Beste Leeuwke, Pagadder, Jong-Knaap,
Op 12 mei organiseert KSA Limburg weer het grote Doki Fun festival.
En uiteraard zal KSA V.I.V.E.D. Tongerlo weer aanwezig zijn op dit toffe
evenement, hopelijk ga jij ook met ons mee!
Sommige Pagadders en Jong-knapen zijn al eens met ons mee geweest en weten dus perfect wat er
op deze dag allemaal staat te gebeuren. Voor de rest zullen we even uitleggen wat juist de bedoeling
is van dit “festival”.
Doki Fun Festival is een tweejaarlijks initiatief voor alle -12 jarige leden en hun leiding van alle Limburgse
KSA-groepen. Het is een speel- en doefestival dat je onderdompelt in een magische wereld. Het onthaal,
leuke shows en bizarre personages nemen je de hele dag op sleeptouw doorheen je fantasie. Er zal een
groot massaspel per leeftijdsgroep zijn, waarin we gaan bewijzen dat KSA V.I.V.E.D. Tongerlo de beste
KSA uit heel Limburg is! Na een reuzepicknick gaan de festivalpoorten open en kunnen we ons uitleven
op springkastelen en klimmuren, of deelnemen aan één van de vele workshops. Ook in de namiddag is
het thema niet ver weg, want tijdens het festival laten magische personages je wegdromen bij hun
wonderlijke verschijning.
Ten slotte kan op een festival een spetterend optreden niet ontbreken. Tijdens de slotshow leggen we
alle stukjes van de puzzel samen en onthullen de oplossing van het mysterie!

Wat?
Waar?
Wanneer?
Hoelaat?
Meenemen?

Prijs?

Doki Fun Festival
Pliniuspark Tongeren
12 mei 2018
We komen om 7u45 samen aan het heem en zijn hier rond
18u15 terug.
• Doe je uniform (hemd, korte broek, vlaarke) aan
• Eventueel regenjas of extra trui (naargelang het weer)
• Lunchpakket + drinken
• Goesting!
Aangezien onze kas de helft van dit initiatief + vervoer
betaald kost deze dag voor jullie slechts €7

Zit je nog met vragen over dit initiatief?
Jullie leiders komen sowieso nog langs voor de inschrijvingen en
het inschrijvingsgeld op te halen voor dit evenement!
Moest je hierna toch nog met vragen zitten kan je altijd contact opnemen met de
verantwoordelijke van jouw groep!
Leeuwkes
Pagadders
Jong-knapen

Bjorn Vanaken (Nui(w)kes)
Gert Segers (Hauwf)
Loic Gijsen (Loewiej)

0493 02 31 05
0470 64 09 53
0471 82 64 47

Zoals reeds vermeld zal ons jaarlijks kamp
dit jaar doorgaan van 16 juli – 23 juli 2018.

