In het circus gelden de volgende huisregels:

DE DIRECTRICE: Mammochka molotov (Annika)

Regels

De artiesten

3. Op het circusterrein is sprake van een avondklok, om
eventuele kapitalistische activiteiten te voorkomen. Een
bezoek aan het sanitair is toegestaan, mits er zo min
mogelĳk licht en geluid wordt geproduceerd.

Onze nieuwe ster, koorddanseres Yekatharina, weet op het
koord goed haar balans te bewaren. In het persoonlĳke leven
is zĳ echter een beetje wankel.

2. Het is niet toegestaan om circusterrein te verlaten zonder
toestemming van de artiesten. Om de veiligheid van onze
gasten te garanderen, is het zeer belangrĳk dat u te allen
tĳde op het circusterrein aanwezig bent.

Agent Gorbatsjov houdt een oogje in het zeil tĳdens de
voorstelling, hĳ zou alleen eens wat beter op zĳn wĳn moeten
letten… al die vlekken op zĳn uniform!

1. Iedereen is gelĳk, maar de artiesten zĳn meer gelĳk dan
anderen (George Orwell)

Dankzĳ het strikte bewind van de geestelĳke moeder van dit
gezelschap, zult u zich geen moment vervelen en zal er nooit
een stil moment zĳn tussen de voorstellingen in.

DE AGENT: Kamrad Gorbatsjov (Sander)

DE RIJZENDE STER: Yekatharina Jinek (Maartje)

DE CLOWN: Clowntje Kalashnikov (Tim)

Clowntje Kalashnikov schiet met scherpe grappen, wel 47 in
totaal. Maar diep van binnen heeft hĳ een klein hartje.

DE HYPNOTISEUR: Zienende Svetlana (Frederieke)

Deze magnifieke waarzegster ziet zelfs uw toekomst in de
stroganoff, maar misschien leidt ze u wel met een trucje
om het Kremlin? Welke van haar gezichten heeft u vandaag
gezien?

DE ACROBAAT: Acrobati Narciski (Johan)

Narciski hangt dag en nacht aan de trapeze om zĳn laatste
kunsten te perfectioneren, mits hĳ niet voor de spiegel staat
om zĳn kapsel bĳ te werken. Op praten over iets anders dan
zĳn act zal je hem niet betrappen!

DE STERKE MIME SPELER: Leotrotski (Jan)

Nog nooit heeft u zo een sterke mimespeler mogen
aanschouwen, zoals hĳ denkbeeldige gewichten heft. Zo heft
niemand denkbeeldige gewichten! U zult bĳna niet geloven
dat ze echt zĳn!

4. De coulissen zĳn niet toegankelĳk voor de gasten, om
de optredens zo goed mogelĳk voor te kunnen bereiden.
Uitgezonderd wanneer toestemming is verleend door de
artiesten, dit kan door aan te bellen bĳ de kassa.
5. De artiesten hanteren een systeem van fluitsignalen, om
het publiek te coördineren. Zorg dat u deze fluitsignalen
uit het hoofd kent:
Bĳ eenmaal fluiten: BR’en (Bekende Rus) naar hun
plaatsen in de circustent.
Bĳ tweemaal fluiten: BR’en + HP’s (Hoofd
Propaganda) naar hun plaatsen in de circustent.
Bĳ driemaal fluiten: Alle gasten naar hun plaatsen in
de circustent.
Bĳ viermaal fluiten: Foerageren (voedselbonnen
inleveren) bĳ het winkeltje.
Bĳ vĳfmaal fluiten: Alle gasten paraat staan, de
voorstelling zal weldra aanvangen.
Bĳ zes of meermalen fluiten: Alle gasten met hoge
spoed verzamelen bĳ de ingang van de circustent, er
is een noodsituatie!

7. Tĳdens het verblĳf bĳ het circus bent u verplicht om een
etui mee te nemen met daarop uw naam vermeld, hierin
kunt u al uw waardevolle attributen veilig bewaren. Dit etui
wordt ingeleverd bĳ de artiesten, opdat alle kameraden
gelĳkwaardig de voorstelling zullen bĳwonen.
8. De Bekende Russen worden verzocht één mobiel, met
voldoende beltegoed, batterĳ en oplader mee te nemen.
Deze zullen echter wel worden ingenomen tĳdens uw
verblĳf. Voor andere gasten is het meebrengen van een
mobiel niet toegestaan.
9. Gasten die medicĳnen gebruiken kunnen deze inleveren
bĳ de artiesten. Echter, wanneer de gast hier zelf de
verantwoordelĳkheid over wil nemen dan staan wĳ het
eigen beheer van medicĳnen toe.
10. Het is voor de gasten toegestaan om 10 euro aan
contanten mee te brengen. Meer dan dit is overbodig,
omdat u op het circusterrein prima kunt overleven op
voedselbonnen.
11. Het is niet toegestaan om walkie-talkies of dergelĳke
apparaten mee te nemen naar het circus. De artiesten
communiceren via deze middelen en willen hun voorstelling
zonder achtergrondruis kunnen voorbereiden.
12. Alcoholhoudende of oppeppende
dranken meenemen of nuttigen
is verboden tĳdens uw verblĳf bĳ
het circus. Voorbeelden van dit type
dranken zĳn: Koffie, Red Bull, Bier,
Breezer, etcetera. Daarnaast is het
gebruiken van rookwaar ook ten
strengste verboden. Een waardig
kameraad denkt om haar
gezondheid!

6. U wordt geadviseerd om zo min mogelĳk waardevolle
attributen mee te nemen naar het circus. Promotie
van het eigen goed is niet volgens de leer van Marx.
Daarnaast loopt u het risico dat uw eigendommen
worden gestolen of beschadigd raken. Het meenemen
van een mp3-speler o.i.d. is volledig op eigen risico.
Het is niet toegestaan om een pinpas mee te brengen.

1x brood en 1x drinken
(Handbagage)
Adressen voor kaarten
Boek (handbagage)
Deet of een ander sterk anti
muggen en tekenspul
Etuitje met naam erop voor
waardevolle spullen (geld,
sleutels, mobiel, medicĳnen,
etcetera)
Flesje voor water
Fiets in goede staat (met
werkende remmen en vooren achterlicht)
Goed humeur
Handdoeken
Jas
Kampboekje
Kampspullen (aankleding)
Korte broeken
Lange broeken
Lege jampotjes
Luchtbed + pomp of een
matje
Maandverband of Tampons
Mobiel + Oplader (alleen
geldig voor rondeleidsters)
Medicĳnen + Bĳsluiter (indien
nodig)
Ondergoed

Oude theedoeken
Paspoort of IDkaart
Pen + papier
Pyjama
Regenkleding
Rugzak (voor handbagage)
Slaapzak
Sokken (altĳd meer dan je
nodig denkt te hebben!)
Spelletjes (handbagage)
Sportkleding
Sportschoenen
Stevige wandelschoenen
(in totaal dus twee keer
schoenen! )
T-shirts
Tas voor vuile was
Teddybeer
Themakleding (aan bĳ
vertrek)
Toiletspullen
Truien
Uniform
Washandjes
Zakgeld (max. 10 euro)
Zaklamp + batterĳen
Zonnebril
Zonnebrand
Zwemkleding

Het is belangrĳk dat u één tas meeneemt, die zichtbaar
gelabeld is met de naam van de gast en de groepering (gidsen).
Slaapzak en/of matje kunnen aan de tas gebonden worden,
ook met een duidelĳk label. Verder is het niet toegestaan
om bagage in een vuilniszak of boodschappentas te doen,
de kans is aanwezig dat het als afval wordt beschouwd en
wordt weggegooid.

Dit kampboekje is mede mogelĳk gemaakt door
Drukkerĳ Badoux

Met vriendelĳke groet,
De gidsenstaf
Bĳ terugkomst op de Klim moet de vrachtwagen
nog worden uitgeruimd en de Klim nog worden
ingeruimd. De gidsen mogen pas weg als dit volledig
is afgerond. Hulp van de ouders wordt daarom zeer
op prĳs gesteld.

Privyet Kamrad!
Komt dat zien! Onze grote partĳleider heeft u uitverkoren om
de nieuwe voorstelling van het Communistisch (voormalig)
Staats Circus Ruski te komen aanschouwen. U wordt verzocht
om dit spektakel, ter ere van ons prachtige moederland, te
bezoeken. Het alternatief is een excursie, voor onbepaalde
tĳd, naar een goelag in ons prachtige Siberië. Laten wĳ u
vertellen dat het daar niet bepaald warm is, in deze tĳd
van het jaar. Komt dus, in groten getale, om ons prachtige
schouwspel bĳ te wonen.

Uitnodiging

We gaan er van uit dat de gidsen WA-verzekerd zĳn.
Ook gaan wĳ er van uit dat de medische gegevens die
wĳ hebben van de gidsen correct zĳn.
In geval van nood kunt u ons bereiken door het
volgende nummer te bellen:
John van Hattum (oubaas/onze grote partĳleider)
0622466582
Hĳ is aanwezig op het terrein en wĳ nemen dagelĳks
contact met hem op.
De Hoge Rielen
[Naam], Gidsen, Scouting Utrecht Oost, k12
Molenstraat 62
2460 Kasterlee, België

ADRES
De artiesten vinden het trouwens ook heel leuk om
fanmail te ontvangen!

Paklijst

Informatie voor het westen

Wat moet u meenemen wanneer u het circus bezoekt?
Hieronder een lĳst met benodigdheden.

De achterblĳvers in het westen kunnen contact
houden met de gasten. Dit kan door post te versturen
naar het volgende adres. De artiesten zorgen dan dat
de post bĳ de gasten terecht komt.
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Staats Circus Ruski
Gidsen zomerkamp 2013
INLADEN VRACHTWAGEN:
VRĲDAG 19 JULI, 17.30 UUR
MEEBRENGEN: BAGAGE + FIETS +
HELPENDE FAMILIELEDEN

De Mensjewieken
Cato: Catharina De Grote [Bekende Rus]
Lotte: Lotte Borodina [Hoofd Propaganda]
Eva: Tatjana Proskuryakova
Jolien: Dolly Partona
Maas: Mss Wolga

De Kolchozen
Anne: Maria Skobtsova [Bekende Rus]
Kayla: Kayla Espressinova [Hoofd Propaganda]
Esther: Lidiya Skoblikova
Fien: Valentina Tereshkova
Zita: Maria Sharapova
Minke: Minka Pluska

VERTREK:
ZATERDAG 20 JULI, 09.30 UUR
LOCATIE: PARKEERPLAATS
WILHELMINAPARK

THUISKOMST:
ZATERDAG 27 JULI, ± 13.00 UUR
LOCATIE: DE KLIM

De Bolsjewieken
Emma: Anna Paulowna [Bekende Rus]
Lisa: Mss Vasilisa [Hoofd Propaganda]
Noor: Nora Siberia
Floor H: Flora Kletsmadora
Luca: Jenia Lubich

De Sovchozen
Anne Mia: Heilige Olga [Bekende Rus]
Julia: Mss Tolstoj [Hoofd Propaganda]
Maj: Marusya Majska
Julé: Djindja Sprutnova
Iris: Iris Isodora
Floor W: Ksenia Newbikova

