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• Scouting Schiedam is de naam van
het samenwerkingsverband van de
Schiedamse Scoutinggroepen
Scouting Schiedam bestaat uit:
• Scouting Tono-groep
• Scouting Taizé-groep Kethel
• Scouting Fransiscus-Lodewijkgroep
• Scouting BvH

Beste leden van Scouting,
Op zaterdagmiddag 29 september, de zaterdagmiddag van de
Brandersfeesten, gaat er iets bijzonders gebeuren in Schiedam: een
wereldrecordpoging lipdub.
Misschien vraag je je af wat een lipdub is. Welnu, dat is een videoclip die
bestaat uit één lang shot, waarin een een enorm aantal mensen tegelijk een
liedje playbacken. Dus doen alsof je zingt. En als dat opgenomen wordt met
6.500 mensen tegelijk, dan is dat een nieuw wereldrecord. Als lid van een
van Scouting ben jij daar ook voor uitgenodigd!
Als Scouting in Schiedam zouden we het heel leuk vinden als jij ook
meedoet. Of je zelf uit Schiedam komt of niet maakt hierbij niets uit. Een
unieke belevenis om mee te doen met deze recordpoging. Hiervoor kom je
op zaterdagmiddag 29 september om 14:00 uur naar het Doeleplein in
Schiedam. Dat is bij de pas nieuwgebouwde molen ‘de Kameel’, tegenover
het proveniershuis in het centrum van Schiedam. Natuurlijk kom je in je
Scoutfit. Het liefst je blouse i.p.v. groeps-T-shirt en met je das.
Er zullen dan eerst enige repetities worden gehouden, waarna zo tegen
15:30 de echte recordpoging, met jou er in, wordt gedaan. Zo rond 16:00
uur is alles dan afgelopen, en staan er hopelijk heel veel scouts op de film
van het Wereldrecord Lipdub. Iedereen mag meedoen, dus ook scouts uit
andere steden. Als de recordpoging slaagt, ben jij (mede-)recordhouder van
een echt wereldrecord!
Die repetities zijn niet voor niets: bij het playbacken horen ook een aantal
bewegingen. De bewegingen, het liedje en alle verdere details vind je op
http://www.schiedam2012.nl. Het is dus handig als je die vooraf vast eens
hebt geoefend. Kunnen we ook op jou rekenen op 29 september?
Als jij, of je ouders, nog vragen hebben, stuur dan even een e-mail naar
lipdub@scoutingschiedam.nl.
• www.ScoutingSchiedam.nl

Tot ziens op 29 september!
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