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MUZIEKKAMP van 1 t.e.m. 8 april
Dé perfecte combinatie van muziek en heel veel plezier!
Reserveer snel je plaats en mis dit knotsgekke kampavontuur niet!
Tijdens de voormiddag zingen en musiceren we samen, om in de namiddag en avond de
dag verder in te vullen met typische kampspelen: een spannende zoektocht of bosspel,
strijdvaardige estafettespelen, een leuke quiz, een dolgedraaide fuif, een gezellig
kampvuur,...
Afsluiten doen we steeds met een sfeervol afscheidsconcert. We logeren niet in tenten maar
in een verblijfcentrum met het nodige comfort. En onze eigen kookploeg tovert steeds de
lekkerste gerechten op tafel!
Oh ja... er is ook steeds een niet te evenaren kampthema!
Alle info op www.muziekschoolarsmusica.be
Wanneer en waar?

• Van 1 t.e.m. 8 april. We vertrekken met de bus maar op zondag 8 april komen mama,
papa, of ... ons ter plaatse halen. Eerst laten we de ouders genieten van een sfeervol
afscheidsoptreden.

• Adres van bestemming: Woutershof, Grootbroekstraat 46, 3640 Kinrooi (bij Maaseik)
Voor wie?

• Voor iedereen geboren in 2011 of vroeger. Leden en niet-leden van Ars Musica of Theater
Triangel.

• De leden worden verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Elke groep krijgt minstens
twee ervaren leiders toegewezen. Zo zijn er naast een aantal gezamenlijke activiteiten
ook leeftijdsgebonden activiteiten. Ook het slaapmoment hangt af van de leeftijd.

Wat doen we?

• Tijdens de voormiddag maken we kennis met jullie talenten: we musiceren, zingen, of
acteren.

• Na een deugddoende maaltijd maken we tijd voor wat ontspanning: spelen we buiten,

maken we de omgeving onveilig en beleven de gekste avonturen. Een lekker vieruurtje
mag ook niet ontbreken.

• Voor het avondmaal smeren we nogmaals onze stemmen. Nadien storten we ons op een
stapel boterhammen met of zonder kaas of choco. We sluiten de dag af met een toffe
avondactiviteit.

• Er is ook altijd een keicool themaverhaal!!!
• Op de site www.arsmusicaprojects.be kan je alvast de foto’s en een kort verslagje van

een aantal hilarische kampen (thema’s) terugvinden. Te bekijken op eigen risico!! We
staan niet in voor het onophoudelijk gezeur van zoon- of dochterlief na het bekijken van
de foto's! Uiteraard wil hij of zij mee...
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Wat kost deze onvergetelijke week?
De bus naar Kinrooi, verblijf en zeven overnachtingen, ontbijt, middagmaal (Elke dag vers
bereid door onze eigen koks en bestaande uit soep, hoofdschotel en dessert!), vieruurtje
(élke dag vers fruit, koek en drank), avondmaal en dessert, versnaperingen en alle extra’s
zijn in de prijs inbegrepen, dus eens betaald...geen extra kosten meer!

• Ben je aangesloten bij “Ars Musica” (of Theater Triangel) dan betaal je € 295.
• Vanaf de 2de inschrijving binnen éénzelfde gezin: korting van € 10 per extra inschrijving
• Vriend(innet)jes, broers of zussen die niet aangesloten zijn bij Ars Musica of Theater
Triangel betalen € 310

Je kan ook opteren voor een spaarsysteem. Dit betekent dat je het totale bedrag in
verschillende schijven betaalt en dit zonder extra kosten. “Sparen” kan door het volledige
bedrag te delen door het aantal resterende maanden (bv. Je begint te betalen in januari en
dit tot en met maart, je deelt dan het te betalen bedrag (bv. €295) door 3 . Bij het betalen in
schijven moet het volledige bedrag ten laatste op 13 maart vereffend zijn.

Hoe inschrijven?

• Door storting van het juiste bedrag op de rekening van vzw Ars Musica Projects, BE43
6528 4807 2601 met vermelding van volgende items :

• Muziekkamp 2018
• Naam en voornaam van de deelnemer
• Je vult het inschrijvingsformulier in via de website www.muziekschoolarsmusica.be
(doorklikken op 'Muziekkamp 2018')

Gelieve strikt de inschrijvingsprocedure te volgen. De inschrijving is pas definitief vanaf
het moment dat het volledige bedrag (of de eerste schijf indien je kiest voor de gespreide
betaling) op de rekening is overgeschreven! De uiterste inschrijvingsdatum is 25 februari
2018
Wil je zeker een plaats? Wacht dan niet tot het laatste moment om je in te schrijven. Indien
de kampplaats volzet is, kom je op een wachtlijst terecht. En dan kan je enkel maar
wachten, en hopen op een veilig plaatsje naar een onbekende bestemming...
Annulatieverzekering? Is dat nodig?
Inschrijvingsgelden worden enkel terugbetaald indien je je plaats door iemand anders (die
nog niet is ingeschreven) kan laten innemen. Wil je geen enkel risico lopen, dan bieden we
je de mogelijkheid om een annulatieverzekering af te sluiten. Hiervoor betaal je €15 extra
bovenop het inschrijvingsgeld. Hetzelfde geldt voor betalingen in schijven! Enkel mits
annulatieverzekering wordt het inschrijvingsgeld (of het reeds betaalde deel) terugbetaald.
Ben je als ouder of leerling nog niet overtuigd of wens je nog meer info?
Kom dan zeker naar het infomoment op zaterdag 20 januari om 14u30, in de Spiegelzaal in
de muziekschool te Wondelgem (Industrieweg 10-12, boven Facq). Je kan er terecht met al
je vragen! Wij laten je zien hoe zo een weekje eruit ziet, wat we zoal eten, waar je slaapt,...
kortom je komt er écht alles te weten!! Je kan ook je vragen mailen naar
muziekkamp@arsmusicaprojects.be.

