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Lieve dansers van het ‘WE ARE BACK’-tijdperk,
Jawel, jullie mogen TROTS zijn! TROTS op hoe jullie de covidhel doorstonden en TROTS omdat jullie op ‘Droomvlucht’ lieten zien dat de danspassie sindsdien
alleen maar sterker en groter geworden is!
Het was genieten van de eerste tot de laatste minuut… ook voor mij!
De ontlading na 7 shows was gigantisch, het ‘zwarte gat’ nadien evenzeer… maar intussen hebben we dit al terug omgezet naar positieve vibes om de
danstechniek en conditie verder uit te bouwen zodat we volgend jaar minstens even hard kunnen knallen!
In de lessen is het nu terug genieten van oefeningen aan de barre, balans zoeken in de milieu, zweten bij de buikspieroefeningen en de ruimte opeisen met
diagonale sprongen. Shows zijn fijn, maar dit is ook écht fijn, want dan zien we hoe sterk jullie dansen!
We gaan nog even door, tot eind juni.
Dan zit ons fantastisch dansjaar er helaas op…
MAAR… niet getreurd… We geven jullie in deze editie van ‘Ballettertjes’ graag de planning van de zomerkampen én het lessenrooster van volgend dansjaar
mee… We never stop DANCING!
Neem jullie agenda maar bij de hand en lees dit krantje aandachtig na!
Veel liefs,
Stephanie Demey – artistiek directeur Balletschool Lunatica

Een terugblik op ‘Droomvlucht’
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de montage van de opnames van ‘Droomvlucht’.
De link komt dus heel binnenkort jullie kant uit, hou je email in de gaten!
Mochten er nog mensen zijn die de link nog niet bestelden, maar hem graag willen ontvangen. Dit kan nog heel even… geef de EERSTVOLGENDE dansles 10
euro in een gesloten omslag mee, met ingesloten een briefje met naam, afdeling en emailadres.
Hier alvast een glimp van de shows adhv enkele prachtige foto’s, genomen door Sabine Alice (afdeling Tielt). Anke Vanheirreweghe nam heel wat prachtige
foto’s van afdeling Zulte Harelbeke. Hou alvast fotoanke.be/lunatica2022 in de gaten. Daar komt binnenkort de rest van het beeldmateriaal van Zulte
Harelbeke bij (er zijn al heel mooie beelden van het eerste deel van de show te zien!)
Andere foto’s kan u terugvinden op de facebookpagina van de balletschool.

Summervibes… onze (DANS)plannen

We voelen nog wat ‘afwachting’ bij onze zomerkampen… en begrijpelijk… covid zette onze wereld heel vaak op z’n kop de afgelopen jaren…
Maar onze zomerkampen zijn steeds kunnen blijven doorgaan, en dat zal nu ook het geval zijn!
Wie nog mee wil, we zijn net begonnen met de uitwerking van de kampprogramma’s… een mailtje sturen voor 21 mei 2022 lukt nog, nadien kan niet meer
inschrijven… DOEN!

•

FELweekend 2022

WAT? Een ontspannend weekendje weg met dans, aperomomentjes, lekker eten, sport, relaxatie, creativiteit en bovenal: VRIENDSCHAP
WANNEER? 24 tem 26 juni 2022
WAAR? Stavele
WIE? Alle FELLERS van 2021-2022 zijn welkom
KOSTPRIJS? 200 euro, all-in
INSCHRIJVEN? Mail naar info@lunatica.be voor 1 juni 2022

•

Sprookjeskamp 2022

WAT? 5 sprookjesachtige dagen met balletles, dansles, crea, sport en spel
WANNEER? 6 tem 10 juli 2022
WAAR? Westouter
WIE? Alle dansers van Lunatica 2021-2022 van 3e kleuter tem 3e leerjaar
KOSTPRIJS? 160 euro, all-in
INSCHRIJVEN? Mailen kan nog tot 21 mei 2022 naar info@lunatica.be

•

Lunatica zomert 2022

WAT? Een zalige kampweek waar we hele sterke lunaticavriendschappen bouwen door dans, sport, spel, crea en héél veel fun!
WANNEER? 20 tem 27 augustus 2022
WAAR? De Pinte
WIE? Alle dansers van Lunatica 2021-2022 van 4e leerjaar tem 5e middelbaar
KOSTPRIJS? 285 euro, all-in
INSCHRIJVEN? Mailen kan nog tot 21 mei 2022 naar info@lunatica.be

•

Prinsessenweekend 2022

WAT? Een weekend zoals échte prinsessen leven in een kasteel… met baljurken, toverstafjes, kroontjes en diamanten…
WANNEER? 14 tem 16 oktober 2022
WAAR? Lokeren
WIE? Alle dansers van Lunatica van 3e kl tem 3e lj
KOSTPRIJS? 125 euro
INSCHRIJVEN? Mailen kan tot 15 september 2022 naar info@lunatica.be

Dansjaar 2021-2022 MOOI afsluiten… dat doen we niet ALLEEN!
In juni willen we graag een ‘speciale touch’ geven aan onze laatste danslesjes…
Daarom nodigen we jullie uit om in de laatste lesweek (20 tem 25 juni), één familielid (mama, papa, opa, oma, tante, nonkel, broer, zus…) mee te
brengen naar de les.

Jullie mogen, samen met hen dansen. Jullie zijn mijn assistenten, geven uitleg, tips en verbeteren.
Dit zal ongetwijfeld voor leuke, grappige en hartverwarmende taferelen zorgen!
WAT? Dansles met je (kies maar:) papa of mama of oma of opa of tante of…
WANNEER? De laatste balletles van het jaar: alle lesjes van Mini’s tem BLL (kleuter tem 6elj) in week van 20 tem 25 juni
WAAR? In de balletzaal
WIE? Alle dansers van Lunatica 2021-2022 mogen in de lessen van M tem BLL iemand meebrengen om de les mee te volgen.
KOSTPRIJS? gratis
INSCHRIJVEN? Hoeft niet. We hopen dat iedereen zijn of haar danspartner mee heeft!

Inschrijven dansjaar 2022-2023
De zomer staat voor de deur… en dan is er noodgedwongen even ‘pauze’ bij Lunatica… ‘Pauze’ om te plannen en om te choreograferen… zodat we er in
september terug volop kunnen invliegen!
We geven hieronder het LESSENROOSTER voor dansjaar 2022-2023 mee.
Bij Lunatica volg je je basisgroep en kan daar vanaf het 3e kleuter ook nog één of meerdere extra groep(en) aan gekoppeld worden.
Wil je graag meer dansen en weten wat je mogelijkheden zijn? Er zijn best wat mogelijkheden: de groep voorafgaand, de volgende groep, moderne
dans, pointes,… Bij vragen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. We helpen je graag!
Inschrijven voor volgend dansjaar kan vanaf 1 juni 2022.

Inschrijven doe je door:
-

Op www.lunatica.be het inschrijvingsformulier online in te vullen (ook voor huidige leden vragen we dit jaarlijks opnieuw in te vullen!)
De betaling van het lidgeld uit te voeren. Mededeling: naam – groep – afdeling (vb. Nora Dedecker – BK+girls-Tielt)

-

Lidgeld bedraagt:
➢ 150 euro voor de basisgroep op jaarbasis, OF 65 euro voor het eerste trimester (dan volgen nog betaling voor T2: 60 euro en T3: 55 euro)
➢ 50 euro voor een extra groep op jaarbasis, OF 20 euro voor het eerste trimester (dan volgen nog betalingen voor T2: 20 euro en T3: 15 euro)
➢ Vanaf 3e gezinslid: 50% korting op de basisgroep

MOGEN WIJ MET AANDRANG VRAGEN DAT LEDEN DIE NOG NIET BETAALDEN VOOR HET HUIDIGE DERDE TRIMESTER, DIT ASAP IN ORDE BRENGEN?

LESSENROOSTER AFDELING TIELT
4e leerjaar

Ballettoppers Tielt

BT T

dinsdag

17u00-18u00

4e lj tem 1e mb

Choreotica’s Tielt

Choreo T

dinsdag

18u00-19u00

5e leerjaar

Balletteena’s Tielt

BTT T

dinsdag

19u00-20u00

3e leerjaar

Ballettintels Tielt

BTI T

dinsdag

17u30-18u30

2e tem 5e mb

Balladies Tielt

BL T

dinsdag

18u30-20u00

Volwassenen

FELklassiek Tielt

FELkl T

dinsdag

20u00-21u00

Volwassenen

Fit&Elegant Tielt

FEL T

dinsdag

21u00-22u00

2e kleuter

Mini’s Tielt

MT

woensdag

13u30-14u30

3e kleuter

Dansmicroobjes Tielt

DM T

woensdag

14u30-15u30

1e leerjaar

Balletmicroobjes Tielt

BM T

woensdag

15u30-16u30

3e kl tem 3e lj

minigirls&boys Tielt

MB&G T

woensdag

16u30-17u30

2e leerjaar

Balletkriebels Tielt

BK T

woensdag

17u30-18u30

PTB T

woensdag

17u30-18u30

Vanaf 1e mb+ervaring Pointica’s B Tielt

1e tem 3e mb

Balletchica’s Tielt

BCH T

woensdag

18u30-20u00

Vanaf 4e mb

Adagio

AD

donderdag

20u30-22u00

4elj tem 1e mb

Boys&Girls Tielt

B&G T

vrijdag

16u00-17u00

6e leerjaar

Ballerina’s Tielt

BLL T

vrijdag

17u00-18u00

Vanaf 5e leerjaar

Pointica’s A Tielt

PTA T

vrijdag

18u00-19u00

Op uitnodiging

Allegro

ALL

vrijdag

19u00-20u30

Vanaf 5e mb

Very Important Ballerina’s

VIB

vrijdag

20u30-22u30

Vanaf 4e mb

Adagio

AD

zondag

9u00-10u30

Vanaf 5e mb

Very Important Ballerina’s

VIB

zondag

10u30-12u30

LESSENROOSTER AFDELING ZULTE
2e tem 3e kl

Dansmicroobjes Zulte

DM Z

woensdag

13u30-14u30

1e tem 2e lj

Balletkriebels Zulte

BK Z

woensdag

14u30-15u30

3e kl tem 3e lj

Minigirls Zulte

Mgirls Z

woensdag

15u30-16u30

4e lj tem 1e mb

Choreotica’s Zulte

Choreo Z

woensdag

15u30-16u30

3e tem 4e lj

Ballettoppers Zulte

BT Z

woensdag

16u30-17u30

Vanaf 5e lj

Pointica’s A&B Zulte

PTA&B Z

woensdag

17u30-18u30

2e tem 5e mb

Balladies Zulte

BL Z

woensdag

18u30-20u00

Volwassenen

FELklassiek Zulte

FELkl Z

woensdag

20u00-21u00

Volwassenen

Fit & Elegant Zulte

FEL Z

woensdag

21u00-22u00

1e tem 3e mb

Balletchica’s Zulte

BCH Z

vrijdag

17u00-18u30

5e tem 6e lj

Balletteena’s Zulte

BTT Z

vrijdag

18u30-19u30

LESSENROOSTER AFDELING HARELBEKE
2e tem 5e mb

Balladies Harelbeke

BL H

maandag

19u00-20u30

Volwassenen

FELklassiek Harelbeke

FELkl H

woensdag

20u30-21u30

Volwassenen

Fit & Elegant Harelbeke

FEL H

woensdag

21u30-22u30

1e tem 3e mb

Balletchica’s Harelbeke

BCH H

zaterdag

9u00-10u30

Vanaf 5e lj

Pointica’s A&B Harelbeke

PTA&B H

zaterdag

10u30-11u30

5e tem 6e lj

Balletteena’s Harelbeke

BTT H

zaterdag

11u30-12u30

3e kl tem 3e lj

Mgirls Harelbeke

Mgirls H

zaterdag

13u00-14u00

4e lj tem 1e mb

Choreotica’s Harelbeke

Choreo H

zaterdag

13u00-14u00

1e tem 2e lj

Balletkriebels Harelbeke

BK H

zaterdag

14u00-15u00

3e tem 4e lj

Ballettoppers Harelbeke

BT H

zaterdag

15u00-16u00

2e tem 3e kl

Dansmicroobjes Harelbeke

DM H

zaterdag

16u00-17u00

Cache Coeur rust ook even uit
De balletwinkel is nog wekelijks geopend tot 3 juli 2022 op de vaste momenten:
-

Op donderdag van 16u30 tot 20u00
Op zaterdag van 10u tot 12u00

Uitzondering: zaterdag 14 mei 2022, donderdag 26 mei 2022 = GESLOTEN
Daarna gaat ook bij Cache Coeur de zomervakantie in.
Online bestellen kan ook tot 3/07/2022.
Vanaf 15 augustus 2022 gaat de onlineshop terug open (www.cachecoeurballet.be).
Wie graag naar de winkel komt shoppen, dat kan in de zomervakantie op volgende momenten:
-

Donderdag 18 augustus 2022 16u30-20u00
Zondag 28 augustus 2022 13u00-18u00

Vanaf september is de winkel dan terug op de gewone uren open.

Lunatikalender

23 tem 29 mei
27 mei
5 juni
20 tem 25 juni
24 juni
25 juni
6 tem 10 juli
20 tem 27 augustus
1 september 2022
2 september 2022
3 september 2022
14 tem 16 oktober 2022
19 tem 21 mei 2023

Afdeling Tielt
Geen les (Hemelvaart)
Wel les ALL en VIB
Les VIB en AD in t Spoor (Pinksteren)
Duolessen vr kleuter tem 6elj
Laatste les afdeling Tielt
Sprookjeskamp 2022
Lunatica zomert 2022
Start dansjaar 22-23

Afdeling Zulte
Geen les (Hemelvaart)

Afdeling Harelbeke
Geen les (Hemelvaart)

Duolessen voor kleuter tem 6elj
Laatste les afd Zulte

Duolessen voor kleuter tem 6elj

Sprookjeskamp 2022
Lunatica zomert 2022

Laatste les afd Harelbeke
Sprookjeskamp 2022
Lunatica zomert 2022

Start dansjaar 22-23
prinsessenweekend
prinsessenweekend
Shows 2023
Shows 2023
OPGELET: de shows zijn volgend jaar dus in het hemelvaartweekend!

Start dansjaar 22-23
Prinsessenweekend
Shows 2023

Het

van Lunatica wenst u een FIJNE vakantie! Tot volgend jaar!

