Script: 'De berg met 22 sterren'
by
Hilke, Hannah en Eline

OP EEN STORMACHTIGE DAG, IN HET HUIS VAN ELINE
Hannah neemt haar schriftje bij de hand en Hilke haar
laptop. Eline schenkt iedereen wat vlierbloesemsap uit. De
takraad kan beginnen
Eline: Groot kamp komt eraan, we
moeten beginnen nadenken over een
thema.
Buiten dondert en bliksemt het. De regendruppels slaan fel
tegen de ramen. Een ferme windstoot slaat een raam open.
Het gehuil van de wind neemt toe. De gordijnen wapperen. De
bladen van Hannah's schriftje flapperen. Hannah springt
recht om het raam te sluiten, ze moet al haar kracht
gebruiken.
Hannah: wat een verschrikkelijk
weer, hopelijk is het wat beter op
kamp. Hadden we al ideeën voor een
kampthema?
Eline: Game of Thrones?
Hilke: Ik denk niet dat ze dat zo
goed zullen kennen, ik ken het ook
niet zo goed. Hmm, misschien wel
iets in de filmwereld?
Buiten woedt het onweer voort.
Hilke: Verschillende
filmuniversums?
Eline: Misschien een Filmproducent
Hannah: Welke filmproducent heeft
de coolste films?
Het trio begint verwoed op te zoeken welke filmproducenten
er bestaan en welke films ze hebben uitgebracht. Na veel
gefoeter op de incompetentie van google (of het onvermogen
van het trio om met een computer te werken) vinden ze een
lijst met films van paramount pictures…

2.
Eline: The avengers, Kung fu
panda, shutter island, how to
train your dragon…
Hannah: oooh, daar kunnen we wel
het één en ander mee doen!
Hilke: Tis beslist!
Ze richt zich tot een onbestaand, imaginair publiek
Hilke: Welkom op ons Paramount
kamp. Op deze tiendaagse verkennen
we de filmwereld zoals nooit
tevoren. Geen enkel universum
blijft onberoerd…
Ze pruttelt nog wat verder terwijl Hannah en Eline al bezig
zijn met de praktische zaken.
Hannah: ok, wat mogen onze
geliefde jonggivertjes zeker niet
vergeten?
Eline:
ID-KAART
100 EURO KAMPGELD
EXTRA GELD (VOOR PERSOONLIJKE
AANKOPEN)
MEDISCHE FICHE
LUNCHPAKKET VOOR DE EERSTE DAG
BUZZYPAS
POSTZEGEL/PAPIER/ENVELOPPE VOOR
BRIEVENSCHRIJVERS
PYJAMA
ZWEMGERIEF

3.
REGENJAS
5 WARME TRUIEN
8 T-SHIRTS DIE VUIL MOGEN WORDEN
11 ONDERBROEKEN
4 LANGE BROEKEN DIE VUIL MOGEN WORDEN
4 KORTE BROEKEN DIE VUIL MOGEN WORDEN
11 PAAR KOUSEN
PETJE/HOEDJE TEGEN DE ZON
STEVIGE GESLOTEN SCHOENEN
TOILETGERIEF
SLAAPZAK
MATJE
2 KEUKENHANDDOEKEN
KNUFFEL + KUSSEN
ZAKLAMP
ZAKMES (ENKEL 3DE JAARS)
BORD/GAMEL + BESTEK
OUTFIT VAN JE GROOTSTE FILMHELD
Hilke: En waar moeten ze nu weer
wanneer zijn?
Hannah: Ze moeten hun rugzak
komen afzetten aan het lokaal op
30/06 van 16u tot 19u. Ze mogen
deze weer komen halen aan het
lokaal op 14/07 tussen 17u en 19u
Eline: We spreken af om 7u50 op
04/07 aan het Sint-Pietersstation.
(MORE)

4.
(CONT'D)
Om terug te komen spreken we af om
15u32 of 17u32 op 14/07 aan het
Sint-Pietersstation. Er zijn 2
opties van aankomst, de finale
keuze wordt door de groepsleiding
nog gecommuniceerd naar de ouders
toe.
Hannah: Hoe kunnen ouders brieven
sturen?
Hilke:
NAAM JONGGIVER
SCOUTS KLAUWAARDS SINT-MARTINUS
HOLLBORN 3, 4770 AMEL, MöDERSCHEID
Eline: en de ouders kunnen ons
contacteren op de volgende
gsm-nummers
HILKE: 0489412094
ELINE: 0471265855
HANNAH: 0479015971
Hannah: En de noodnummers zijn
RUTH: 0484881375
SIMON: 0470684791
Eline, Hilke en Hannah zijn blij
met hun productieve takraad. Nu er
enkel nog voor zorgen dat ze
genoeg leuke activiteiten kunnen
bedenken om een topkamp te
bezorgen aan de jonggivers!

