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Even voorstellen

Odeon 2019

Iedere week les bij Pavarini, op de zaterdag, dinsdag of
donderdag. Voor de meeste leden is duidelijk wie er naast alle
vrijwilligers actief is op de achtergrond bij Pavarini, maar voor de
leden die dat niet weten even een kort overzicht van het huidige
bestuur:

Noteer de data alvast in uw agenda: in 2019 speelt Pavarini weer
twee voorstellingen in theater Odeon, en wel op zaterdagavond
6 juli en zondagmiddag 7 juli.

Voorzitter:			Secretaris:
Caroline van de Burgt		
Andre Verhoef

In dit seizoen wordt door alle kinderen vanuit alle groepen weer
toegewerkt naar dit tweejaarlijkse sluitstuk van het seizoen.
De laatste drie lessen voor het voorstellingsweekend hebben
alle groepen les op zaterdag. Deze lessen op 15, 22 en 29 juni
zijn verplicht om aanwezig te zijn. Zonder tegenbericht gaan wij
er vanuit dat alle kinderen meedoen met de voorstelling.
De hele voorstelling van 2017 nog eens nakijken? Dat kan door
de aanschaf van een USB stick met de registratie van de gehele
voorstelling, backstage en de jubilieumvoorstelling. Vraag ernaar
op de zaal!

Penningmeester:			
Rob van de Burgt			

Alg. bestuurslid / docent:
Bert Ekkelenkamp

Doe `s Gek
Pavarini doet mee aan het Telekids evenement Doe `s Gek. Een
aantal kinderen heeft meegedaan aan de promotie video die
hier te zien is:
https://www.youtube.com/watch?v=xBgFjJ_oMis

Algemeen bestuurslid:		
Luca Talamini			

In de herfstvakantie doet Pavarini demo`s tijdens het evenement
en verzorgen we de circus speelplaats in de IJsselhallen. Noteer
de data alvast in je agenda: 25 t/m 28 oktober.

Inschrijvingen 2018 -2019
Het seizoen is begonnen en ook de meeste leden hebben zich al
opnieuw ingeschreven. Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit dan
alsnog zo snel mogelijk zodat wij alle gegevens weer op orde
hebben en jullie geen informatie missen.

Daarnaast is Marieke Veltman sinds kort
het bestuur komen versterken. Marieke
stelt zich voor:
Mijn naam is Marieke. Onze dochter
Maud begint inmiddels aan haar
4e seizoen bij Pavarini, ze volgt de
circuslessen met enorm veel plezier.
We wonen met onze twee kids in
de gezellige wijk Assendorp. Naast
mijn kantoorbaan bij Cycloon Post en
Fietskoeriers, probeer ik een beetje
sportief te zijn door regelmatig met de
racefiets een rondje te fietsen.
Ik ben gevraagd om het bestuur te
versterken als algemeen lid en “aanjager”
te zijn voor de PR. Met veel plezier ga ik
aan de slag met deze nieuwe functie.

Het inschrijfformulier is digitaal te vinden op onze website of
analoog op de zaal. Het formulier mag gemaild worden aan:
andre@pavarini.nl
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Circuskamp 2019

De Grote Clubactie 2018

We kunnen er maar beter vroeg bij zijn en aangezien de nieuwe
locatie van ons circuskamp in 2018 erg goed is bevallen hebben
we de locatie voor 2019 alvast gereserveerd!

De boekjes zijn inmiddels uitgedeeld en de verkopen zijn
begonnen! De Grote Clubactie van 2018 is inmiddels in volle
gang.

Noteer daarom:

De beste verkopers mogen een les naar eigen inzicht
invullen. De opbrengts gaat naar de aanschaf van nieuwe
circusmaterialen. Zorg dat je de lotenboekjes uiterlijk 17
november weer hebt ingeleverd zodat Rob voldoende tijd heeft
om alle loten online in te voeren.

Kampweek gevorderen en specialisten: 15 t/m 20 juli 2019.
Kampdag voor de basisgroepen: 14 juli 2019

Succes allemaal!!

Wist u dat....
Locatie: camping Besthmenerberg in Ommen.
.......iedereen zich jaarlijks opnieuw moet inschrijven voor het
nieuwe seizoen?

Aanhanger te huur!
Pavarini heeft een aanhanger aangeschaft om circusspullen te
kunnen vervoeren bij voorstellingen, circusspeelplaatsen etc.
Maar.....de aanhanger is natuurlijk niet altijd in gebruik en is dus
ook te huur. Mocht je interesse hebben meld dit dan tijdig!

......het lesrooster met daarin alle vakanties ook op onze website
te vinden is?
..... de open dag aan het begin van het seizoen weer een
geweldig succes was?

