Ballettertjes – jaargang 11 nr 2
Dag lieve dansers,
Wat wordt er alweer hard gewerkt in de danszalen van Lunatica!
Na een fijne start van het dansjaar, waarbij we heel wat techniekoefeningen
aanbrachten, zijn we er na de herfstvakantie volop in gevlogen met onze choreografie
voor de aankomende shows ‘La Création des Mondes’.
Tussendoor werd er natuurlijk ook gedanst voor Sint en Piet, wat dan weer een
overheerlijke chocoladelolly opleverde voor al onze sterdansers!
In de kerstvakantie zijn er geen balletlessen (behalve inhaalles voor balladies Tielt en
Zuha en ook de Vibs zijn op post).
We hervatten dan ons dansjaar vanaf maandag 6 januari 2020.
Mogen we vragen dat, wie niet voor een volledig dansjaar betaalde, de betaling van het
lidgeld in orde gebracht wordt voor 5 januari 2020? Betalen kan per overschrijving met in
mededeling naam van de danser en groep. Het lidgeld voor het tweede trimester
bedraagt 55 euro voor een basisgroep en 15 euro voor een extra groep.

We wensen iedereen alvast een heel fijn, warm eindejaar toe!
Geniet, praat, lach, feest, knuffel, wees verrast, voel geluk, knipoog, rust, … maar vooral
DANS 2020 maar tegemoet!
Heel graag tot volgend jaar!
Lunatica

Stephanie Demey – balletschool

We geven u graag alle nodige info over onze shows: ‘La Création des Mondes’
Verhaal
We schetsen het ontstaan van de wereld: lucht, aarde, water, vuur, planten, dieren… alles
komt tot leven en danst in een harmonieus geheel. Wanneer de mens erbij komt, heerst
onrust en zaait deze heel wat verdeeldheid… In een strijd tegen moeder Natuur, haalt het
onrecht de overwinning binnen…
De wereld wordt verdeeld in twee… arm en rijk komen recht tegenover elkaar te staan.
Wie bij rijk hoort, danst niet in arm. Wie arm is, hoort niet bij rijk.
Tot de liefde tussen twee kinderen en later volwassenen, de grens doorbreekt en mensen
tot inzicht brengt. Het is niet bezit, macht, rijkdom… die maakt wie je bent! Liefde,
vertrouwen en respect, dat zijn de elementen die ons terug één maken: We’re all-in this
together!

Wie danst mee?
We zijn intussen al in alle groepen aan de slag gegaan met de voorbereidingen. We
hopen dat IEDEREEN erbij kan zijn op de shows.
De voorstellingen zijn het moment bij uitstek om te laten zien wat we zo graag doen:
DANSEN! We willen graag allemaal samen schitteren, zowel GROOT als KLEIN!
Bij Lunatica is er niet alleen op het podium heel wat organisatie, ook achter scène
werken we een volledig programma uit, waarbij voor alle dansers een op maat gemaakte
doorschuif klaarstaat.
Zo is er voor de allerkleinsten een ‘snoezelruimte’ waarbij ze kunnen rusten/slapen
tussendoor. Er zijn diverse crea-activiteiten, kleuractiviteiten, er is een bioscoopzaaltje en
een photobooth om dit onvergetelijk weekend op de gevoelige plaat vast te leggen!
Bij elke groep zijn minstens 2 groepsbegeleiders aanwezig. Zij helpen bij aankleden,
begeleiden alle activiteiten, voorzien tijdig toiletbezoekjes, eet- en drinkpauzes en stellen
de dansers indien nodig gerust (wanneer de kriebels de kop op steken).

We willen wel nog even benadrukken dat, wie meedanst, verwacht wordt op alle
repetities én voorstellingen van de desbetreffende afdeling. Dergelijke show op scène
brengen, vergt nu eenmaal heel wat inoefening, zodat alles één mooi geheel wordt en u
met volle teugen kan genieten vanuit de tribune.
We hopen van AL onze dansers het invulstrookje met de bevestiging van deelname, terug
te krijgen de EERSTE les na de kerstvakantie.
Dan kunnen wij alle dansen verder uitplaatsen en kunnen we ook verder met aankoop en
ontwerp van de kostuums.
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij… ons hart klopt alweer ietsje sneller

We zetten graag nog even alle repetities op een rij
•

Repetities afdeling TIELT: voor ALLE dansers van afdeling Tielt

Zondag 8 maart 2020 – 13u tot 18u: Sporthalrepetitie – Sporthal De Ponte Tielt
Dinsdag 14 april 2020 – 13u tot 18u: Algemene podiumrepetitie – Europahal Tielt
Donderdag 16 april 2020 – 13u tot 18u: Generale podiumrepetitie – Europahal Tielt
•

Repetities afdeling Zulte-Harelbeke: voor ALLE dansers van afdelingen Zulte en
Harelbeke

Zondag 15 maart 2020 – 13u tot 18u: Sporthalrepetitie – Sporthal De Ponte Tielt
Woensdag 15 april 2020 – 13u tot 18u: Algemene podiumrepetitie – Europahal Tielt
Vrijdag 17 april 2020 – 9u tot 13u: Generale podiumrepetitie – Europahal Tielt

Ook de voorstellingen sommen we nog even op:
•

Afdeling Tielt: voor ALLE dansers van afdeling Tielt

Voorstelling 1: vrijdag 17 april 2020 19u
Voorstelling 2: zaterdag 18 april 2020 10u30 (ontbijtvoorstelling)
Voorstelling 6: zondag 19 april 14u
Voorstelling 7: zondag 19 april 18u
•

Afdeling Zulte-Harelbeke: voor ALLE dansers van afdeling Zulte en Harelbeke

Voorstelling 3: zaterdag 18 april 14u
Voorstelling 4: zaterdag 18 april 19u
Voorstelling 5: zondag 19 april 10u30 (ontbijtvoorstelling)
Een voorstelling duurt 2u30, pauze inbegrepen. De dansers worden een uur of een half
uur op voorhand verwacht, al naargelang het moment dat ze voor het eerst moeten
dansen (dat wordt meegedeeld met een laatste infobrief begin maart).

Kaartenverkoop
Kaarten voor de voorstellingen worden enkel online, via mail naar info@lunatica.be,
besteld.
Dit gebeurt vanaf een vaste startdatum en -uur.
•
•

Kaartenverkoop voorstellingen afdeling Tielt
Start op zondag 29 februari om 9u00 stipt
Kaartenverkoop voorstellingen afdeling Zuha
Start op zondag 1 maart om 9u00 stipt

U mailt vanaf 9u00 naar info@lunatica.be met uw bestelling
Vb: Auke Van Gorp – balletmicroobjes Tielt – voorstelling 2: 2 kaarten met ontbijt –
voorstelling 6: 4 kaarten
De kaartenverkoop gaat meestal heel snel. Daarom raden we aan om eventueel een
tweede keuze in uw mail te zetten. Uiteraard geven we de eerste keus voorrang, maar
indien de voorstelling van de eerste keus al uitverkocht is, kunnen we meteen uw tweede
keus reserveren.
Alle mails worden steeds chronologisch, in volgorde van binnenkomst, beantwoord. Dit
kan even duren, gezien we mail per mail verwerken en kaarten toewijzen. Daarom graag
even geduld. U krijgt sowieso antwoord, ook wanneer de gevraagde voorstelling
uitverkocht is.
Wanneer uw kaartjes gereserveerd zijn, krijgt u dus een bevestigingsmail.

Dan vragen we om het bedrag in een GESLOTEN omslag mee te geven naar de
daaropvolgende balletles. Een kaartje kost 15 euro. Voor de ontbijtvoorstellingen op
zaterdag- en zondagvoormiddag (ontbijt vanaf 9u), betaalt u 25 euro (ontbijt + ticket
show).
Let wel: op de sporthalrepetities op 8 en 15 maart ontvangen we geen geld, vermits het
dan gevaarlijk wordt om centjes kwijt te raken. Betalen kan dus louter in de wekelijkse
balletlessen.
Wanneer u het geld betaalde, krijgt u dan in de daaropvolgende balletles de kaarten
mee.
Kaarten die niet betaald werden in de balletles, liggen klaar aan de kassa – die is open
vanaf 20 minuten voor elke voorstelling.

Medewerking tijdens shows en bij afbouw
Na 10 jaar Lunatica, kunnen we al op een vast team aan medewerkers rekenen. Na vele
jaren ervaring, zijn we al goed op elkaar ingespeeld en voelen we zowel op, als naast het
podium dat alles steeds vlotter verloopt. Superfijn is dat!
Voor de begeleiding van de groepen tijdens de generale repetitie en tijdens de shows,
kunnen we zeker nog helpende handjes gebruiken.
Verder is de afbouw op zondagavond 19 april ook een grote klus, waarbij we alle extra
helpende handjes heel goed kunnen gebruiken.
Indien je graag helpt als groepsbegeleider en/of afbouw, gelieve dit dan ook aan te vullen
op het deelnamestrookje. Alvast hartelijk bedankt om ons te willen helpen om met z’n
allen te schitteren!

Praktische info
Alle praktische info (wanneer moet mijn kind aanwezig zijn voor de shows, wat heeft mijn
kind nodig, hoe wordt het kapsel en de make up verwacht, waar kan ik mijn kind afhalen,
in welke nummers danst mijn kind mee?) wordt meegedeeld in de infobrief die
meegegeven wordt begin maart.
Kostuums voor de voorstelling worden door de balletschool voorzien. Ieder heeft wel het
balletuniform nodig.

Op het programma van Lunatica
Naast onze bovenstaande shows, valt er binnen Lunatica nog heel wat te beleven.
Op het programma: gastoptreden ‘kampioenhulde’ Tielt
Wanneer?

Vrijdag 31 januari 2020

Wie?

Alle dansers van choreotica’s Tielt + alle allegro’s

Wat?

Choreotica’s dansen een zelfgemaakte choreografie. Vib allegro brengt
‘Revolt’, een choreografie uit ‘La Création des Mondes’

Tip:

Wie graag komt kijken, vrije toegang! Europahal Tielt, vanaf 19u

Dansers: meer info volgt in een aparte brief. Graag nu al verwittigen indien je er niet bij
kan zijn.

Op het programma: VIBweekend 2020
Wanneer?

Vrijdag 21 tem zondag 23 februari 2020

Wie?

Ik nodig heel graag alle vibs van Lunatica uit

Waar?

Voor mij een weet…

Wat?

Een weekend vol vriendschap, gezellig samen zijn, fijne activiteiten, maar
zeker ook dans… zo dicht bij de shows wordt dit het ideale moment om de
puntjes op de i te zetten!

Kostprijs?

150 euro, all-in

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 januari 2020. Let wel: inschrijving is pas
definitief nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen
hebben.

Op het programma: FELweekend 2020
Wanneer?

Vrijdag 26 tem zondag 28 juni 2020

Wie?

Ik nodig heel graag alle FELLERS van Lunatica uit

Waar?

Voor mij een weet…

Wat?

Dit wordt een weekendje om een topjaartje af te sluiten… Fellers worden
vrienden en genieten hier met volle teugen van lekkere hapjes, een
apertiefje, sport, dans, feest en heel veel gezelligheid!

Kostprijs?

150 euro, all-in

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2020. Let wel: inschrijving is pas
definitief nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen
hebben.

Op het programma: Sprookjeskamp 2020
Wanneer?

7 tem 10 juli 2020

Wie?

Alle leden van balletschool Lunatica van 3e kleuter tem 3e leerjaar

Waar?

Montsalvaet – Heuvelland

Wat?

Een kampje op maat van onze kleinsten: veel fantasie, knutselen, toneel,
dansen, sport en spel. De sprookjesmoni’s voeren de kids mee in een
heuse droomwereld!

Kostprijs?

150 euro, all-in (uitgezonderd vervoer, de kinderen worden zelf gebracht en
terug opgehaald)

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2020. Let wel: inschrijving is pas
definitief nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen
hebben.
Op het programma: Vibreis 2020
Wanneer?

11 tem 18 juli 2020

Wie?

Ik nodig graag alle vibs van Lunatica uit

Waar?

La Mata – Torreveija – Spanje

Wat?

Dans, Dans, Dans – Zon, zee, strand – Vriendschap

Kostprijs?

650 euro, all-in

Op het programma: Lunatica zomert 2020 ofwel… Schorriemorriekamp
Wanneer?

21 tem 28 augustus 2020

Wie?

Alle dansers van Lunatica van 3e lj tem 6e middelbaar

Waar?

Montsalvaet – Heuvelland

Wat?

We bereiden in onze kampweek een heuse musical voor!

Kostprijs?

275 euro, all-in (dansers worden wel terug opgehaald op vrijdag 28 aug)

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2020. Let wel: inschrijving is pas
definitief nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen
hebben.

Op het programma: Prinsessenweekend 2020
Wanneer?

9 tem 11 oktober 2020

Wie?

Alle dansers van Lunatica van 3e kl tem 3e lj dansjaar 2020-2021

Waar?

Kasteel ’t Verloren Bos - Lokeren

Wat?

Een weekend vol roze, baljurken, kroontjes, toverstaffen, hofdans, grime,
knutselen, spelen in het kasteelbos, overheerlijk eten, prinsessenverhalen,
diamanten,…

Kostprijs?

125 euro, all-in

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 juni 2020. Let wel: inschrijving is pas
definitief nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen
hebben.

Tot slot: onze Lunatikalender
Datum
23 dec-5 jan
3 januari
31 januari
21-24 febr
24 febr1maart
29 februari
1 maart
8 maart
15 maart
6 – 12 april
14 april
15 april
16 april
17 april
17 april
18 april
19 april
20 – 26 april
1 mei
18-24 mei
21-27 juni
26-28 juni
7-11 juli
11-18 juli
21-28 aug
9-11 okt
16-18 apr
2021

Afdeling Tielt
Geen lessen:
kerstvakantie
Kerstrepetities BL en
VIB
Gastoptreden
kampioenhulde
VIBweekend
Geen lessen:
krokusvakantie
Start kaartenverkoop

Afdeling Zulte
Geen lessen:
Kerstvakantie
Kerstrepetities BL en
VIB

Afdeling Harelbeke
Geen lessen:
kerstvakantie
Kerstrepetitie BL en VIB

VIBweekend
Geen lessen:
krokusvakantie

VIBweekend
Geen lessen:
krokusvakantie

Start kaartenverkoop

Start kaartenverkoop

sporthalrepetitie
Geen lessen:
paasvakantie

Sporthalrepetitie
Geen lessen:
paasvakantie

Algemene podiumrep

Algemene podiumrep

Generale podiumrep

Generale podiumrep

Voorstelling 3 en 4
Voorstelling 5
Geen les na shows
Geen les (dag vd arbeid)
Geen les: hemelvaar
Laatste lessen
FELweekend
sprookjeskamp
VIBreis Spanje
Lunatica zomert 2020
prinsessenweekend
Shows 2021

Voorstelling 3 en 4
Voorstelling 5
Geen les na shows

Sporthalrepetitie
Geen lessen:
paasvakantie
Algemene podiumrep
Generale podiumrep
Voorstelling 1
Voorstelling 2
Voorstelling 6 en 7
Geen les na shows
Geen les (dag vd arbeid)
Geen les: hemelvaart
Laatste lessen
FELweekend
Sprookjeskamp
VIBreis Spanje
Lunatica zomert 2020
prinsessenweekend
Shows 2021

Geen les: hemelvaart
Laatste lessen
FELweekend
Sprookjeskam
VIBreis Spanje
Lunatica zomert 2020
Prinsessenweekend
Shows 2021

Deelnamestrookje ‘La Création des Mondes’ (Terug indienen na de kerstvakantie)

Naam …………………………………………………………………………………………………………………….
Groep…………………………………………………………..Afdeling ……………………………………………
Zal wel/niet deelnemen aan de repetities en shows ‘La Création des Mondes’ met
Balletschool Lunatica.
(schrap wat niet past!)
Handtekening: ……………………………………………………………………………….

0 ………………………………………………………………………………………………. (naam) helpt graag als
groepsbegeleider op (één van) de generale repetitie(s) en/of shows van Lunatica.
Email: …………………………………………………………………………………………………………
0 ……………………………………………………………………………………………… (naam) helpt graag bij
de afbouw op zondag 19 april 2019 na de laatste voorstelling.
Email: …………………………………………………………………………………………………………

