
 

 

Hallo allemaal, 
 
Nog maar een paar weken en dan is het zo ver, het Eurovision Gymnastics Contest op 
zaterdag 28 maart 2020. In deze brief worden de laatste praktische zaken besproken.  
 
Alle drie de shows zijn uitverkocht. De kaartjes kunnen vanaf een uur voorafgaand aan de 
show worden opgehaald (contant betalen) in sporthal Naestenbest. 
 
Als je aan meerdere shows mee doet mag je tussen de shows door naar huis gaan. Zorg er 
wel voor dat je op de aangegeven tijd (zie onderstaande tabel) weer aanwezig bent. Als je 
tussendoor in de sporthal wil blijven dan kan dat, geef het wel van tevoren door aan je 
leiding zodat we weten wie naar huis gaat en wie er blijft.  
 

 
Tijd show 

Deelnemers 
aanwezig Kassa open Tribune open 

Show 1 11:00 – 13:00 10:15 10:00 10:45 
Show 2 14:30 – 16:30 14:00 13:30 14:15 
Show 3 19:00 – 21:00 18:30 18:00 18:45 

 
Na afloop van de shows kunnen de deelnemers opgehaald worden. Het is niet mogelijk 
om tijdens de show opgehaald te worden omdat iedereen aan de slotact meedoet.  
 
Blijf je tussen de shows door in de sporthal, neem dan zelf iets te eten mee. De kantine van 
de sporthal is de hele dag open, daar kan eten gekocht worden. Er is ook een frietkar 
aanwezig tussen show 2 en 3.  
 
Decathlon staat op 28 maart in de sporthal met een stand met turn- en danskleding. Deze 
kleding kan daar gepast en besteld worden.  
 
Gezien de beperkte parkeergelegenheid in de omgeving van Sporthal Naestenbest raden 
wij aan om te voet of op de fiets te komen. Mocht je toch met de auto gaan, dan is de 
parkeerplaats aan de achterkant van de sporthal ook via de bussluis aan de zijkant 
bereikbaar.  
 
Er zullen foto’s en video-opnames van alle shows gemaakt worden. Deze worden voor 
promotiedoeleinden gebruikt.  
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de organisatie via totm@gvbest.nl. 
 
Sportieve groeten, 
Organisatie Turn on the Music, 
Rohan de Bresser    
Sven van Hamond    
Lisette Leijtens     
Wenda Verstijnen - Leijtens  
  

Ingrid van Zeijl     
Esmee Vreeswijk      
Myriam Nuys     
Inge Thijssen – van Loosdregt 


