KARAOKE KCK
Op 11 maart 2017 ging in het Clubhuis van KCK
een heuse karaoke party door voor jong en
oud. Na vele voorafgaande voorbereidingen
begon deze dag voor de organisatie al om 10
uur, met het verbouwen en versieren van het
clubhuis. Stoelen en tafels werden aan de kant
gezet en een heus podium werd gebouwd. Dit
podium werd omringt met professionele
apparatuur, aan alles werd gedacht: boxen,
beamer, wit doek, microfoons, beeldscherm,
spotlights … . Kortom alles wat nodig was om er een leuke dag van te maken.
Wist je dat …
… het clubhuis zelfs gestofzuigd werd
… en zelfs de spinnen hun huisje kwijt waren
… en bakken bier ideaal kunnen dienen als podium ondersteuning

Vanaf 15 uur was het dan eerst de beurt aan de jongsten van de club (U10, U12 en
vriendjes). Het duurde niet lang vooraleer de eersten op het podium stapten en zich
helemaal gaven met hun favoriete liedjes. Onze jongste clubleden en vriendjes amuseerden
zich niet alleen met zingen maar ook met dansen en poseren voor de foto. Er was geen enkel
moment dat het podium leeg was, het was zelfs aanschuiven om je liedje te mogen zingen.
Jaja, aan enthousiasme niets te kort. Enkelen onder ons bleken zelfs UITSTEKENDE
danseressen en dansers te zijn. De kinderen konden tijdens de karaoke ook genieten van
lekkere frietjes met curryworst of kipnuggets en dat hebben ze zich laten smaken. Maar zelfs
tijdens het eten was ons podium niet leeg. Om de avond af te sluiten kregen onze jongsten
nog een persoonlijk diploma en lekkere snoepjes mee naar huis.
Wist je dat …

… poseren zelfs met een smiley kon

… Hans aanwezig was
… en zelfs mee gezongen heeft

… Rafaël enorm lenig is en goed kan dansen
… en dat hier beeldmateriaal van is

… de opvolging van K3 alvast verzekert is

… je als beste gekwetste supporter ook een diploma kon krijgen

… de jongsten een persoonlijk diploma kregen en snoepjes

Vanaf 19 uur waren dan ook de ouderen welkom (U19, Kern, Recreanten, Ouders,
Supporters en vrienden). De avond werd verder gezet met enkele echte klassiekers als:
- We will Rock you – Queen
- The final Countdown – Europe
- I’m walking on sunshine – Katrina and the Waves
- Dromen zijn bedrog – Marco Borsato.
- en vele andere.
Maar ook:
- Spring – Spring
- Don’t let the sun go down on me – Elton John & George Michael
- Suzanne – Herman van Veen
- When you’re gone – Bryan Adams & Mel C
- Nothing else matters – Metallica
Kwamen aan bod tijdens deze avond. Er werd ook bij de ouderen niet alleen gezongen maar
ook geposeerd voor de foto en zelfs gedanst. Zo werd gestart met de hucklebuck gevolgd
door de in zaire gevolgd door indianendans, terwijl deze laatste nog extra verlengd werd
door onze geluidstechnicus … of duurt dat liedje plots echt veel langer.

Wist je dat …

… Shana en Yarno niet graag zingen, maar op het einde van de avond echte
podiumbeesten bleken

… onze trainer van de U19
niet alleen korfbalcoach is
maar ook stemcoach

… onze U19 hun kampioenenbeker zijn
komen vieren op de karaoke

… Samuel graag met 2 pinten en micro op het podium staat

… Harm BANGELIJK kan zingen

… Karel en Erwin zich waagden aan George Michael en Elton
John

… zelfs de Nonkel een liedje gezongen heeft met Nele

… en zelfs onze U19 en Hans elk een gepersonaliseerd diploma
kregen en snoepjes

… er ook enkele rare snuiters rond liepen
tijdens de karaoke

… als Kim mee wou
zingen er altijd wel
iemand mee op het
podium ging zitten
zodat ze zich niet
nog kleiner voelde

Rond 01:45 werd de karaoke geëindigd met Thank you for the music van ABBA. Want
natuurlijk moest na alle fun ook het clubhuis nog terug op orde. Al geluk konden we op alle
resterende aanwezigen rekenen om alles mee af te breken, op te bergen en terug te
plaatsen waar het hoorde. Uiteindelijk zijn wij met zen allen als laatste het clubhuis buiten
gestapt om 03:00.
Wist je dat …
… onze karaoke geduurd heeft van 15 uur tot 3 uur
… en er dan nog mensen niet genoeg van hadden
… we een fantastische technische ondersteuning hadden met geluid, licht en
muziek
… we hiervoor JP graag enorm willen bedanken!
… Proximus ons sponsorde met flyers?
… we Manu en Irina dankbaar zijn voor het printen van de diploma’s en uitlenen
van hun frietketel

WIJ HEBBEN ONS ALVAST FANTASTISCH
GEAMUSEERD! BEDANKT VOOR HET KOMEN!
Kelly en Stephanie

