Sportvereniging de Kieviten viert

Feest!

Dit jaar bestaat sportvereniging de Kieviten 70 jaar. Dit vieren wij gedurende het jaar met verschillende feestjes. Op 14
april staat de Glamour Fotoshoot op het programma in de Graanbeurs. In deze brief geven we je meer informatie over de
shoot en vragen we je om tijdig in te schrijven.
Glamour Fotoshoot
Tijdens de ‘Glamour Fotoshoot’ worden onze jeugdleden (vanaf groep 3 tot 16 jaar) door Wen’s Fotografie op de foto
gezet in hun mooiste turnpakje.
Vooraf wordt de ‘Glamour’ aangebracht: je haar wordt mooi gedaan en je krijgt make-up!
Met als resultaat dit soort foto’s:

Rosalie

Myrthe

Verder zijn er leuke
activiteiten, kan je wat
spulletjes kopen en krijg je wat lekkers.
… en natuurlijk sturen we je niet met
lege handen naar huis…
Planning
We werken in twee blokken:
Blok 1: 10:00 u - 12:00 u
Blok 2: 13:00 u - 15:00 u

Gwen

Isa

De definitieve planning is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Begin april krijg je meer informatie, zoals de tijden dat je bent ingepland bij de kapper, visagist en fotograaf.
Hoe kom ik aan mijn foto?
Eén portretfoto van 15 x 10 cm krijg je achteraf gratis tijdens de gymles.
Daarnaast kan je jouw turnfoto’s kopen op de website van Wen’s Fotografie.
Hiervoor krijg je een inlogcode.
Schrijf je snel in!
Wil je ook deelnemen aan deze gratis Glamour Fotoshoot? Schrijf je dan snel in!
Stuur uiterlijk 31 maart 2018 onderstaand inschrijfformulier terug naar activiteiten@dekievitenfijnaart.nl of lever het in op
Tennislaan 27 in Fijnaart.
Vinden jij en/of je ouders/verzorgers het leuk om te helpen? Dat kan ook! Kijk hiervoor op het inschrijfformulier.

Glamour Fotoshoot

Inschrijfformulier!
Naam:

………………………………………………..

Gymgroep: …………………………………………………
Voorkeur tijd fotoshoot:
maakt niet uit
’s morgens
’s middags

Wat wil je aan:
Eigen pakje
(Selectie)pakje
Kieviten, maat …..

Heb je nog vragen en opmerkingen:
…………………………………………………
………………………………………………..

Welke make up kies je:
Eye Design
(zoals foto Myrthe en Rosalie)

Natural Beauty
(zoals foto Isa en Gwen)

Portretrecht:
Mogen jouw foto’s voor
publiciteitsdoeleinden worden gebruikt,
zonder dat je daar expliciet toestemming
voor hebt gegeven? (bv op website,
Facebook, Fendert Lokaal):
ja
nee

………………………………………………..

Vrijwilligers gezocht
Om de dag succesvol te maken zoeken we vrijwilligers.
Ja, ik wil helpen met:
Zaaltje Graanbeurs versieren / opruimen
Haren invlechten
Begeleiden activiteiten (bv: nageltjes lakken/ tattoos plakken/
spelletjes)
Naam vrijwilliger: ………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………….
Email-adres:

……………………………………………….

