
 

 

1111  ––  1144    AAuugguussttuuss  22001155  

  
  ’’nn  VVrriieennddeelliikkee  uuiittnnooddiiggiinngg    oomm  ddeeeell  ttee  nneeeemm  aaaann  oonnss  

KKuunnssttee--EEiisstteeddddffoodd  22001155  
AAffffiilliiaassiiee  bbyy  TThhaabbaazziimmbbii  KKuunnssttee  EEiisstteeddddffoodd  sslleeggss  RR110000  ppeerr  sskkooooll  ppeerr  jjaaaarr  

  
  OOnnss  ddooeell  iiss    

oo  oomm  lleeeerrddeerrss  ddiiee    ggeelleeeenntthheeiidd  ttee  bbiieedd  vviirr  ddeeeellnnaammee,,    
                                                  oomm  ssooddooeennddee  sseellffvveerrttrroouuee  eenn  ppeerrssoooonnlliikkee  uuiittddrruukkkkiinngg  ttee  oonnttwwiikkkkeell  

oo  OOmm  lleeeerrddeerrss  ssee  sseellffbbeeeelldd  ttee  vveerrsstteerrkk  
oo  DDiiee  vvrrooeeëë  oonnttddeekkkkiinngg  eenn  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  uuiittssoonnddeerrlliikkee  ttaalleenntt  
oo  GGeelleeeenntthheeiidd  ttee  bbiieedd  vviirr  bbeeoooorrddeelliinngg  ddeeuurr  pprrooffeessssiioonneellee  bbeeoooorrddeellaaaarrss  

  DDeeeellnneemmeerrss  ssaall  vvoollggeennss  pprreessttaassiiee  sseerrttiiffiikkaattee  oonnttvvaanngg  

  DDiiee  SSeerrttiiffiikkaattee  ssaall  aass  vvoollgg    ggeekkaatteeggoorriisseeeerr  wweeeess  
oo  AA++++    9900%%--        eenn  mmeeeerr    ooookk  mmeeddaalljjéé  
oo  AA++          8855%%  --      8899%%  
oo  AA              8800%%  --        8844%%  
oo  BB++          7755%%  --      7799%%  
oo  BB              7700%%  --        7744%%  
oo  CC              ddeeeellnnaammee  sseerrttiiffiikkaaaatt  

  DDiiee  aaffddeelliinngg  wweennnneerr  ((bboo  9900%%))  oonnttvvaanngg  ‘‘nn  ttrrooffeeee  
oo  DDiiee  bbeeoooorrddeellaaaarr((ss))  ssee  bbeesslliissssiinngg  iiss  ffiinnaaaall  

  DDaattuummss  
oo  BBeevveessttiiggiinngg  vvaann  ddeeeellnnaammee  ((AAffffiilliiaassiiee))::                                2255  FFeebbrruuaarriiee  
oo  IInnsskkrryywwiinnggss::  SSppeerrddaattuumm::                                                                        1155  MMeeii    
oo  BBeeoooorrddeelliinngg::  

  MMuussiieekk,,  VVookkaaaall                                    1111  AAuugguussttuuss      

  MMuussiieekk,,  IInnssttrruummeennttaaaall              1122  AAuugguussttuuss      

  DDrraammaa                                                                1133  AAuugguussttuuss      

  RReeddeennaaaarrss                                                    1144  AAuugguussttuuss        

  KKuunnssbbeeoooorrddeelliinngg                              1199  &&  2200  AAuugguussttuuss      

  LLookkaallee  
oo  LLaaeerrsskkooooll::    MMuussiieekk  ,,  DDrraammaa  &&  RReeddeennaaaarrss  --  ooggggeennddee  vvaannaaff    0088::0000  ttoott  1133::0000        KKuunnsstteeGGrroott  
oo  HHooëërrsskkooooll::  MMuussiieekk  ,,  DDrraammaa  &&  RReeddeennaaaarrss  ––  mmiiddddaaee  vvaannaaff  1144::0000  ttoott  1188::0000          KKuunnsstteeGGrroott  
oo  HHooëërrsskkooooll::  RReevvuuee  ––  HHFFMM  sskkoooollssaaaall  
oo  LLaaeerrsskkooooll  KKuunnss  iinn  LLaaeerrsskkoooollssaaaall  
oo  HHooëërrsskkooooll::  KKuunnss  iinn  SSuuppeerr  KKuunnsstteeGGrroott  

((  AAllmmaall    bbrriinngg  KKuunnssssttuukkkkee  ssoommmmeerr    vvoorriiggee  wweeeekk  ssaaaamm))  
  IInnsskkrryywwiinnggssvvoorrmmss  

oo  IIss  bbyy  eellkkee  aaffddeelliinngg  iinnggeevvooeegg  
oo  MMaaaakk  sseekkeerr  ddaatt  uu  iinnsskkrryywwiinnggss  eenn  ddiiee  ggeellddee  kklloopp..    
                DDiitt  mmooeett  oonnss  tteeeenn  1166  MMeeii  rreeeeddss  bbeerreeiikk  hheett,,  ((((KKuunnss  ––  1144AAuugguussttuuss))  
ddiitt  kkaann  hheettssyy  bbyy  ddiiee  AAddmmiinn  kkaannttoooorr    vvaann    LLaaeerrsskkooooll  TThhaabbaazziimmbbii  //  SSuuppeerr  KKuunnsstteeGGrroott    iinnggeeggeeee  
wwoorrdd  ––  VViirr  AAaannddaagg::  RRiittaa  VVoollsscchheennkk  

  IInnsskkrryywwiinnggssggeellddee    

  RR5500..0000    --    iinnddiivviidduu  

  RR7700..0000    --    dduueett  

  RR110000..0000    --    ggrrooeeppee  

  NNaavvrraaee  
oo  AAllllee  nnaavvrraaee  aaaann  ddiiee  HHooooffoorrggaanniisseeeerrddeerr  

RRiittaa  VVoollsscchheennkk      008833  77444488555599    //    rriivvoo@@kkuunnsstteeggrroott..ccoo..zzaa    //  PPoossbbuuss  775522  TThhaabbaazziimmbbii  00338800  


