Musicaldance
Battle

2019-2020

Ontroerend, meeslepend, indrukwekkend, om niet te missen!
Hou jij van dansen, acteren en zing je graag de sterren van de hemel?
Durf je samen met de andere deelnemers de 'strijd' aan te gaan?

Kom.... en doe je mee!
Na een succesvol 1e jaar gaan we dit jaar in gemeente
Amstelveen van start met het 2e seizoen van het
naschools project Musicaldance Battle.

20 lessen inclusief generale doorloop.
zang, dans, theaterspeltechnieken, performance en
samenspel staan centraal tijdens de lessen.
De lessen dragen bij aan de persoonlijke, creatieve,
emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.
Samen onder begeleiding van de vakdocent werken
aan een minimusical zoals o.a.: Annie, Assepoester,
Tarzan, Rapunzel, Robin Hood, Ciske de Rat, Alice in
Wonderland en vele andere......
Een groots optreden in Schouwburg Amstelveen
waar op zaterdag 27 juni 2020 de vriendschappelijke
battle tussen de deelnemende scholen zal plaats
vinden.
Tijdens de voorstelling zijn de deelnemers uitgedost
in prachtige bijpassende kostuums.
Een vakkundige jury zal uiteindelijk beslissen welke
school met welke musical de 1e, 2e of 3e prijs in de
wacht weet te slepen.
De 1e prijswinnaars ontvangen tevens de wisselbeker
Alle deelnemers ontvangen een medaille.
Van de voorstelling wordt ter herinnering een
prachtige filmregistratie gemaakt.

Voor informatie ook m.b.t. het jeugdfonds Sport en
Cultuur kunt u contact opnemen met Kreavaria.

Waar en wanneer
De lessen voor de Musicaldance Battle van basisschool
De Zwaluw, Amstelveen (6 t/m 12 jr) gaan van start vanaf
maandag 6 januari 2020
De lessen worden gegeven op maandagmiddag van
16:30 - 17:30 uur in de speelzaal van obs De Zwaluw.
Na inschrijving ontvangt u per email, circa 10 dagen
voor aanvang 1e les, het lesrooster en de bevestiging
v.v. alle project informatie.

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 117,00 inclusief
filmregistratie of 6 maandelijkse termijnen van € 20,00.
Voor de bso kinderen zijn er geen kosten aan deze
activiteit verbonden. Deze worden vergoed door Kinder
Service Hotels.
De betaling van de deelnamekosten verloopt via een
automatische incasso (zie hiervoor het inschrijfformulier
aan de achterzijde van deze informatie flyer)
De Musicaldance Battle van Kreavaria is aangesloten
bij het Jeugdfonds Sport en cultuur zodat deze
activiteit voor ieder kind toegankelijk is.
Tel.nr. : 06 246 320 30
Email : info@kreavaria.nl
Internet: www.kreavaria.nl

INSCHRIJFFORMULIER MUSICALDANCE BATTLE 2019-2020

(GRAAG MET BLOKLETTERS INVULLEN EN UITERLIJK 2 DECEMBER PER EMAIL
VERSTUREN NAAR INFO@KREAVARIA.NL)
* graag aankruisen / omcirkelen wat van toepassing is
Naam deelnemende schoolgroep

Obs De Zwaluw i.s.m. KSH, Amstelveen

Naam van uw kind (voor- en achternaam) *

J / M

Postcode + woonplaats
Schoolgroep van uw kind
Kledingmaat van uw kind i.v.m. kostuum

Confectiemaat:

Lengte:

cm

1e telefoonnummer ouder/verzorger
2e telefoonnummer ouder/verzorger
Email adres ouder/verzorger
Mijn kind mag na afloop van de les
zelfstandig naar huis *
Mijn kind wordt na afloop van de les
opgehaald *
Voor promotionele doeleinden maken wij
gebruik van beeldmateriaal *

Ja
Ja

☐
☐

Geen bezwaar

☐
☐

Nee
Nee

☐

☐
☐
☐

BSO
BSO

Bezwaar

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO (graag met blokletters invullen)
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Kreavaria, Zaandam voor het eenmalig of in
termijnen automatisch incasseren van de deelname kosten van zijn/haar bankrekening voor
deelname van zoon of dochter aan de Musicaldance Battle 2019-2020
Eenmalige automatische incasso van € 117,00 inclusief filmregistratie *

Ja

Automatische incasso van 6 maandelijkse termijnen van 20,00 incl.
filmregistratie *
Mijn zoon/dochter gaat om maandag naar de Bso, de deelnamekosten worden
vergoed door KSH (de machtiging hoeft niet verder te worden ingevuld)
IBAN rekeningnummer
NL

Ja
Ja

☐
☐
☐

Nee
Nee
Nee

Naam rekeninghouder
Ouders/verzorgers van
Handtekening ouder/verzorger

Datum:

Incasso kenmerk (in te vullen door
Kreavaria kunst voor kids)
Bij een eenmalige incasso zal het bedrag rond de 25e van de maand waarin de Musicaldance Battle van
start gaat van uw bankrekening worden geïncasseerd. Bij termijnbetalingen zal het termijnbedrag
gedurende een periode van 6 opeenvolgende maanden rond de 25e van de maand worden geïncasseerd.
De eerste termijn zal plaats vinden in de maand waarin de activiteit van start gaat. Indien u het niet eens
bent met de afschrijving heeft u 56 dagen (8 wkn) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het
geïncasseerde bedrag terug te boeken.
Privacy - op al onze activiteiten waaronder de Musicaldance Battle is ons privacy beleid van
toepassing zoals vermeld staat op de website van Kreavaria, www.kreavaria.nl

☐
☐
☐

