
 
 

  
Bônneland, januari 2017 

 
Hallo jongens en meisjes, 

 
 
Op zondag 19 februari 2017 is het groot feest in ’t Slotje! Om 14.00 uur gaat de Bônnelandse 
Jeugdpronkzitting weer van start.  De zaal van ’t Slotje zal om 13.30 uur opengaan voor het publiek. 
Samen met onze Jeugdprins Lars, Jeugdprinses Iris, Jeugdadjudant Sjoerd en de gehele Jeugdraad 
van Elf gaan we er een SUPER gezellige middag van maken! 

 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 

 
Kan jij dansen, live zingen of playbacken? Of zit er een echte goochelaar, poppenkastspeler of 
tonproater in jou? Dan nodigen wij je van harte uit om mee te doen! Ook dit jaar kan bij een 
optreden in overleg gebruik worden gemaakt van de beamer (filmpjes). Graag op tijd doorgeven. 

GEEF JE SNEL OP EN DOE MEE! 
 
Opgavestrookjes moeten voor vrijdag 20 januari 2017 ingeleverd zijn bij Jolanda van Geenen, 
Binnenstraat 31.  (Let op: Maximaal 2 optredens per persoon, de optredens van de huppelbontjes 
tellen hier niet bij mee) 
 
De generale repetitie vindt plaats op zaterdag 18 februari 2017 van 14:00 tot 16:00 uur in ’t Slotje. 
(Artiesten worden per e-mail geïnformeerd over de plus/minus-repetitie tijd) Vergeet niet je cd of 
USB stick mee te brengen met daarop aangegeven de (soort) act en de namen van de artiesten. 
Tijdens de generale repetitie ontvang je het programma voor zondag 19 februari. 
 
Uiteraard kunnen er weer Dvd’s van deze Jeugdpronkzitting besteld worden aan de kassa à  
€ 6,00 euro. Zo hoef je als ouder niet zelf te filmen en kan je gewoon genieten van het optreden van 
je kind(eren). Entree is voor iedereen € 2,50 (Geldt ook voor de deelnemende artiesten) 
 
Wij wensen jullie allemaal alvast heel veel plezier en succes toe bij het oefenen.  

 
Groetjes de Jeugdcommissie 

 
OPGAVESTROOK JEUGDPRONKZITTING 2017 
Ik/wij doe(n) mee met de Jeugdpronkzitting op  zondag 19 februari 2017. 
 
Artiestennaam: ______________________________________________________________ 
Titel van het liedje/stukje: ______________________________________________________________ 
Aantal kinderen: _________  
Namen kinderen: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Groep 1 t/m 8?: _________ 
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Contactpersoon: ________________________________________ 
Telefoonnummer: ________________________________________ 
E-mail: ________________________________________ 
 
* Lid van dansgarde     : JA/NEE     Zo ja, welke groep    __________________________________  
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