Praktiske informationer vedr. forårsopvisningen Område Esbjerg
Bramming Kultur- og Fritidscenter d. 28., 29. feb. og 1. marts.

Programmerne:
Programmerne i denne kuvert gælder som adgangsbillet til gymnaster og trænere på det tilmeldte
hold. Det er IKKE tilladt for forældre eller søskende, at anvende programmet som adgangsbillet! Den
aktive gymnast/træner har adgang til opvisningen alle 3 dage ved fremvisning af programmet, så pas
på det.

Opvisning:
Vil skal på det kraftigste pointere, at I kun har den tid, som I har bedt om. Det er vigtigt, at I overholder denne tid i forhold til forsinkelser - vi skulle gerne kunne undgå dette 

Musik:
Der vil IKKE være mulighed for at bruge CD i opvisningshallen. Derfor skal musik medbringes på bærbar, tablet eller telefon. Det er ikke muligt at komme med musikken på USB-stik - vi har tidligere oplevet problemer hermed.
DGI Sydvest har indkøbt jack-stik så de også passer de ny iPhones/iPads.

Opvarmning:
Der er 3 sale til rådighed til opvarmning (multi-salen, spejl-salen/dansesalen og hal 2) og der vil være
mulighed for at afspille musik alle 3 steder. Vi har fordelt holdene bedst muligt, ud fra mængden af
gymnaster. Der vil hænge planer rundt omkring, hvorpå I kan orientere jer. Hvis vi er foran/bagud ift.
programmet, er vi ligeledes foran/bagud i opvarmningslokalerne.

Redskaber:
Redskabslisten er vedlagt her. Hvis I skal bruge andre ting, skal I selv medbringe disse.
De minutter, man bruger på at stille redskaberne klar, indgår i tiden. Dette gælder også, når der skal
slæbes redskaber ud. Hjælp hinanden i foreningen.
De redskaber vi stiller til rådighed er placeret i venstre ende af opvisninshallen (når man står på publikum-siden og kigger ned på gulvet. Dér skal redskaberne gerne ende igen, når jeres hold går af gulvet.
Således kan vi forhåbentlig holde vores og gæsteholdenes redskaber adskilt.

Entré priser:
Det koster 60.- for voksne at komme ind og se opvisningen, børn under 12 år er gratis. Der kan betales med mobilepay eller kontanter, der tages således IKKE imod dankort.

Fane ind- og udmarch:
I Område Esbjerg er der tradition for, at de deltagende lokalforeninger melder deres fane til fælles
fane ind- og udmarch.
Fanepolitikken er således:
- Deltager man i fælles indmarch, så er man selvskrevet til også at deltage i fælles udmarch.
- Deltager lokalforeningsfanen i fælles indmarch, kan et lokalforeningshold ikke bruge denne fane i
deres opvisning.
- Fanen bliver i faneholderen fra fælles indmarch til fælles udmarch.
- Således er det kun gæstehold der har mulighed for at have deres fane med på gulvet i forbindelse
med opvisningsprogrammet.
Vi forventer at områdets fanepolitik bliver respekteret!

Tilmelding til ind- og udmarch:
For at deltage i fane ind- og udmarch, skal foreningen tilmelde antal faner via dette link:
https://www.dgi.dk/gymnastik/arrangementer/202011559503
Fanebærerene mødes til faneinstruktion fredag d. 28. feb. kl. 17.00 i hal 2 (her har man pakket fanerne ud og er klar til at modtage og afprøve instruktion).
Vi mødes igen søndag til udmarch instruktion, ligeledes i hal 2, når Skibelund Efterskole går på gulvet
– vi skynder os så vi kan komme ind og se deres opvisning.

Vi glæder os til en fantastisk weekend!

Venlig hilsen
Opvisningsgruppen, Område Esbjerg
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