Informatiebulletin
19e NMU Goochelweekeind voor jeugd 2017
Te Lunteren, Groepsverblijf De Wildwal, Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren
Periode: Vrijdag 20 t/m zondag 22 oktober
Leeftijd: van tieners tot jongvolwassenen

Leiding:
Het weekeind wordt georganiseerd door het dagelijks bestuur van de NMU, ondersteund door een groep vrijwilligers. De
leiding beschikt over een ervaren vaste staf (incl. EHBO-diploma) en ervaren docenten die les geven over technieken,
theaterkunst, grime, spreken in het openbaar, opbouw van een act en wat er nog meer bij komt kijken om een goede
entertainer te worden.
Kernstaf:
Kees Ros, Dennis Renardel de Lavalette, Aris Smit (kampleiding), Jane & Jan van Stralen en Mathilde van der Voort
(catering), Bert Wijnholds (theatertechniek; stage manager).
Docenten:
Er werken meer dan 10 docenten mee aan het weekeind. Ook dit jaar hebben we natuurlijk weer vele bijzondere gastdocenten
uitgenodigd. Namen zullen later bekend worden gemaakt!
Belangrijke tijden:
Op vrijdag kunnen deelnemers vanaf 16.30 arriveren. Voor ouders is er ook gerekend op soep en broodjes ivm hun thuisreis.
Als je veel later komt geeft dat niets; laat dat dan wel van tevoren even weten.
Eindshow en vertrek op de zondag:
Vanaf 14.30: Welkom met koffie en thee voor ouders en vrienden
14.30 – 15.00: Een deel van de deelnemers zal close-up demonstraties geven.
15.15 – 16.15: Show door deelnemers aan het weekeind.
16.15 – 16.45: Iedereen helpt mee met in oude staat brengen van de zaal; slaapkamers leeg halen.
16.45 – 17.00: Vertrek na afmelden bij leiding en in ontvangst nemen certificaten.
Wie mogen er deelnemen?
Alle jeugd die is aangesloten bij de NMU of een goochelorganisatie (behorend tot de FISM) in een buurland. Reeds jarenlang
doen er ieder jaar Belgische goochelaars mee.
Leeftijd: De gemiddelde leeftijd is 14 jaar, maar de groep varieert van 10 tot 26 jaar. We delen de deelnemers in aan de hand
van hun goocheltalent en interesses, zodat iedereen het naar zijn zin heeft en voldoende uitdaging vind in dit weekend.
Gedurende het weekend kunnen workshops ook in overleg gewisseld worden.
Kosten
NMU-(jeugd)leden, kandidaat jeugdleden, donateurs, leden van de NMU Magic Club en leden van Belgische
FISMverenigingen
€ 105,- voor 1 oktober 2017
€ 125,- na 1 oktober 2017
Bij de kosten is alles inbegrepen: overnachting, maaltijden en drinken, lessen en lesmateriaal.
Je hebt dus helemaal geen geld nodig voor chips of andere versnaperingen tussen door.
Kosten voor het afleggen van examens en het halen van een diploma
Tijdens dit goochelkamp kan iedereen gratis deelnemen aan het afleggen van de examens. Kijk op de NMU website wat dit
inhoudt. Er zijn mooie diploma’s te verdienen.
Aanmelden
Ga naar www.denmu.nl/goochelkamt vul het digitale formulier in. Je krijgt automatisch per mail een bevestiging van je
aanmelding.
Ben je minderjarig? Dan een ouderverklaring door je ouders laten opsturen per mail.
De ouderverklaring kun je downloaden vanaf de site van de NMU.

MISSION STATEMENT:
We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen.
We maken er een gezellig en nuttig goochelweekend van.
We doen ons best om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
Hoe te betalen:
Deelnemersbijdrage gaarne overmaken naar:
Stichting Nederlandse Magische Unie
IBAN: NL31 INGB 0002 5300 95
Onder vermelding van ‘nmu goochelkamp 2017’ + voornaam + achternaam deelnemer
Vragen over betaalwijze: penningmeester@denmu.nl
Deelnemers dienen ZELF mee te nemen:
- Toiletgerei, handdoek (de handdoek gaat vaak fout !)
- slaapzak en/of onderlaken/dekbed/kussensloop
- eigen goochelattributen; eventueel eigen muziek (CD)
- schrift, schrijfgerei
- goed humeur
- badjas/slippers
- kopie ziektekostenverzekeringsbewijs (inleveren op ouderverklaring)
Aanwezig: bedden met matras (met overtrek) en een kussen (zonder overtrekken)
Dieetwensen en medicijngebruik:
U kunt dieetwensen, medicijngebruik, of allergieën van tevoren aangeven op het inschrijfformulier. Met dieet (op medisch
voorschrift) wordt rekening gehouden. We hebben daar ervaring mee. Indien medicijngebruik moet worden gecontroleerd is
het wenselijk dat kenbaar te maken. Hiervoor kunt u ook persoonlijk contact opnemen met de organisatie.
Contactgegevens Locatie:
Conferentieoord “De Wildwal”, Galgenbergweg 3, 6741 KJ Lunteren
Tel: 0318-482395
Beheerder: Hr Jan Luchies 06-22374122
Telefoonnummer conferentieoord: 0318-482395
Verder nog vragen?
Mail of bel naar:
Kees Ros Telefoon: 0318-624161 Email: c.ros@chello.nl
Dennis Renardel de Lavalette Telefoon: 06-55377177 Email: dennis@tovenaarsleerling.com
Vragen over allergieën en diëten: javanstraelen@gmail.com
Graag tot 20 oktober!

