
De tieneravond... Wat is het? En door wie is het georganiseerd?  
 
Wij, Gansekuikens een onderafdeling van carnavalsvereniging de On-Ganse, organiseren ieder jaar een 
tieneravond speciaal voor tieners uit groep 6, 7 en 8. 
 
Het feest vind plaats in Musis Arnhem, in de Balkonzaal. De zaal is open om 19.30 uur en het feest begint 
om 19.41 uur en het duurt tot 22.41 uur.  
 
Bij de hoofdingang staat een lid van de Gansekuikens om jullie en je tiener te ontvangen, vandaaruit word je 
begeleidt naar de balkonzaal waar de kinderen in de garderobe hun jas kunnen ophangen. Vanaf hier 
kunnen de tieners feesten en de ouders naar huis of naar beneden om de Grote Pronkzitting in de 
Muzenzaal te bezoeken. Tickets via https://ongans.nl/tickets 
 
Het thema voor deze avond is ‘Expeditie66’ en rondom dit thema verzorgen wij wat activiteiten. In de 
feestzaal draait onze DJ de hele avond leuke carnavalsplaatjes en uiteraard ook verzoekjes, in de promenoir 
zullen er aantal doe spellen te doen zijn. 
Aan de bar in de feestzaal kan er een glas fris gekocht worden voor €1,- en een zakje chips voor €0,50, ook 
is er snoepgoed.  
 
Stiekem tussendoor naar Papa of Mama die beneden op de Grote Pronkzitting zijn of gewoon even willen 
gluren naar alles wat er beneden gebeurd? Dat kan niet!  
Bij de deuren staan leden die de kinderen de dansvloer weer op zullen sturen. De kinderen kunnen dus niet 
de zaal uit, naar buiten lopen of door Musis gaan zwerven. 
 
Mocht je je kind eerder dan 22.41uur op willen halen dan kan dat, de beveiliging die beneden bij de 
hoofdingang staat kan direct communiceren met de Gansekuikens. Zij zullen een seintje geven dat u 
beneden staat en wij zullen u op komen halen en begeleiden naar boven waar u uw kind kunt ophalen. 
 
Verdere vragen over de tieneravond? Mail ons gerust: gansekuikens@onganse.nl 

 

https://ongans.nl/tickets

