
ALGEMENE INFO Reis Sátoraljaújhely - Hongarije  
15/08/14 - 22/08/2014 
 
 

Belangrijk:  
Minderjarige leden hebben een officiële toelating van hun ouders nodig om mee naar het 
buitenland te reizen. Deze moet je gaan halen op het gemeentehuis. 
Je kan deze toelating op naam van de groep zetten of indien nodig op:  
Saskia Vandereyken 06/02/1982 
 
Heel belangrijk:  
Je bagage mag 23 kg wegen. Handbagage max 10 kg. 
 

 
 
 
 
 

Bijeenkomst en inladen van de bagage om 15.30u aan het lokaal in de L. Weytenstraat.  
De bus vertrekt om 16u. 
Voorzie een snack voor ’s avonds op het vliegtuig. Denk eraan dat je geen vloeistoffen in je 
handbagage mag hebben. Meer info op www.austrian.com. 
We rijden met een bus van Quo Vadis naar Zaventem.  
 
Vluchten: 
 

20.00u OS 356 Tyrolean Airways (VO) Brussels- Vienna (21.45u) 
22.15u OS 743 Tyrolean Airways (VO) Vienna- Kosice (23.10u)      
Respecteer de afgesproken uren!  
 
 
Thuiskomst vrijdag 22 augustus 2014 
 

We vertrekken midden in de nacht (+- 3.00u) naar de luchthaven in Kosice met de bus.  
 
Vluchten: 
 

05.05u OS 744 Tyrolean Airways (VO) Kosice- Vienna (06.00u) 
07.05u OS 351 Tyrolean Airways (VO) Vienna- Brussels (08.50u) 
 
De bus van Quo Vadis haalt ons om 9.15u op in Zaventem. Thuiskomst rond 10.30u   
 
         
 
 
 
Alle kledij gaat mee in je persoonlijke koffer. Voorzie kapstokken en kledijzakken voor al je kledij. 
Voor de meisjes:  

� werk- en korte en lichte zeden kledij  
� onderrok, beige schort, overrok, gekleurde en blauwe schort korte kledij  
� 3 hoofddoeken 
� eventueel paardengerief en bloemen voor lichte zeden  

 
Voor de jongens:  

� feest- en werkkledij, boezeroen 
 
Muzikanten nemen hun moderne kledij mee. 
 
 

Vertrek en aankomst 

Kledij 



 

 
 
Iedereen neemt zijn Gelmel T-shirt mee in de handbagage. We dragen hem bij aankomst op het 
festival. 
 
De meisjes zorgen voor: zwarte/witte haarspeldjes, onopvallende elastiekjes voor in het haar, 
schmink en ontschminker, zwarte (ondoorschijnende) kousen. 
Iedereen zorgt voor schoenpoetsgerief, veiligheidsspelden, naaigerief, kapstokken, deodorant, 
reserveveters (jongens) en dansbaar schoeisel. 
 
Ieder draagt zelf zorg voor zijn kledij (strijken inbegrepen).  
Na ieder optreden helpt iedereen bij het opruimen van het groepsmateriaal. (vb. sjaals worden 
terug op de kapstokken gehangen, broden gaan terug in de daarvoor voorziene doos …) 
 
 
 
 
 
Juwelen, horloges, piercings en tattoo’s die zichtbaar zijn, nagellak, losse haren en kauwgom. 
 

� Er wordt niet gerookt in kledij en in principe ook niet gegeten in kledij.  
� Je draagt je kledij steeds op een correcte manier. 

 
 

 
 
 
Vergeet persoonlijke geneesmiddelen niet mee te nemen. Denk ook aan compeedpleisters en 
dergelijke wanneer je vlug last hebt van blaren. 
Breng de EHBO-verantwoordelijke Monique op de hoogte van eventuele medische voorvallen die 
zich kunnen voordoen (hyperventilatie, epilepsie, allergie …) 
Monique zorgt voor een EHBO - koffer. Indien jullie enige ongemakken hebben, kunnen jullie bij 
haar terecht. Overlaad haar niet met kleinigheden.  
Hoor ook zeker eens na bij je ziekenfonds en/of verzekering welke documenten je nodig hebt voor 
eventuele verzorging in het buitenland. 
 
 

 
 
 
 
Tom en Kristof zijn verantwoordelijk voor de financiën.  
Neem voldoende zakgeld mee, maar overdrijf niet.  

� In Hongarije betaal je nog met Forint (HUF) (wisselkoers 307 HUF/€).  
� OPGELET: Wees op je hoede voor zakkenrollers. Neem je voorzorgen.  

(Bv. een geldzakje om onder je kleding te dragen, steek je portefeuille niet in je achterzak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taboe tijdens optredens 

EHBO 
 

Financiën 

Toebehoren 



 
 
 
Denk aan:  
Identiteitskaart (reispas niet nodig), zwemgerief, slaapgerief, persoonlijke hygiëne, medicatie, 
zonnecrème, pleisters voor wondjes en blaren. 
Foto- of videoapparatuur en allerhande electronica worden op eigen verantwoordelijkheid 
meegenomen. 
 
De instrumenten van de muzikanten zijn verzekerd, andere niet. 
Neem geen overbodige juwelen mee. Je kunt ze alleen verliezen. 
 
Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin met betrekking tot drinken, stiptheid, voldoende 
nachtrust … Een goede, toffe groepsgeest is de grootste basis voor een geslaagde reis. 
 
De dansleiding heeft uren gewerkt aan de rolverdeling. Die staat buiten discussie. Indien je toch 
vragen hebt ivm het dansprogramma, kan je altijd bij hen terecht. Er zullen regelmatig extra 
repetities ingelast worden. 
 
Afgesproken tijdstippen worden gedurende de ganse reis NAUWGEZET gerespecteerd.  
Iedereen is vertegenwoordiger van de groep, gedraag je dan ook als Gelmeller! 
(Bv gezamenlijk afruimen aan tafel, respectvol omgaan met onze eigen kledij, …) 
 
 
 
 
 
 
Hieronder vinden jullie nog een lijst van de verantwoordelijken, waar jullie terecht kunnen als jullie 
vragen/opmerkingen hebben. 
 
Bagage IEDEREEN 
EHBO Monique  
Materiaal Rob en Tom 
Dansleiding Kim 
Muziekleiding Monique 
Financiën Tom en Kristof 
Algemene leiding Saskia en Berten 
 
Meereizende leden van de raad van bestuur : Saskia, Berten, Tom, Katrien, Rob, Kristof,Elke 
 
 
 
 
 
Tom: 0032 495 417 495 
Saskia: 0032 486 951 321 
Berten :  0032 499 544 619 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 
 

Verantwoordelijken 

GSM nummers in geval van nood 



 
 
 
 
 
16 augustus 
‘Who should I choose?’ openingsavond op het festival op het plein 

• 17.30;  muzikale optocht van de dansensembles 

• 18.00; ceremoniele opening door Dr. Richard Horcsik, korte presentatie van de 
deelnemende landen 

• 21.00;  Gabor Jakab’s pottenbakker tentoonstelling in de Zemplen gallerij 

• 22.00;  Internationale dansavond op het Tancsics plein 
 
17 augustus 

• 11.00; uitnodiging om te dansen met de Nimfas Fount (op het plein) 

• 16.00; workshop met als titel ‘Stop and Dance’. Traditionele Hongaarse dansles met 
tentoonstelling over kostuums 

• 19.00; optreden van Belgie, Spanje, Bartok Dance Ensemble, KLMK Kamara Dance 
Ensemble, Eordog Forgo Dance Ensemble op het festivalpodium 

• 22.00; internationale dansavond op het Tancsics plein 
 
18 augustus 

• 11.00; uitnodiging om te dansen met de Nimfas Fount (op het plein) 

• 16.00; ‘het plein is van ons’, interactief programma voor kinderen met het Csicsergo 
Ensemble en het Kiscsillag en de Napsugar Majorette groep 

• 17.00; workshop met als titel ‘Stop and Dance. Traditionele Hongaarse dansles met 
tentoonstelling over kostuums 

• 19.00; optreden van Frankrijk, Griekenland, Rusland op het festivalpodium 

• 22.00; internationale dansavond op het Tancsics plein 
 
19 augustus 

• 11.00; uitnodiging om te dansen met de Nimfas Fount (op het plein) 

• 16.00; workshop met als titel ‘Stop and Dance’. Traditionele Hongaarse dansles met 
tentoonstelling over kostuums 

• 19.00; optreden van Portugal, Oekraine, Italie, Hernadvolgye ensemble, Bokreta 
kunstschool op het festivalpodium 

• 22.00; internationale dansavond op het Tancsics plein 
 
20 augustus 

• 16.00; wereldfederatie van Hongarije – Zemplen group, St Stephen’s ceremonie in St. 
Stephen Park. Speech Dr. Ferenc Odor Pastoor 

• 17.00; muzikale optocht van de dansgroepen door de Lajos Kossuth straat 

• 18.00; eerbetoon voor St. Stephens dag 

• 19.00; speech van burgemeester van Satoraljaujhely, zegenen van het brood 

• 19.30; ‘You, me and I you’ internationale gala avond 

• 21.30; vuurwerk 
 

21 augustus 

• Vrij 
 
Andere optredens; 
16 augustus; Cigand- park 

• 11.00; Griekenland en Oekraine 

• 13.00; Belgie en Rusland 
 
19 augustus; Karolyfalva – gemeenschapscentrum 

• 17.00 Belgie 
 

Programma 
 


