Mol's Got Talent, van 2017 naar 2018, van III naar IV
EERST de definitieve AFSLUITING van MGT III
Onze filmploeg is helemaal klaar met een mooie maar intensieve job. De première
van de film vindt plaats op zondag 4 februari. We projecteren "Mol's Got Talent III"
(2017 dus) die dag twee keer, in de voor- en in de namiddag, en ondertussen is er ook
gelegenheid om in te schrijven voor MGT IV (zie verder). En ... alle bezoekende
kinderen van MGT III krijgen een heel mooi aandenken ... (de afwezigen kunnen dat
laten mee nemen door vrienden en anders komt het later wel in uw brievenbus).

ZONDAG 4 februari 2018
TERUGKOMDAG MGTIII + INSCHRIJVINGEN MGT IV
Podiumzaal Sint-Jan Berchmanscollege, J. Smitslaan 36 te Mol, ingang langs trappen
aan straatkant. De "ganse dag", ook onder de filmvertoningen, kan er ingeschreven
worden voor MGT IV. Betalingsregeling voor MGT IV: zie bij LETOPPERS
DAGINDELING
09.45 - 12.00 uur: Deuren Open & Start Inschrijvingen "Mol's Got Talent IV"
10.00 - 12.00 uur: Voortdurende Vertoningen "Mol's Got Talent III"
12.00 - 13.00 uur: Pauze (bijeenkomst medewerkers "MGT 2018")
13.15 - 15.30 uur: Deuren Open & Start Inschrijvingen "Mol's Got Talent IV"
13.30 - 15.30 uur: Voortdurende Vertoningen Film "Mol's Got Talent III"
15.30 uur: EINDE van de "papieren inschrijfdag" en de filmvoorstellingen
18.00 uur: Website openvoor digitale inschrijvingen (NIET DAARVOOR).
LETOPPERS
REKENING: breng zondag geen geld mee. Na deze inschrijvingsdag houden we
even een inschrijvingsstop (via onze website kan er wel verder aangemeld worden).
De betalingsregeling volgt in uw mailbox binnen de 5 werkdagen (ten laatste op
zondag 11 februari) waarna u 5 werkdagen tijd krijgt om deze betaling in orde te
brengen (tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken wordt).
Bij niet-tijdige betaling verschuift de inschrijving naar de laatste plaats van de
reservelijst. Controleer dus even dagelijks uw mails.
GROTE KORTING (enkel voor de PODIUMKAMPEN): houders van een
abbonnement van Cultuurcentrum 't Getouw krijgen een korting van € 20 voor (elk
van) hun kinderen op vertoon van hun pasje (of vermelding van nummer bij digitale
inschrijving). Vergeet niet van, desgevallend, uw pasje mee te brengen.

"Mol's Got Talent IV" (2018)
Talentenkampen voor Kleuters (KRKK = Kreatief & Rekreatief Kamp met Kleuters),
PodiumKampen (eventueel ook G-Musical) en Sportkampen ("Sport&Fun") in Mol
van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 juli 2018. In onderstaande prijzen zijn persoonlijke
verzekering en annulatieverzekering inclusief.
Het normale dagschema is telkens van 08.20 uur tot 16.40 uur.
Kreatieve & Rekreatieve KleuterKampen (KRKK), € 105
01) KRKK1 = kleuters van ° 2015 die reeds naar school gingen
02) KRKK2 = kleuters van ° 2014
03) KRKK3 = kleuters van ° 2013
Gewone kampactiviteiten en ook "trainingen" in Rex alsook enkele sporttrainingen
o.l.v. ervaren coaches. Ze doen op zaterdagnamiddag 7 juli mee aan 2 Toonmomenten in de Rex (precieze uren nog te bepalen) waarna MGT IV voor hen eindigt.
PodiumKampen, € 125
Krijgen +/- 3/4 dagdelen repetities en/of podiumanimatie in Rex of 't Getouw of in de
Podiumzaal van het Sint-Jan Berchmanscollege. Op deze plaatsen staat het Artistieke
Animatieteam klaar (Podiumdocenten, Zang-coach, Choreograaf, Regisseur, ...) om
te oefenen voor 2 van de 4 Toonmomenten van zat. 7 juli. Groepen van max. 16-20
kinderen in KampA of KampB (vertrekkende van de indeling van vorig jaar).
04) Geboortejaren 2012 & 2011 Podiumbeesten
05) Geboortejaren 2010 & 2009 Musicalkids
06) Geboortejaren 2008 & 2007 Juniorstars
07) Geboortejaren 2006 t.e.m. 2001 = JIDS = Jongeren In De Spots
De JIDS vormen de rode draad van de Toonmomenten.
08) G-Musical met volgende criteria (° 2012 tot 2007) indien minimum 4 leden:
* kinderen met een licht verstandelijke beperking en/of kinderen met een fysieke
beperking waarbij extra begeleiding nodig is (vb. rolstoel, evenwichtsproblemen, ...)
* jongeren met beperking indien ze zelfstandig mee in de groep kunnen functioneren
De kids van G-musical worden mee ingeschakeld in het verhaal al naar gelang hun
mogelijkheden en sluiten aan bij de andere groepen, maar met extra begeleiding.
Alle deelnemers van Podiumkampen doen mee aan 2 van de 4 Toonmomenten
(afgekort TM) in feestzaal Rex (zaterdag 7 juli, namiddag en/of avond)
Juiste uurregeling wordt u tijdig mee gedeeld.
Na hun laatste voorstelling eindigt MGT IV voor hen.

SPORTKAMPEN "Sport&Fun", € 105
Zij krijgen 4 dagdelen "trainingen" in sporthallen van het Sint-Jan Berchmanscollege,
op sportvelden, op andere sportaccomdaties in Mol of elders ... Voor hen staan heel
specifieke sportcoaches klaar: mensen die de sport al jaren door en door kennen en
gewend zijn van instructie te geven. Na een flinke "les" volgt dan meestal een
"matchke". Alle deelnemers van "Sport&Fun" proeven zo gedurende MGT IV van
veel verschillende sportdisciplines. Dit jaar gaan ALLE KINDEREN een heel
speciale daguitstap naar Landgraaf in Nederland, maar wat we daar gaan doen??
Voor Geboortejaren 2012 t.e.m. 2001. Groepsindeling per 1 of 2 geboortejaren,
naargelang het aantal inschrijvingen voor een geboortejaar.
Gelieve volgende antwoorden gereed te houden bij uw inschrijving:
- hebt u een zwembrevet (welk) of hoeveel meter kunt u vlot zwemmen?
- voor welke discipline kiest u voor de uitstap naar Landgraaf: snowboarden of ski
(bij ski ook uw niveau of het aantal dagen dat u al geskid hebt mee geven)??
NOG EXTRA INFO
- alle groepen hebben hun eigen, vaste monitoren (vrijwilligers, ja, dat ras bestaat
nog), full-time begeleiding gegarandeerd
- Mol's Got Talent is een dagkamp, geen overnachtingen (zie uurregeling hoger)
- 's middags verorberen de kinderen hun eigen boterhammen, desgewenst kan een
drankje gekocht worden aan een democratische prijs
- uitvalsbasis is elke ochtend de refter en de speelplaats van het Sint-Jan
Berchmanscollege (J. Smitslaan 36, ingang langs fietsenstalling rechts) waar de
kinderen ook 's avonds opgehaald worden. Op zondag 1 juli plannen we een
OntmoetingsMoment ter verkenning van de nieuwe "omgeving".
- detailinformatie komt nog op onze site, we verwittigen de ingeschrevenen via mail.
- betalen met VrijeTijdsCheques van de Gemeente Mol is mogelijk.
Voor Verdere Vragen: Mail Me Maar
Groetjes en ......
TAMUSEMENT (vzw)
Frans Vanuytven, voorzitter, Nederlandlaan 10, 2400 Mol
Telefoon: 014/31 40 36 E-mail: frans.vanuytven@telenet.be
m.m.v.
- Cultuurcentrum ’t Getouw
- Zaal ’t Getouw & Schouwburg Rex
- v.z.w. People On Stage van Geel

