Lieve Lunaticadansers,

Onze wens voor ’t volgend jaar?
Een rockchoreo met luchtgitaar!
Een gezellige babbel voor de les,
Samen choreo maken met een vriendin of zes.
Mijn nieuwe maillot showen aan de groep.
Trakteren op het eind van de les met een lekkere snoep.
Samen dansen, mét elkaar…
Een mooie dot in je haar.
Wij dansers, praten met de danstaal…
Voor ons is deze lockdown zeker niet banaal…
We doen wat gevraagd wordt, keer op keer.
Maar zolang de mond gesnoerd worden, doet ons danshart veel zeer!
Laat 2020 nu maar snel achter ons!
We duiken 2021 in met een enthousiaste plons!
Laat ons dansen, mét elkaar
en voor ons publiek in dit nieuwe jaar!

Dat wensen we voor elk van jullie,
De hele Lunatica-familie!

Een fijn eindejaar met een feestje in de bubbel!
We zien jullie héél graag terug in 2021

De juffen van Balletschool Lunatica

COVIDupdate

We hebben al heel wat scenario’s geschreven en herschreven
sinds het begin van de pandemie…
Na een woelige einde van het vorige dansjaar, bleven we ook dit
jaar niet gespaard.
Sinds 8 december kunnen we terug fysiek aan de slag met onze 13jarigen.
De +13jarigen blijven trouw online de lessen volgen… Wat zijn we trots op hen!
We weten dat het niet evident is om op deze manier te blijven dansen…
Maar…
-

beter dit dan niets…
de techniek wordt zo verder onderhouden en verbeterd
we werken verder aan diverse choreo’s zodat we kunnen optreden zodra dat toegelaten is

Daarom toch nog een warme oproep aan de dansers die de onlinelessen niet meevolgen.
Doen jullie een extra inspanning? We missen nog enkele trouwe dansers en zouden ontzettend blij
zijn, mochten we jullie er ook bij hebben… al is het dan voorlopig nog achter het scherm…
Hoe alles concreet na nieuwjaar zal verlopen, kan nu nog niet voorspeld worden.
Voorlopig plannen we verder te werken zoals de afgelopen twee weken:
-

-13 fysiek in de lessen, met mogelijkheid tot online meevolgen via de zoomlinks op de
facebookgroep van de balletschool
+13 danst online verder (de link wordt tekens in de facebookgroep gepost, indien je die graag
op een andere manier ontvangt, laat het ons weten!)
• Woensdag 18u-19u30: BCH
• Woensdag 19u30-20u30: FELklassiek
• Woensdag 20u30-21u30: FEL
• Vrijdag 18u30-19u30: PTB
• Vrijdag 19u30-22u: Vibs
• Zaterdag 17u-18u30: Allegro
• Zondag 9u-10u30: Balladies
• Zondag 10u45-12u: Adagio

Uiteraard passen wij ons aan aan de geldende maatregelen en houden we jullie hier per mail van op
de hoogte!
We willen echter wel al iets verder vooruit kijken en plannen maken…
Lees snel verder in deze nieuwsbrief…

Lidgeld tweede trimester
Vanaf maandag 4 januari 2021 start het tweede trimester van dit bewogen dansjaar.
Mogen we vragen om het lidgeld, indien niet betaald werd op jaarbasis, voor deze datum over te
schrijven op ons rekeningnummer?

- afdeling Tielt en Harelbeke: BE 58 0018 2468 4679
- afdeling Zulte: BE 47 0018 2468 4780
Lidgeld voor tweede trimester bedraagt:
-

60 euro voor een basisgroep
15 euro voor een extra groep

Graag in mededeling de naam van de danser, groep en afdeling.
Alvast bedankt om dit in orde te willen brengen.

INHAALWEEK en showmoment ‘LOCKDOWN’ – 2e week paasvakantie 2021
We willen ons geen illusies maken… de kans dat onze grote shows ‘La Création des mondes’ kunnen
doorgaan in de paasvakantie is onbestaande… Niet alleen lijkt het ons niet haalbaar om tegen die
datum al zoveel personen binnen te mogen ontvangen. Het is ook zo dat de choreo’s door de
lockdown niet af geraken tegen april.
We hebben er daarvoor voor gekozen om ons in de periode tussen herfst- en kerstvakantie te
focussen op een ander project. We willen in de tweede week van de paasvakantie ons publiek héél
graag ontvangen. Enige manier om dit te doen, is alles kleinschaliger te houden.
Daarom organiseren we in de tweede week van de paasvakantie een inhaalweek voor onze dansers.
Telkens wordt een tweedaagse voorzien, afgesloten door een toonmoment. Bovendien laten onze
tieners en volwassenen het beste van zichzelf zien in ‘Lockdown’, een mini-voorstelling gedanst door
de oudsten van de balletschool.
Concreet geven we volgend voorbeeld voor de leerlingen uit Tielt:
Auke danst bij de balletkriebels en girls van Tielt.
Dat betekent dat ze op vrijdag 16 en zaterdag 17 april inhaalstage heeft. Ze kan die beide dagen naar
de Europahal van Tielt komen, telkens van 10u tot 18u.
Ze brengt een picknick, drie tussendoortjes en drie drankjes mee. Ze heeft haar balletuniform aan.
Deze twee dagen krijgt Auke diverse danslessen, maar ook crea-activiteiten en spelletjes in haar
balletgroep.
Op zondag 18 april danst Auke dan mee in één van de twee toonmomenten van Tielt (na de
kerstvakantie wordt de verdeling meegegeven voor de Tieltse leden). Auke danst bijv mee in
voorstelling Tielt zondag 18 april 13u30.
Auke komt dan in haar balletuniform aan in de Europahal om 13u, samen met de bubbel die naar de
show komt kijken. Auke neemt samen met haar bubbel plaats aan tafel in de zaal.

Er kunnen tapas gegeten worden en drankjes genuttigd worden.
Om 13u30 begint ‘Lockdown’, gedanst door de Tieltse tieners en volwassenen. Om 14u30 vloeit die
show over in het toonmoment van de inhaalstage. Auke danst dan van haar plaats weg naar het
podium en laat daar zien wat ze tijdens de inhaalstage leerde.
Om 15u30 is het toonmoment gedaan en kan Auke met haar bubbel terug naar huis vertrekken.

Concreet geven we volgend voorbeeld voor de leerlingen uit Zulte of Harelbeke:
Lieze danst bij dansmicroobjes Harelbeke. Zij kan de inhaalstage volgen op woensdag 14 en
donderdag 15 april in de Europahal van Tielt.
Lieze komt beide dagen van 10u tot 18u naar de Europahal.
Ze brengt een picknick, drie tussendoortjes en drie drankjes mee. Ze heeft haar balletuniform aan.
Deze twee dagen krijgt Lieze diverse danslessen, maar ook crea-activiteiten en spelletjes in haar
balletgroep.
Op donderdagavond komt de bubbel van Lieze aan om 18u in de Europahal.
Lieze en haar bubbel nemen plaats aan tafel.
Er kunnen tapas gegeten en drankjes besteld worden.
Om 18u30 starten de tieners en volwassenen van Zulte-Harelbeke met de voorstelling ‘Lockdown’.
Om 19u30 vloeit deze show over in het toonmoment van de tweedaagse.
Lieze danst dan van haar tafel weg naar het podium en laat daar zien wat ze leerde tijdens de
inhaalstage.
Om 20u30 is het toonmoment afgelopen en kan Lieze met haar bubbel terug mee naar huis.

We delen alle dansers dus in in 2 groepen:
-

De kindergroepen die de inhaalstage volgen en een toonmoment dansen: Mini’s –
dansmicroobjes, balletmicroobjes, balletkriebels, ballettintels, ballettoppers, balletteena’s,
ballerina’s, balletchica’s, girls, choreo, boys en girls, pointica’s A

-

De groep tieners en volwassenen die de mini-voorstelling Lockdown dansen: Balladies, Vib’s,
Adagio, Allegro, FEL, FELklassiek

De week ziet er als volgt uit:
Maandag 12/4
Dinsdag 13/4

Woensdag 14/4
Donderdag 15/4

Vrijdag 16/4
Zaterdag 17/4
Zondag 18/4

- inhaalstage kindergroepen Zulte 10u-18u
-repetitie ‘Lockdown’ andere groepen ‘Zulte’ 19u-22u
- inhaalstage kindergroepen Zulte 10u-18u
-publiek + kinderen nemen plaats in zaal aan tapastafels 18u-18u30
-tapas + show ‘Lockdown’ door andere groepen ‘Zulte’ 18u30-19u30
-toonmoment uit de inhaalstage kindergroepen Zulte 19u30-20u30
- inhaalstage kindergroepen Harelbeke 10u-18u
-repetitie ‘Lockdown’ andere groepen ‘Harelbeke’ 19u-22u
- inhaalstage kindergroepen Harelbeke 10u-18u
-publiek + kinderen nemen plaats in zaal aan tapastafels 18u-18u30
-tapas + show ‘Loc kdown’ door andere groepen ‘Harel’ 18u30-19u30
-toonmoment uit de inhaalstage kindergroepen Harelbeke 19u3020u30
- inhaalstage kindergroepen Tielt 10u-18u (in 2 deelgroepen)
-repetitie ‘Lockdown’ andere groepen ‘Tielt 1’ 19u-22u
- inhaalstage kindergroepen Tielt 10u-18u
-repetitie ‘Lockdown’ andere groepen ‘Tielt 2’ 19u-22u
-publiek + kinderen Tielt 1 nemen plaats in zaal aan tapastafels
13u00-13u30
-tapas + show ‘Lockdown’ door andere groepen ‘Tielt 1’ 13u30-14u30
-toonmoment uit de inhaalstage kindergroepen Tielt 1 14u30-15u30
-publiek + kinderen Tielt 2 nemen plaats in zaal aan tapastafels
16u30-17u
-tapas + show ‘Lockdown’ door andere groepen ‘Tielt 2’ 17u-18u
-toonmoment uit de inhaalstage kindergroepen Tielt 2 18u-19u

Kostprijs?
Deze tweede week van de paasvakantie wordt gezien als een inhaalmoment om de verloren lessen
van tijdens de lockdownperiode in de herfst/winter in te halen.
De leden hoeven dus niet te betalen om hieraan deel te nemen!
We hopen echter dat het publiek ons komt steunen zodat de gemaakte kosten gerecupereerd
worden tijdens deze tweedaagse… Wie graag komt kijken naar het toonmoment en de minivoorstelling, betaalt hiervoor 10 euro.
In deze prijs zit een tapasplankje inbegrepen.
Drank is apart te bestellen en betalen. Kaarten voor de toonmomenten zullen te verkrijgen zijn na de
krokusvakantie. Info hierover volgt.

Wat met de voorstellingen ‘La Création des Mondes’?
Deze voorstellingen stonden oorspronkelijk gepland in de
paasvakantie van 2020…
Ze werden uitgesteld naar juni 2020, naar november 2020, naar
april 2021… en nu stellen we ze een laatste keer uit…
We plannen deze shows van 2 tem 4 juli 2021!
Dit betekent dat we vanaf januari in al onze groepen aan de slag
gaan om de choreo’s aan te leren.
Kaarten die aangekocht werden voor de shows in april 2020, blijven
geldig voor de voorstellingen in juli 2021.
Wie graag nog kaartjes wil bestellen, kan dit doen vanaf 1 mei 2021.
Meer info volgt.

We zetten de voorstellingsdata al even op een rij:
Vrijdag 2 juli 2021 19u

voorstelling 1 alle leerlingen van afdeling Tielt

Zaterdag 3 juli 2021 10u30

voorstelling 2 alle leerlingen van afdeling Tielt

Zaterdag 3 juli 2021 14u

voorstelling 3 alle leerlingen van afdeling Zulte-Harelbeke

Zaterdag 3 juli 2021 19u

voorstelling 4 alle leerlingen van afdeling Zulte-Harelbeke

Zondag 4 juli 2021 10u30

voorstelling 5 alle leerlingen van afdeling Zulte-Harelbeke

Zondag 4 juli 2021 14u

voorstelling 6 alle leerlingen van afdeling Tielt

Zondag 4 juli 2021 18u

voorstelling 7 alle leerlingen van afdeling Tielt

Mochten nog vragen of onduidelijkheden zijn omtrent deze shows, aarzel niet om ons hierover een
mailtje te sturen.

Vakantiekampen op de kalender

➢ Sprookjeskamp 2021
Wat? 5 dagen ondergedompeld worden in de mooiste sprookjesverhalen en dit verwerken in dans – spel –
crea – sport met als hoofddoelstelling samen veel plezier beleven!
Wanneer? 7 tem 11 juli 2021
Waar? De Miere - Meulebeke
Wie? Alle Lunaticadansers van 3e kleuter tem 3e leerjaar
Kostprijs? 150 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2021

➢ Lunatica zomert 2021
Wat? Een magische kampweek waar we jaar na jaar opnieuw nog weken van nagenieten. We dansen ballet,
maar maken ook kennis met heel wat andere dansstijlen. Het groepsgevoel wordt aangewakkerd door
groepsspelen, avondstemmingen, duospel en samen te dansen. We zijn creatief en worden verwend met de
heerlijkste kampgerechten van onze TOPkookploeg! Oh en… vergeet je kerstmuts niet
Wanneer? 22 tem 29 augustus 2021
Waar? Merkenveld - Zedelgem
Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica vanaf het 4e leerjaar
Kostprijs? 275 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2021

➢ Prinsessenweekend 2021
Wat? Een roze weekend vol kroontjes, toverstaffen, baljurken, schmink, mooie kapsels, juwelen, diamanten,
hofdans en wegdromen
Wanneer? 15 tem 17 oktober 2021
Waar? Verloren Bos – Kasteel - Lokeren
Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica van 3e kleuter tem 3e leerjaar (schooljaar 2021-2022)
Kostprijs? 125 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 15 september 2021

Lunatikalender

20 december
21 dec tem 3 januari
15 -21 februari
5 tem 11 april
12 tem 13 april
14 tem 15 april
16 en 17 april
18 april

Tielt
Zulte
Harelbeke
Houd facebook in de gaten… we versturen onze kerstdansjes!
Geen les (kerstvakantie) Geen les (kerstvakantie) Geen les (kerstvakantie)
Geen les
Geen les
Geen les
(krokusvakantie)
(krokusvakantie)
(krokusvakantie)
Geen les (paasvakantie) Geen les (paasvakantie) Geen les (paasvakantie)
Inhaalstage
Toonmoment +Lockdown
Inhaalstage
Toonmoment +Lockdown
Inhaalstage
Toonmomenten +
Show 5 ‘La Création des Show 5 ‘La Création des
Lockdown
Mondes’ Zuha
Mondes’ Zuha

1 mei
10 tem 15 mei
23 mei
25 juni
26 juni

Geen les (Hemelvaart)
Geen les (Pinksteren)

27 juni
28 juni – 2 juli
2 tem 4 juli

Laatste les afd Tielt
Podiumrepetities
Shows ‘La Création des
Mondes’
Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021
Prinsessenweekend
2021

7 tem 11 juli
21 tem 29 augustus
15 tem 17 oktober

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (dag van de
Arbeid)
Geen les (Hemelvaart)

Laatste les afd Zulte
Laatste les afd
Harelbeke
Podiumrepetities
Shows ‘La Création des
Mondes’
Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021
Prinsessenweekend
2021

Podiumrepetities
Shows ‘La Création des
Mondes’
Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021
Prinsessenweekend
2021

