Muziekkamp
2018

Gors-Opleeuw
23 juli - 28 juli

Ga je mee?
Nog enkele maanden/weken/dagen slapen, en het is het weer zo ver: het enige echte LMKKAMP! Jullie
bestuur heeft er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook… We gaan een week lang samen musiceren,
nieuwe mensen met dezelfde hobby ontmoeten, elkaar beter leren kennen, toffe activiteiten doen en
dat allemaal op beestige wijze.
Onze dirigent Koen zorgt naar goede gewoonte voor een tiental muziekstukken van variërende
moeilijkheidsgraad, zodat er voor elk wat wils is. We repeteren de hele week onze stukken met als
hoogtepunt op zaterdagavond een afsluitend concert voor ouders, vrienden, vriendinnen en
sympathisanten.
Om te kunnen deelnemen aan het muziekkamp bespeel je best al een tweetal jaar een instrument
en heb je al wat ervaring met spelen in groep. Voor vragen hierover mag je ons zeker contacteren!

Waar gaan we heen?
De dierenkaravaan brengt ons dit jaar naar Gors-Opleeuw, een deelgemeente van Borgloon in
Limburg. We trekken met andere woorden naar het mooie Haspenhouw!
Wie ons een kaartje of een briefje wil schrijven, kan dit op het volgende adres doen:

 Herberg Het Klokhuis
Martinusstraat 34
840 Gors-Opleeuw

De kampplaats
Ons dierenhol dit jaar is ook weer veelbelovend! Herberg Het Klokhuis is een voormalige basisschool
omgetoverd tot een gezellig groepsverblijf. Mooie ruime kamers en enkele polyvalente ruimtes die
kunnen dienen als repetitieruimte. Wat heeft een beest nog meer nodig?
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Enkele kippetjes… (of zijn het kiekjes?)

Het thema
Een LMKamp zonder thema? Dat kan niet! Je hebt het bij het lezen van dit infoboekje héél misschien
al door, maar we trekken dit jaar naar de wondere wereld der dieren! Hoe kan het ook anders, in GorsOpleeuw
Verwacht je dus aan beestig leuke spelletjes en muziekstukken die niet voor de poes zijn…

Inschrijven & betalen
Voor deze onvergetelijke dagen vol muzikaal plezier vragen wij de volgende bijdrage:

€ 150
Vanaf de tweede inschrijving binnen hetzelfde gezin (broer en zus, ouder en kind, partners…) wordt
de kampprijs verlaagd met 20 euro. Je betaalt dan 150 euro voor het eerste gezinslid en 130 euro voor
het tweede gezinslid, 130 euro voor het derde gezinslid,…
Hierin zijn de vijf overnachtingen, alle maaltijden en tussendoortjes inbegrepen. Enkel drankjes buiten
de maaltijden dienen op het moment zelf betaald te worden.
Hoe kan je nu inschrijven? Wel…
Î Ben je al eens mee geweest op muziekkamp? Dan is het voldoende om het inschrijvingsgeld te
storten op onze rekening
Î Ga je voor de eerste keer mee of zijn je gegevens sinds vorig jaar gewijzigd? Vul dan het
inschrijvingsformulier online in via onderstaande link:
Inschrijvingsformulier kinderen
- Inschrijvingsformulier volwassenen
Bezorg ons daarboven ook je medische fiche (enkel voor kinderen) via e-mail naar
instaporkestlmk@gmail.com

De inschrijving is pas volledig in orde wanneer de som van 150 euro (of 130 euro voor het tweede
gezinslid) gestort werd met als mededeling de naam van de deelnemer + muziekkamp 2018. Betalen
kan enkel via overschrijving en op volgend nummer:

BE31 3930 2835 9455
Het is ook mogelijk om het inschrijvingsgeld gespreid te betalen. Je stort dan telkens een bedrag naar
keuze tot de volledige som bereikt is. Vermeld zeker altijd in de mededeling van de overschrijving om
welke schijf van de betalingen het gaat. Wij houden een overzicht bij van de betalingen, dus het is altijd
mogelijk om op te vragen hoeveel het openstaande bedrag nog is.

Vertrek & terugkomst
De muzikanten worden op maandag 23 juli om 14u verwacht aan de kerk van Onze-Lieve-VrouwLombeek. Vandaar vertrekt de bus naar de kampplaats.
Op zaterdag 28 juli sluiten we ons kamp af met een spetterend concert. Ouders, familie, vrienden,…
zijn al welkom vanaf 16u30 op de kampplaats. We vragen wel om zeker niet vroeger toe te komen
zodat we het kamp samen met de kinderen op een goede manier kunnen afsluiten.
Het concert gaat van start om 17u en zal ongeveer een uurtje duren. Daarna nodigen we jullie allemaal
uit om samen met ons na te praten met een kleine hap en een drankje, alvorens jullie de terugrit naar
huis aanvangen. Hiervoor dienen jullie te zorgen voor eigen vervoer. Indien dit niet mogelijk is, kan je
het doorgeven en dan regelen wij een carpool. We willen ook vragen aan de ouders om na afloop wat
materiaal mee terug naar Lombeek te nemen, zodat al onze spullen (slagwerk, spelmateriaal)
heelhuids terug thuis geraken.

In de valies
Naamteken zoveel mogelijk van je spullen, om betwistingen en verlies te voorkomen!

Slaapspullen
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Duid hier aan wat er al in je valies zit





Matrasovertrek
Lakens of slaapzak
Kussenovertrek
Pyjama

Wasspullen






i

Washandjes
Handdoeken
Zeep & shampoo
Tandenborstel & tandpasta
Ander toiletgerief

Kledij
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Vergeet niet dat er op kamp veel geravot wordt. Laat je mooiste kleren daarom thuis!
 Kledij voor het concert
o LMK-polo
Heb je nog geen polo? Vraag ernaar bij iemand van het bestuur. Een polo kost 5 euro.
Voor de deelnemers die niet vast in het instaporkest zitten: de polo’s mogen na een
wasbeurt ook teruggegeven worden.
o Zwarte broek/rok/short
 Voldoende ondergoed
 Sokken
 Voldoende vrijetijdskledij (ook om te sporten en voor warme dagen)
 Minstens één dikke trui
 Regenjas
 Sportieve & waterdichte schoenen
 Pantoffels
 Zwemkledij
 Verkleedkledij: haal je beste dierenoutfit boven, maar doe hier geen zotte kosten voor. Met
wat creativiteit geraak je al heel ver!

Muziekspullen
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 Je instrument(en) = zéér belangrijk!
 De nodige accessoires
o Kurkvet
o Rieten
o Staanders
o Kuismateriaal
o Wasknijpers
 Als je een pupiter of harpje hebt om op je instrument te monteren of op de arm te dragen,
breng deze dan zeker mee. Dit kan van pas komen! Voor de gewone staande pupiters zorgen
wij.

Andere
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Zakdoeken
Eventueel een reiswekkertje
Schrijfgerief
Identiteitskaart of Kids ID en twee kleefbriefjes van de mutualiteit
Een beetje zakgeld
Eventueel gezelschapsspelletjes of spelletjes voor de WII of iets om te lezen

De GSM
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Iedereen is vrij om een gsm/smartphone mee te nemen op kamp en te gebruiken, zolang het de
repetities en activiteiten niet stoort. We maken wel de afspraak dat telefoons ’s avonds voor het

slapengaan ingeleverd worden bij het bestuur om iedereen een goede nachtrust te garanderen. Als je
van je telefoon afhankelijk bent voor het uur of voor licht, raden we aan om een reiswekkertje en
zaklamp te voorzien.

Medicatie
Als je kind tijdens het kamp geneesmiddelen dient in te nemen of bepaalde verzorging nodig heeft,
meld dit dan zeker ook aan het bestuur voor het vertrek. Voorzie de medicatie van duidelijke
instructies over het tijdstip en de wijze van inname. EHBO-voorzieningen zijn ter plaatse beschikbaar.

Zakgeld
Wij raden aan om een beetje zakgeld mee te nemen voor een frisdrank of versnapering ’s avonds en
tijdens de pauzes, of voor uitstappen. Dranken bij de maaltijden zijn in de totaalprijs inbegrepen.

Nog vragen?
Zo, dat was ongeveer alles wat je moet weten voor ons muziekkamp. Verdere informatie volgt in juli
als het kamp dichterbij komt. Als er nog vragen, opmerkingen, bedenkingen,… zijn, één adres:
instaporkestlmk@gmail.com of spreek iemand van het bestuur aan!

Vele groetjes van het bestuur
Casper

b

p Evelien
Kenney

Pedro

k

u

q Koen

w Tessa
Sien

f

t Yora

