Auditiebrief Dansmarietjes

DANSMARIETJE SEIZOEN 2022 - 2023

Wie is BAK?

De Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) organiseert en
stimuleert voor alle karnavalsverenigingen en inwoners de
karnavalsvieringen in Prinsenbeek. Dit doen we al vanaf 1966
met veel succes. Dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers
floreert het Boemeldonckse Karnaval ieder jaar meer.

De BAK-organisatie

Het dagelijks bestuur is onder meer belast met de voorbereiding
en uitvoering van de besluiten van de senaat en de directe
leiding bij de organisatie en uitvoering van het Beekse karnaval.
Tevens geeft het bestuur invulling aan het voorstellen en
beheren van de kalender met de door stichting te organiseren
activiteiten.
De uitvoering van de vele taken geschiedt door de ruim 60
commissies die de BAK rijk is. Iedere commissie staat onder
leiding van een president. Juridisch gezien is de BAK een
stichting, waarin het BAK-bestuur de bestuurstaken uitvoert
onder toezien van de senaat.

De Brief

Het is weer zover; we gaan op zoek naar 7 nieuwe
dansmarietjes! Woon je in Prinsenbeek en zit je in groep 5?
Dan kun jij je opgeven voor de auditie!
Als dansmarietje ga je gedurende één karnavalsjaar op pad met
de prins en zijn gevolg. Je schittert op het podium en beleeft
verschillende karnavalsactiviteiten. Kortom, het wordt niet
zomaar een karnaval, maar een geweldige karnaval!
Om de sterren van de hemel te kunnen dansen moet er
natuurlijk geoefend worden. Na de zomervakantie wordt er elke
dinsdagavond geoefend.
Vanaf het begin van het karnavalsseizoen (11-11) tot het einde
van karnaval zullen we in de weekenden op stap zijn met de
prins, hofdames en het gevolg. We zullen dan ook optredens
geven.
Is dansmarietje worden iets voor jou en ben je net zo enthousiast
als wij?
Schrijf je dan nu in voor de auditie!
De auditie gaat dit jaar op woensdagavond 13 juli plaatsvinden.
De exacte tijden hoor je later. Op deze avond gaan we een
aantal danspasjes uitproberen en kun jij aan ons laten zien
waarom jij dansmarietje wilt worden.

De Brief

Wil je jezelf inschrijven voor de auditie, lever dan het formulier
op deze achterzijde in, of download het op
www.boemeldonck.nl. Ingevulde formulieren dienen uiterlijk
maandag 4 juli a.s. ingeleverd te worden bij Melanie Schalk,
Hoge Weide 1 Prinsenbeek.
Alleen na het (op tijd) inleveren van het inschrijfformulier mag je
meedoen aan de audities. Heb je nog vragen, dan kun je contact
opnemen met Melanie Schalk (06-37322715)
Mail: dans-marietjes@hotmail.com Graag zien we jullie bij de
auditie!
Karnavaleske groet, Melanie, Rianne, Britt en Freeke

Inschrijfformulier auditie dansmarietjes
2022-2023

Het Formulier
Dit inschrijfformulier
kan ingeleverd
worden bij
Melanie Schalk, Hoge
Weide 1,
Prinsenbeek.
Uiterlijk 4 juli!

Voornaam: __________________________
Achternaam: _________________________
Adres: -------------------------------------

Pasfoto

Postcode: __________________________
Woonplaats: _______________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________
E-Mailadres: _______________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________
School & Klasnummer: ______________________________________
Sport: _____________________________________________________
Hoby's: ____________________________________________________
Medische bijzonderheden*
(zo ja, wat?): _______________________________________________
Eventuele opmerkingen: _____________________________________

* De BAK heeft een privacyreglement en respecteert de privacy van haar vrijwilligers en
Boemeldonckers. Deze informatie wordt
alleen met de direct betrokkenen rondom de begeleiding van de dansmarietjes gedeeld.
Deze informatie is nodig om een goede
begeleiding van de dansmarietjes mogelijk te maken.

