
[Groepen Dommelhof] 
 

Briefing voor Ateliers en  groepsbegeleiders 
LEES DIT AANDACHTIG VOOR JE NAAR DE CONVENTIE AFZAKT!! 

(…en print het uit voor je gasten?) 

 

 
De sporthal deuren gaan zaterdag open vanaf 9u30! 

 

Bij aankomst gaat de groepsverantwoordelijke naar Brigitte aan het onthaal. Daar ligt een enveloppe klaar met: 
bandjes, kamersleutels, showtickets en programma flyers voor de deelnemers! Je krijgt een kleedkamer 
toegewezen, waar je met de groep kan verzamelen, omkleden en AL je bagage laten.  
De begeleiders verdelen alles aan hun kids.            Rood bandje = all in  (eten, slapen, circusshow) 

                                                                                   Blauwe bandje = dagjesmensen 
 

9u45:  START  GEZAMENLIJK WARMING UP in de sporthal 
10u:  UITLEG + START VOORMIDDAG WORKSHOPS (10-12u)   
… Iedereen wordt dus in de grote sporthal verwacht voor de gezamenlijke start. 

 

Na het 10u startschot kunnen deelnemers een workshop naar keuze gaan volgen. Als workshops volzet zijn 
(lesgevers bepalen dat) zoek je een andere plek.  Elk uur worden de workshops afgefloten en krijg je de kans 
om iets anders mee te doen.  
Bij problemen kan je de verantwoordelijken aanspreken: 

- voor PROGRAMMA: Anne Loeckx (0498/757538) of  Lien Drent (0485/053165) 
- voor verblijf: Peter (0477/17.23.90)/ Brigitte (0474/683250) 

 
JONGLEER MATERIAAL MEEBRENGEN!: 
Iedere deelnemer brengt best zijn eigen jongleermateriaal mee (gemerkt!): kegels, ballen, diabolo’s, ringen. 
Er is een ambulante ‘Uitleendienst jongleermateriaal’ aan ONTHAAL (bij verkoop T-shirts) …  maar de hoeveelheid is 
beperkt en dus niet zeker.  
Bij workshops met bijzonder materiaal (poi, staff, cigar box, bordjes, flowersticks, botsballen) zal er ter plekke 
voldoende materiaal aanwezig zijn! 

 

MIDDAGPAUZE  
om 12 u worden de workshops afgefloten. De blauwe bandjes (dagpassen) kunnen in de cafetaria boven de sporthal 
hun boterhammen opeten (en drankje bestellen liefst).  Rode bandjes (all-in) kunnen naar het restaurant. 
 
LUNCH   12-12u45 EETSHIFT1  =  groepen die in Dommelhof zitten: Woesh, Circusplaneet, ECDF, Zonder Handen, 
Paljasso, El Fiasco + De Externen 
 
12u45: je kan je bagage instaleren in de kamers (begeleiders verdelen sleutels: Zie kamerverdeling)  
13u15:  SHOWCASES  IN HET ATRIUM van gebouw Dommelhof  (20 minuutjes)  

 
 

13u50: 9u45:  START  GEZAMENLIJK WARMING UP in de sporthal 
14u: startschot NAMIDDAG WORKSHOPS 
 
16-17u:  einde workshops en Iedereen naar de sporthal voor het slotspektakel:  
                               JUGGLING DEMO’S +  FINALES FIGHTNIGHT  
 
OPGELET:  Om 18u wordt de Sporthal ontruimd EN afgesloten!!   
… Vergeet dus niet je bagage uit de sporthal mee te nemen! (je wordt trouwens toch in het restaurant verwacht) 

 
 

=> 



 
ZATERDAG AVONDPROGRAMMA  (ALL-IN GROEPEN) 

 

DINER: 18u-19u EETSHIFT1 = Woesh, Circusplaneet, ECDF, Zonder Handen, Paljasso, El Fiasco +  De Externen 
 

 
20u15: AVOND SHOW  

In de schouwburg Dommelhof: COMPAGNIE NICANOR       ps: wie te laat komt geraakt er niet meer in… 
               + daarna Buiten …  vuur acts (Fire Night) 
 

21u30: AFSLUITING in de bar + Atrium (met DJ GABiza) 
Ps: De bar is open tot 00.30! (à 1uur ;-) 

 
OVERNACHTING IN DOMMELHOF:        IEDEREEN DIENT  EEN  SLAAPZAK + HOES/LAKEN MEE TE HEBBEN! 
Jullie krijgen kamernr. en sleutel (1 per kamer!)  in enveloppe bij onthaal.  Tijdens de middag of  avonds kan je je 
installeren… Spreek goed  af wie verantwoordelijk is voor de sleutel! 
Opgelet: de voordeur van het verblijfsgebouw  sluit ‘s nachts na 1u automatisch. Begeleiders krijgen een Code mee. 
De kamers worden op zondag voor 10u ontruimd! Sleutels worden door de begeleiders verzameld en aan het 
onthaal afgegeven!  Gebruik de kamers die je worden toegewezen… anders loopt het mis met de andere groepen! 

 

 

ZONDAG PROGRAMMA 

ONTBIJT:   8u- 8u45 EETSHIFT1 =  Woesh, Circusplaneet, ECDF, Zonder Handen, Paljasso, El Fiasco + De Externen 
 

9u45:  START  GEZAMENLIJKE ‘JUGGLING’ WARMING UP in de sporthal  
10u:  UITLEG + START VOORMIDDAG WORKSHOPS (10-12u)   
… Iedereen wordt dus in de grote sporthal verwacht voor de gezamenlijke start. 
 

MIDDAGPAUZE  
om 12 u worden de workshops afgefloten. De blauwe bandjes (dagpassen) kunnen in de cafetaria boven de sporthal 
hun boterhammen opeten (en een drankje bestellen liefst).  Rode bandjes (all-in) kunnen naar het restaurant. 
 
LUNCH   12-12u45 EETSHIFT1  =  groepen die in Dommelhef blijven: Woesh, Circusplaneet, ECDF, Zonder Handen, 
Paljasso, El Fiasco + De Externen 
 
13u15:  SHOWCASE  IN DE SCHOUWBURG:  WATER ON MARS! (Wes Peden & co) 

 
13u50: 9u45:  START  GEZAMENLIJK WARMING UP in de sporthal 
14u: startschot NAMIDDAG WORKSHOPS 
Om 16u sluiten we af met gezamenlijke ‘massagames’ in de sporthal.   EINDE: 16u45!! 
Om 17u wordt de sporthal ontruimd (…tenzij je graag mee opkuist – in ruil voor snoep;-)) 
 

ENKELE BELANGRIJKE REGELS … 
1. Bij ongevallen gaat een groepsbegeleider met de ‘gewonde’ best zo snel mogelijk naar de post van het rode 
kruis (grote sporthal – fitness ruimte).  Breng blanco verzekeringsdocumenten van je atelier mee! 
2. De overnachtingsplek wordt netjes achtergelaten. Begeleiders: gelieve dit te controleren ’s morgens! 
3. Deelnemers die zich buiten de locatie begeven blijven onder de verantwoordelijkheid van hun 
atelierbegeleiders. Maak duidelijke afspraken met uw gasten! 


