Aan:
De examenkandidaten van 2017

Schijndel, 12 april 2017

Beste eindexamenkandidaten,
Het is bijna zover, het eindexamen van 2017. Tussen het laatste eindexamen en de dag van de
uitslag gaan wij een groot feest houden. Het Elde College organiseert in samenwerking met het 1Ander Festival het Elde Gala Festival op vrijdag 2 juni 2017. Wij doen onze uiterste best om deze
derde editie weer onvergetelijk te maken.
Het gala zal worden gestart met een uitgebreide optocht waarbij jullie met luxe bolides en oldtimers
een leuke entree kunnen maken. Traditiegetrouw staan duizenden ouders en andere
belangstellenden langs de route om jullie galakleding en vervoersmiddelen te bekijken. Langs de
route en bij aankomst zal muzikale ondersteuning zijn en ook de media zullen zich langs de route
begeven. Een avond waarop onze school en met name jullie als examenkandidaten zich presenteren
aan het publiek!
De optocht vertrekt rond 18.45 uur op het evenemententerrein De Steeg, vanaf 18.00 uur is het
evenemententerrein beschikbaar om op te stellen. Enkele vrijwilligers zullen ter plekke aanwezig zijn
voor de organisatie. Op de achterzijde van deze brief vindt je de verplichte aanrijroute. Per voertuig
worden maximaal 6 galagasten toegestaan. Partybussen, opleggers en shovels zijn niet toegestaan.
Het gebruik van luchtgekoelde auto’s en dieren in de optocht wordt strikt afgeraden vanwege de
oplopende wachttijden. Bij twijfel over de geschiktheid van jouw voertuig mail je een foto naar
t.v.wanrooij@eldecollege.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie van ons.
Tijdens de optocht is voor iedereen, ook 18 jaar en ouder, alcohol verboden.
Rond 22.00 uur verwachten wij dat iedereen op het galaterrein aanwezig is.
Op het festivalterrein is alles aanwezig om er daarna een fantastisch feest van te maken. Een aantal
grote DJ’s zijn geprogrammeerd op de mainstage en in onze live area zal onder anderen de band
New Generation (bestaand uit leerlingen) en de huisband (met gastoptredens van docenten die je
nog nooit op een podium hebt zien staan) hun show opvoeren.
Op een festival mogen eettentjes, een cocktailbar, straatartiesten, een echte herenkapper en
nagelstyliste niet ontbreken. Voor ieder wat wils!
Het galaterrein is open van 19.00 tot 0.30 uur.
Iedere examenkandidaat mag 2 introducées meenemen naar het gala. Jullie ontvangen samen één
toegangskaart en moeten daarom ook tegelijk bij de entree melden. Je moet jezelf kunnen
legitimeren met je schoolpas (géén ID), je introducées moeten zich kunnen identificeren.
De dresscode is ‘Black Tie’, dat betekent dat je in galastijl naar het gala komt. Een T-shirt,
spijkerbroek en/of sneakers worden niet toegelaten. Het is mogelijk om je hoge hakken op het
terrein te verruilen voor makkelijkere schoenen.
Het gala krijgt ondersteuning van (semi-)professionele bewaking. Bij misbruik van de regels worden
ouders en teamleider op de hoogte gebracht. Na 23.00 uur is het niet meer mogelijk om op het
terrein binnen te komen en indien je voortijdig het terrein verlaat kun je daarna niet meer binnen.

In de optocht en bij de entree van het festivalterrein worden polsbandjes uitgereikt voor gasten van
18 jaar en ouder, voor een alcoholische versnapering. Hiervoor is een geldig identiteitsbewijs
uiteraard verplicht.
Op het festivalterrein worden recyclebare glazen gebruikt, die bij inlevering ook geld waard zijn. Het
eerste (alcoholvrije) drankje krijg je van ons en daarna kun je een leeg glas omwisselen voor een vol
glas bij inlevering van een consumptiemuntje die voor 2,20 euro te koop zijn.
Wil je weten welke artiesten er nog meer naar het Elde Gala Festival komen? Of welke
randactiviteiten er zijn? Volg ons op Facebook of Instagram (@eldegalafestival) en mis niets!
De kaartverkoop voor het Elde Gala Festival is van donderdag 13 april tot en met vrijdag 21 april in
de grote pauzes. Een kaartje kost 15 euro per persoon en je kunt bij aankoop kiezen voor 1, 2 of 3
kaartjes. Wijzigen van het aantal kaartjes kan niet meer! In Schijndel worden de kaarten verkocht bij
de receptie van de leerlingeningang. Op de locatie Sint-Michielsgestel kunnen de kaarten worden
gekocht bij Riky Witlox en voor kandidaten van praktijkonderwijs bij Jan Kloks.
Wij wensen je heel veel succes met de examens en zien je graag op vrijdag 2 juni!
Met vriendelijke groeten,
Organisatie Elde Gala Festival

Route naar Elde Gala Festival
Uitsluitend aanrijden via Structuurweg – De Steeg

