KERSTDANSDAGEN – Lunatica – inhaallessen voor de geannuleerde lesjes van dec 2021
Nog even duiden…
Zoals gemaild vorige week, de lesjes voor onze dansers tem 13 jaar zijn geannuleerd tot de
kerstvakantie om volgende redenen:
-

-

In Zulte is indoorsport voor -13 verboden. We willen al onze leden gelijk behandelen, dus
trekken we dit door naar onze afdelingen Tielt en Zulte.
De afgelopen weken zagen we dat in de meeste groepen een derde tot de helft van de
kindjes afwezig was omwille van quarantaine, ziekte of… We vinden het zonde dat er op die
manier zoveel verschil ontstaat: sommige kindjes hebben de dansjes al aardig onder de knie,
anderen hebben de passen nog nooit gezien… Dat is niet fijn voor ons, maar vooral niet voor
de dansertjes zelf.
Dat er gewikt en gewogen wordt in de politiek, dat is duidelijk… er hangt al een tijdje van
alles boven ons hoofd. Het is voor ons héél moeilijk om beslissingen te nemen als er bovenaf
geen eenduidigheid is… We volgden nu ons gevoel… en hopen hiermee in het belang van
onze dansers en onze dansschool te werken.

Maar… niet getreurd… we proberen al sinds het begin van deze covidperiode te schakelen, aan te
passen, te reorganiseren,… en dat doen we nu ook!
De 3 lesweken die nu geannuleerd zijn, willen we met een KERSTdansdag in de kerstvakantie inhalen.
WAT? Inhaaldansdag voor de geannuleerde lesjes van december
WAAR? Sporthal De Ponte Tielt – Pontweg 1 8700 Tielt
WIE? Alle dansers van Lunatica van M, DM, BM, BK, BTI, BT, BTT, BLL, BCH (kleuter tem 2e
middelbaar)
WANNEER?
Eerst dachten we eraan om deze dansdagen op 27 en 30 december te organiseren, omdat op deze
dagen onze voorstellingen gepland stonden, maar we vrezen dat dit nog iets te kortbij is (covid…)
Daarom dus op deze data:
➢ Afdeling Zulte Harelbeke: zaterdag 8 januari 2022, 9u00-16u00
➢ Afdeling Tielt: zondag 9 januari 2022, 9u00-16u00
ORGANISATIE?
We werken in leeftijdsbubbels. De kinderen zitten dus met de kindjes uit hun balletgroep samen. De
dag wordt ingedeeld met diverse activiteiten: dansen, knutselen, filmmoment, spel,… Per groep zijn
twee juffen die de hele dag de groep begeleiden en voor de kindjes zorgen. Uiteraard is alles op maat
van de groep. De kleintjes zullen dus zeker en vast ook prima verzorgd worden!
KOSTPRIJS?
Deze inhaaldag is gratis en compenseert de drie verloren lessen van december. De kinderen krijgen
dus een dansdag van 7u aangeboden om 3u te compenseren. We hopen dan ook dat iedereen dit
apprecieert en dat we op de KERSTdansdagen met z’n allen kunnen genieten van kerstsfeer, dans,
Lunatica, spel en creativiteit!

NODIG?
Breng volgende zaken mee naar de kerstdansdag:
-

Picknick
3 tussendoortjes
2 flesjes water
Je balletuniform (genaamtekend!)
Je (ballet)trui (genaamtekend!)

Laat dure GSM’s ed thuis… we zorgen voor een goedgevuld programma!
INSCHRIJVEN?
Om alles te kunnen organiseren, willen we graag weten hoeveel dansers er aanwezig zullen zijn.
We vragen dus om in te schrijven voor de KERSTdansdag door een mailtje te sturen naar
info@lunatica.be vóór 3 januari 2022.
Noteer in je mailtje: naam, groep, afdeling.

Wat nu met onze shows?
We moesten toch even bekomen van alweer een grote teleurstelling… maar stilaan beginnen we
terug te plannen en herbekijken… we mikken nu op april 2022 en willen daar onze twee shows die
we dit jaar wilden brengen, ‘Frozen Christmas’ en ‘La Création des Mondes’ samen in een nieuw jasje
gieten om jullie dan een knaller van formaat aan te bieden: ‘DROOMVLUCHT’, oftewel een
dansvoorstelling waar we al onze opgespaarde danspassie op jullie zullen afvuren… De data blijven
dezelfde: 16,17 en 18 april 2022. Be there!
We gaan ervan uit dat AL onze dansers dan van de partij zijn om hun kunsten te tonen aan het
publiek. Mocht uw zoon of dochter toch niet mee kunnen dansen in de paasvakantie, gelieve ons dan
asap op de hoogte te brengen.

+
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Dansvoorstelling van Balletschool Lunatica – april 2022 – Europahal Tielt

