RUGGEVELDJE GALA 2015
Beste leden, ouders en schaatsvrienden,
Hier is ie dan, het extra Ruggeveldje met alle info betreffende het gala van zaterdag 14
maart 2015.
Jullie ontvingen hierover reeds een mail doch houden wij ons eraan om jullie uitgebreider te
informeren. Ook mochten we vele nieuwe leden verwelkomen dit jaar. Met plezier loodsen
we hen door hun eerste gala.
Het gala is het ‘event’ van het jaar voor elke schaatsclub :
-

Het is een show waar AL onze leden aan kunnen deelnemen.
Iedereen kan zijn schaatskunsten tonen aan familie, vrienden en talrijke genodigden.
Iedereen is welkom en kan komen kennis maken met het kunstijsschaatsen en vooral
met ONZE club AKR …
Onze beste schaatsers en genodigden van andere clubs tonen jullie verschillende
disciplines van het kunstschaatsen.
En last but not least : het is een ‘schaatsfeest’ waarbij al onze leden SAMEN zorgen
voor een wervelende show !

Dit jaar vonden de trainers hun inspiratie in High School Musical , ‘de Disney tiener musical’
aller tijden ! Om al een beetje in de sfeer te komen en voor diegenen die al ettelijke jaren
niet meer in een bioscoopzaal gezeten hebben schets ik even het verhaal:

De film gaat over twee middelbare scholieren. Troy, de populaire sterspeler van het
basketbalteam, en Gabriëlla, een verlegen studiebol die nieuw is op school. Troy en
Gabriëlla komen erachter dat ze een verborgen passie voor zingen delen. Als ze
samen auditie doen voor de hoofdrol in de schoolmusical, zet dit de middelbare
school East High op zijn kop en gaan hun medeleerlingen zich ermee bemoeien. In
een poging de vaste groepjes op school bij elkaar te houden maken de 'jocks'
(sportfanaten) en de 'brainiacs' (studiebollen) en zelfs de vaste leden van de
toneelclub, allerlei plannen om het paar uit elkaar te houden zodat ze niet samen
kunnen optreden. Maar tegen de verwachtingen in gaan Troy en Gabriëlla hun
droom – en elkaar – toch achterna en weten zo de andere leerlingen te inspireren
om hun eigen verrassende, verborgen talenten te laten zien.
Uiteraard spelen onze leden deze film niet na maar brengen ze een impressie van deze
musical op het ijs. Elke schaatsgroep brengt een nummer, jullie konden reeds lezen in de
mail op welk liedje jullie je mogen uitleven. Uiteraard moeten jullie de strakke choreografie
volgen die de trainers voor jullie bedenken …. Alhoewel ik wel eens wil zien hoe strak de
choreo van groep paars wel zal zijn op het nummer Humuhumunukunukuapua’a ….
Alleen al om dit te kunnen uitspreken heb ik weken tijd nodig, laat staan dat ik er op
schaats’dans’ ! Van onze leden wordt wel verwacht dat ze dit kunnen uitspreken … euh nee,
dat ze er op kunnen schaatsen …dus moet er getraind worden.
Vandaar dat we vanaf nu een gedeelte van elke groepsles gebruiken voor het trainen van
het gala. Dit houdt in dat wij alle schaatsers verwachten in de groepslessen om mee te
trainen. Zo je niet aanwezig kan zijn, verwittig je je trainer. Het zijn de trainers die beslissen
of je mee mag doen met het gala wanneer je te weinig aanwezig bent geweest.
De generale repetities gaan door op vrijdag 13/03 en zaterdagmiddag 14/3 . Noteer deze
dagen alvast in jullie agenda’s.

De avond zelf zal er ongeveer als volgt uitzien :
-

18u30 : opening deuren.
19u : start van het eerste deel van de show : AKR ‘high school musical’en ijsdansers
einde 19u45
ijsbereiding
20u : start van het 2de deel : küren eigen leden en leden andere clubs
einde 21u
ijsbereiding
21u15 : start 3de deel : küren eigen leden en leden andere clubs
einde 22u15

Dit jaar hebben we het geluk dat het gala doorgaat op een zaterdag, we hebben dus meer
tijd voor onze generale repetitie en aankleding van de baan zaterdagnamiddag. No stress
dus dit jaar .
Jaar na jaar hebben wij het genoegen om steeds meer toeschouwers te mogen ontvangen.
Vandaar dat we nu 120 extra zitplaatsen voorzien en dit voor een deel … op het ijs !
Gegadigden hiervoor reppen zich alvast naar ons bestuur om kaarten te kopen … en ook
naar de dichtstbijzijnde ‘action’ om een fleeceke op de kop te tikken …

het ijs wordt nl. niet verwarmd …
Kaarten worden in voorverkoop verkocht tijdens de groepslessen in ons barretje alias
balletzaaltje en dit vanaf 4 februari. Gepast geld is van harte welkom.
Een gala kost in eerste instantie centjes dus is het aan onze schat van een schatbewaarster
Diane om het budget strak in de gaten te houden. Het liefst van al houdt ze graag wat over
om de clubkas te spijzen vandaar de verkoop van oa. inkomkaarten en tombolalootjes
alsook de jaarlijkse oproep tot sponsoring. Wie nog enkele knappe prijzen in de kast heeft
liggen of terecht kan bij een gulle werkgever mag zijn buit steeds komen afgeven bij het
bestuur.

Alvast dank aan onze jaarlijkse vaste sponsors. Zij fleuren het programmaboekje elk jaar
weer op. En geen nood, er is nog plaats voor nieuwe sponsors.

Ondertussen weten we dat onze bestuursleden van geen kleintje vervaard zijn doch hopen
zij voor deze organisatie enkele helpende handen te vinden. In bijlage vinden jullie daarom
nogmaals het invulformulier waarop jullie je hulp kunnen aanbieden. In eerste instantie aan
Pitte en Ingeborg. De voorbije jaren ontpopten ze zich van kostuumdames tot ware
decormeesters. Ook Frank, onze materiaalmeester kan ongetwijfeld hulp gebruiken ! Elk
jaar bezorgen de trainers en decormeesters hem enkele uitdagingen, dit jaar is het onze
voorzitter die dus zitplaatsen op het ijs aan hem vraagt .
Stoere, sterke papa’s, opa’s, broers en vrienden en handige, knap(pe) in van alles en nog
wat mama’s, oma’s, zussen, vriendinnen zijn van harte welkom ! Eerste ‘werkdag’ zaterdag
14 februari om 12u in het barretje , meer info vind je in de mail.
Eén knappe mama heeft dit alvast gedaan. Tania Engelen, mama van Emmi, ontwierp alvast
de affiche en inkomkaarten. Zij gaat deze uitdaging al enkele jaren aan waarvoor dank.
De echte sterren echter staan zaterdag 14 maart op het ijs !!!
Uw kinderen, kleinkinderen, vrienden, vriendinnen stelen dan de show.
Kom hen massaal toejuichen, ontdekken wat ze dit jaar weer bijgeleerd hebben en genieten
van een unieke show. Geef toe, je krijgt niet elke avond de kans om kunstijsschaatsers aan
het werk te zien !
En jullie lieve leden,

give them a night to remember . Grtz, Chantal.

