MANNA 19
27 - 31 Maa: Showweek
Hey VTK-ers!
IT’S SHOWTIME! Deze week kan
je zowel woensdag als donderdag
genieten van een fantastisch
optreden, namelijk ‘Harry Plotter’!
Het klinkt je misschien wel bekend
in de oren, maar jullie krijgen alleszins
een volledig nieuwe versie te zien!
Acteren, muziek, dans... Spektakel
gegarandeerd! Over muziek en dans
gesproken, iedereen heeft de ziel uit
zijn lijf gezongen en gedanst op de
Lentefuif vorige week!

Het was een top feestje! Ook de
drank ging goed binnen en we hebben
opnieuw het bierrecord verbroken!
Goed gedaan allemaal! Maar nu is
het wel tijd om jullie lever wat rust
te geven... Daarom is er maandag
een AA Goliarde, gaan we dinsdag
muurklimmen en woensdag nog eens
sprinten om terug in top vorm te
geraken! (En zodat sport hun haren
groen verft!)
Enjoy the show en alvast een fijne
vakantie (*kuch* blok) gewenst!
Dries & Kirsten

VTKalender
ma 27/03

19:00
21:00
21:00

Lopen rond de watersportbaan		
Plateau / GUSB
IFK Minivoetbal halve finale
GUSB
AA Goliarde				Delta

di 28/03
19:45

Muurklimmen				Klimzaal Biover

woe 29/03
19:30
19:30

Speedteamtraining VII			Blaarmeersen
VTK Show: Harry Plotter		
Theater Scala

do 30/03
19:30

VTK Show: Harry Plotter		

Theater Scala

SHOT VAN DE WEEK
Deze week kan je genieten van een shot
Frangelico voor slechts 1 euro in Delta!

AA GOLIARDE
Al dat gezuip met VTK van het afgelopen
jaar is er voor sommigen onder ons te
veel aan. Ze kunnen de drang niet meer
weerstaan. Deze maandag staat onze
goliarde in teken van de Anonieme
Alcoholiekers. Voor €2 kan je een anonieme
enveloppe kopen waar een bonnetje voor
eender welk drankje uit Delta in zit.

SPEEDTEAMTRAINING VII
Ben je toe aan wat vernieuwing op de
speedteamtraining? Kom dan zeker woensdag
trainen want niemand minder dan Prof. Mario
Pickavet zal aanwezig zijn om jullie te motiveren je
discrete longen uit jullie lijf te lopen! Kom massaal
lopen, bij genoeg aanwezigen hangt er een vat en
mogelijk zelfs een tegenprestatie van VTK Sport
en het 12 Urenloop promoteam aan vast!

BIERFIETSEN
Wij burgies zijn capabel op elk vlak. Feesten,
sporten, we kunnen het allemaal! De eerste
woensdag na de paasvakantie worden deze
skills gecombineerd tijdens het bierfietsen.
Er zijn maar 30 plaatsen voor deze zeer yolo
activiteit, schrijf je dus zo snel mogelijk in
op de site.

JOKERWEEK
De week voor de paasvakantie wordt elk academiejaar ontheven van alle onderwijsactiviteiten
voor de studenten burgerlijk ingenieur-architect. Lessen worden opgeschort, ontwerpen en
thesissen aan de kant geschoven, hersenen en levers zwaar beproefd. De aanleiding hiervoor
is de jokerweek. Het is een projectweek waar de studenten over de jaren heen de handen in
elkaar slaan om te werken aan één bepaalde opdracht. Zo wordt de kennisuitwisseling tussen
stafleden en studenten bevorderd. Dit leidt uiteindelijk tot een collectieve tentoonstelling,
toegankelijk voor iedereen. Voor alle info neem zeker een kijkje op www.jokerweek.be.

VTK SHOW
Woensdag en donderdag gaat de VTK
Show door, dit jaar heeft onze show de
naam: Harry Plotter en gaat dan ook
in het Harry Potter thema door. Koop
nog snel je kaarten voor de show in
VTK Blauw (4 euro lid, 5 niet lid) en kom
genieten van een spektakel van muziek,
dans en theater!
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PUZZEL VAN DE WEEK
Proficiat aan Viktor Geudens! Jij
wint deze week een Dice Game!
Kom je prijs ophalen in VTK Blauw
vanaf maandag
Deze week is zelfs de puzzel in thema
van de VTK Show! Vul in elke kolom, rij
en vak de letters van ‘HARRY POTTER’
in en vervolledig zo de puzzel.
Dien je manna voor woensdagmiddag
in bij VTK Blauw en maak kans op een
nieuwe prijs. Veel succes!
naam.........................................................................
e-mail........................................................................

