
 
 
Gelregym goes Magic 
Op 3 november a.s. is de uitvoering van Gelregym met als thema ‘Gelregym goes Magic’. De avond is 
van 19.00 - 22.00 uur (18.00 uur zaal open) bij Theothorne in Dieren. Kaarten kosten € 4,50 
(voorverkoop) en € 5,50 (aan de zaal). De voorverkoop vindt plaats op maandag 22 okt en woensdag 
24 okt van 19.00 tot 20.00 uur op de Meidoornlaan 61 en op donderdag 25 okt van 19.00 tot 20.00 uur 
en vrijdag 26 okt van 19.00 tot 21.00 uur op Meester Troelstrastraat 49 in Dieren.  

 

Dag schema uitvoering 2018  
3 november overdag vinden de generale repetities plaats. In onderstaand schema kunnen jullie 
zien van hoelaat tot hoelaat je in de zaal bij Theothorne verwacht wordt. De kinderen van 3-5 
(Diana) hebben geen generale. Die mogen ’s avonds gelijk met de andere kinderen komen.  
!! Neem tijdens de generale ook gelijk de kleding mee die je ’s avonds ook draagt. Zie 
achterkant van deze brief voor meer informatie over de kleding!! 
  
10.00 - 10.45 uur Meisjes 6-8 Henk  
10.15 - 11.00 uur Meisjes 6-7 Joella  
11.00 - 11.30 uur  Meisjes 9-11 Henk   
11.30 - 12.00 uur   Meisjes 8-9 Joella 
12.00 - 12.30 uur Meisjes 10+ Joella 
12.30 - 13.00 uur Freerunning 1  
13.00 - 13.30 uur Freerunning 2 
13.30 - 13.45 uur Acro 
13.45 - 14.14 uur Jongens 1e groep Joella 
14.15 - 15.00 uur  Jongens 2e groep Joella  
15.00 - 16.00 uur Selectie 
   
18.00 uur  Zaal open   
18.15/18.30 uur  Kinderen aanwezig in de zaal 
19.00 uur  Uitvoering 
22.15 uur  Einde uitvoering 
 



Kleding tijdens uitvoering 
Bij alle groepen wordt er een beetje van de creativiteit van de ouders/verzorgers gevraagd. Wees 
creatief in het verkrijgen en bedenken ! 
 
- Meisjes 6-8 (Henk) rood t-shirt en zwart broekje 
- Meisjes 6-7 (Joella) deze act heet ‘diep in de zee’, de meiden mogen lekker zomers! In badpak 

of bikini met een zomers broekje of rokje ! (lekker veel vrolijke kleuren) 
- Meisjes 9-11 (Henk) zwart broekje, shirt hebben de kinderen zelf met elkaar afgesproken 
- Meisjes 8-9 (Joella) deze act heet ‘Trolls’, de meiden mogen kleren in de vrolijkste kleuren met 

als in de film Trolls ! Haren mogen gek omhoog en ik zorg voor extra glitters! 
- Meiden 10+ (Joella) deze act heet ‘Darkside’, de meiden mogen zelf met hun kleding kiezen 

met hun maatje. Ze hebben zelf een stukje bedacht samen met 1 of 2 andere meiden, ze 
mogen zelf afspreken wat ze aan doen. 

- Freerunners 1: deze act heet ‘sneeuwwitje en de dwergen’, Marijn is sneeuwwitje en de rest 
van de jongens zijn dwergen. Voor de dwergen uitstaling is een dwergenmuts (Misschien een 
kerstmuts) belangrijk en misschien een baard!  

- Freerunners 2: deze act heet ‘spiderman’, we hebben 2 groepen, 1 groep heeft spiderman 
kleuren (blauw/rood) aan en de andere groep zwart. In de les spreken we de groepen af.  

- Acro: deze act heet ‘Sea Magic’, tijdens de les spreken we met het acro groepje de kleding af. 
Maar de kleur van deze act is blauw! 

- Jongens 1: deze act heet ‘Pirates’, de jongen mogen zo piraat mogelijk gaan! voor de jongens 
die willen zorgen wij voor een stoppelbaardje. 

- Jongens 2: deze act heet ‘spooky’, de jongens gaan helemaal in het zwart. Joella zorgt voor 
schmink. 

- Selectie weten wat ze aandoen. 
- Pre-selectie horen het in de eerst komende les of via de app 
- Kinderen 3-5 (Diana) wit t-shirt en zwart broekje 
 
Mochten er nog vragen zijn? Dan stel ze gerust aan de trainer. 

                  
We gaan er met z’n allen een leuke uitvoering van maken. 

 
 
 


