
JOIN THE FAMILY 

Galileo7 & The Federation 
HAVE A DEAL 4 U 

 
Uit wederzijds respect en vriendschap is een interessante aanbieding ontstaan voor 
onze donateurs. Al onze donateurs krijgen bij Galileo7:  
 

• € 10,- korting  
• Gereserveerde plaatsen bij elkaar  
• Een DVD van deze conventie die op een speciale Federation meeting in 2007 

wordt uitgedeeld. 
 
 
 
 
Dat is leuk maar wat is Galileo7 nou eigenlijk? 
Galileo7 is een van de grootste conventies in Europa en wordt gehouden in 
Duitsland. In 2006 zal Galileo7 haar tiende editie houden die volgens de organisatie 
groots aangepakt zal worden. Op grote conventies komen acteurs, en Galileo7 is op 
dat gebied heel bijzonder. Zo hadden zij in eerdere edities o.a. Patrick Stewart, Kate 
Mulgrew en Avery Brooks te gast. Maar daar is Galileo7 niet alleen bekend om. In 
der loop de jaren hebben zij een goede reputatie opgebouwd als het gaan om sfeer, 
gezelligheid en het perfecte balans tussen het grootschalig zijn maar wel persoonlijk. 
Maar eigenlijk is hun slogan “Join the Family” het gene wat het beste de conventie 
omschrijft. Want je komt niet terug met nieuwe vrienden, maar met een hele 
familie.... 
 
Waar wordt de conventie gehouden? 
De tiende editie zal plaatsvinden in het Van der Valk hotel in Gladbeck. Gladbeck is 
vanaf Utrecht iets meer dan een anderhalf uur rijden, dus heel goed te doen! 
 
Hoe kom ik in aanmerking voor deze aanbieding? 
Omdat er via het Galileo7 webshop geen mogelijkheid is om via de bijzondere 
situatie kaartjes te bestellen moeten de donateurs dit op een andere wijze doen. 
Donateurs kunnen een e-mail sturen naar info@federation.nl om een paswoord te 
bemachtigen. Daarna kan er met dit paswoord het kaartje besteld worden via het 
volgende email adres: service@galileo7.de  
 
Geld de aanbieding op alle tickets? 
Helaas niet. Deze bijzondere aanbieding geld alleen voor de “categorie 1” tickets. 
Het voordeel aan deze kaartjes is dat je verder vooraan zit in de grote zaal waar de 
acteurs hun “panels” houden. Met deze aanbieding heb je een nog bijzondere plek! 
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Tot wanneer kan ik een ticket bestellen? 
Met de aanbieding kan je een ticket bestellen tot 8 september. Maar ook met de 
aanbieding geld, hoe eerder je besteld hoe beter de zitplaatsen zijn.  
 
Als ik vragen over Galileo7 heb, waar moet ik dan zijn? 
Als eerste moeten we duidelijk maken dat wij niet een onderdeel van de organisatie 
zijn van Galileo7. Wij kunnen wel informatie verstrekken over onze ervaringen, maar 
voor officiële zaken kan je altijd terecht bij service@galileo7.de 
 
Ik ben gezinsdonateur, hebben al mijn gezinsleden dan ook recht op de 
aanbieding? 
Ja, ook zij hebben recht op de gehele aanbieding. Dat maakt het 
gezinsdonateurschap nou zo speciaal. 
 
Wordt vervoer en verblijf ook door The Federation geregeld? 
Dit zijn zaken waar wij helaas geen rol in kunnen spelen. Echter wij hebben een 
prachtig forum waar men gedachten kan uitwisselen over het vervoer en verblijf. En 
misschien kan je daardoor wel met iemand mee rijden of gezelschap krijgen in de 
trein of auto. 
 
Welke donateurs gaan nog meer naar Galileo7 
In verband met de wet van de privacy mogen we geen namen door geven. Echter 
snappen wij wel dat hel leuk is om te weten wie er allemaal komen. Daarom zal er 
voor wie er behoefte aan heeft in huiselijke sfeer bij Patricia van Dijk & Rob Nijdam 
een pre-Galileo7 meeting plaatsvinden. Voorpret staat centraal op deze dag, er zal 
natuurlijk gelegenheid zijn om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en elkaar 
te ontmoeten of elkaar weer te zien. De meeting zal in september plaatsvinden, 
maar de exacte datum wordt nog geprikt. 
 
Ik ben nog nooit op een conventie geweest, waar moet ik allemaal rekening 
mee houden en wat kan ik verwachten? 
Wij adviseren dan om naar de pre-Galileo7 meeting te gaan. Daar kan je op een 
gezellige wijze aan belangrijke informatie komen. Ook kan je contact opnemen met 
Rob Nijdam of Patricia van Dijk, zij zijn eerder op Galileo7 geweest en kunnen je wel 
vertellen wat je ongeveer kan verwachten. Hun e-mail adres is 
Section31@federation.nl Aarzel ook niet om andere fans aan te spreken, het zal je 
verbazen hoeveel mensen al op grote conventies zijn geweest. 
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Welke acteurs komen er op Galileo7 – 10? 
Op dit moment staan de volgende acteurs op de gastenlijst. Echter, zoals 
gebruikelijk bij elke conventie, kan dit nog door omstandigheden wijzigen (ten goede 
maar ook ten nadele). 
 
Terry Farrell  
(Jadzia Dax, Deep Space Nine) 
 
Alexander Siddig  
(Julian Bashir, Deep Space Nine) 
 
Vaughn Armstrong  
(Admiral Forest, Enterprise - tevens Enterprise Blues bandlid) 
 
Casey Biggs  
(Damar, Deep Space Nine – tevens Enterprise Blues bandlid) 
 
Bill Jones  
(Enterprise Blues bandlid) 
 
William Jones  
(Enterprise Blues bandlid) 
 
Richard Herd  
(Admiral Parix, Voyager - tevens Enterprise Blues Bandlid) 
 
Steve Rankin  
(Enterprise Blues Bandlid) 
 
Ron B. Moore  
(Visual Effects, Voyager & The Next Generation – Tevens Enterprise Blues Bandlid) 
 
Marc Alaimo 
(Gul Dukat, Deep Space Nine 
 
Jeffrey Combs 
(Weyoun, Deep Space Nine) 
 
JG Hertzler 
(Martok, Deep Space Nine) 
 
Robert O'Reilly  
(Gowron, The Next Generation) 
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