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Lieve dansers,

6 juni 2021

Yes… na een druilerige lente, breekt het zonnetje dan nu toch door!
Wat fijn om onze laatste buitenlesjes dan toch in droog en lekker warm weer te kunnen organiseren!
We werken nog verder buiten tem dinsdag 8 juni 2021.
Vanaf woensdag 9 juni 2021 gaan AL onze lessen terug binnen door, volgens ons gangbaar
lessenrooster (uitzondering: zie * hieronder!)!
Afdeling Tielt: Sporthal De Ponte (lessen lopen door tot vrijdag 25 juni)
Afdeling Zulte: Sporthal Zulte (lessen lopen door tot vrijdag 25 juni)
Afdeling Harelbeke: Turnzaal Arendswijk (lessen lopen door tot zaterdag 26 juni)
We dansen dan voor dansers vanaf 5e leerjaar met mondmasker. We vragen ook steeds de handen te
ontsmetten voor en na de les.
Verder benadrukken we nogmaals dat, wie symptomen heeft van COVID of een (laag)risicocontact
had met een COVID-patiënt, NIET naar de les komt, zodat we geen andere leden of familieleden van
onze leden, in gevaar brengen.

*Enkele uitzonderingen op het lessenrooster:
ADAGIO:
De sporthal is gesloten op zondagnamiddag… bijgevolg gaan de lessen ADAGIO vanaf 9 juni ENKEL
door op donderdag, telkens van 20u00 tot 21u30 (volgens de openingsuren van de sporthal)!

BALLADIES:
We beseffen dat onze balladies, net als al onze +13jarigen, staan te popelen om terug in de
danszalen te kunnen dansen… Onze ervaring leert echter dat in de examenperiode, er heel wat
balladies moeilijk in de les geraken tijdens de week. Daarom willen we de balladielessen van de
laatste twee lesweken op VRIJDAG organiseren, zodat iedereen zoveel mogelijk aanwezig kan zijn:
-

Balladies Tielt: di 8/6 18-19u30 (buiten) – vrij 18/6 18u-19u30 (binnen) – vrij 25/6 18u-19u30
(binnen)
Balladies Zuha: ma 7/6 18u30-20u (Harelbeke: buiten) – woe 9/6 19u-20u30 (Zulte: binnen) –
vrij 18/6 17u30-19u (binnen voor Zulte+Harelbeke locatie wordt nog meegedeeld) – vrij 25/6
17u30-19u (binnen voor Zulte+Harelbeke locatie wordt nog meegedeeld)

BALLETCHICA’s ZUHA:
De laatste les van BCH ZH organiseren we met beide groepen samen op dinsdag 22 juni van 18u19u30 in de sporthal van Zulte
FEL ZUHA:
De laatste les van FEL en klassiek ZH organiseren we met beide groepen samen op maandag 21 juni
van 20u-22u in de turnzaal in de Arendswijk te Harelbeke
VIB’s:
Er zijn VIBlessen op vrij 4/6 (buiten: 19u30-21u30), zon 6/6 (buiten: 9u-10u30), vrij 11/6 (19u3021u30), zon 13/6 (9u-10u30), vrij 18/6 (19u30-21u30), vrij 25/6 (19u30-21u30) + vibweekend 25-27
juni
ALLEGRO:
Er zijn Allegrolessen op zon 6/6 (buiten: 10u45-12u30), zon
13/6 (10u45-12u30) + vibweekend 25-27 juni
De DANSwandeling en LOCKDOWN
We zijn heel blij dat we ons woelig dansjaar dan toch in de
danszalen kunnen afsluiten.
Voor alle dansers tem 6e leerjaar, werken we in onze lessen toe
naar de DANSwandeling.
We oefenen overal een ‘coronadans’, die we in één van de
laatste lessen filmen. Mogen we vragen dat alle dansers hun
balletuniform steeds aanhebben bij de binnenlessen? Dan
heeft iedereen zeker alles wat nodig is om ons dansfilmpje in te blikken. Haren netjes in een staart,
vlecht of dot (of korte haren met haarband uit het gezichtje) zijn zeker ook een moetje.

De dansers vanaf het 1e middelbaar oefenen ook verder aan ‘LOCKDOWN’. Dit is de filmvoorstelling
die we op zondag 27 juni inblikken in de schouwburgzaal van Tielt.

We geven nog even een woordje uitleg bij onze DANSwandeling en LOCKDOWN.
We willen dit organiseren om iedereen nog een extraatje te gunnen na dit coronajaartje… Op die
manier kan ieder in zijn bubbel een fijne ‘lunaticadag’ ervaren én kunnen onze fantastische dansers
hun danskunsten laten zien!
WAT?
DANSwandeling is een wandeling van 5 km, georganiseerd in Tielt en Harelbeke.
U wandelt de route af en vindt onderweg 11 Lunaticabordjes. Op elk bordje staat een QR-code, die
dan een filmpje van de choreografie van één van onze kindergroepen laat zien. Op het einde van het
filmpje ziet u een letter. Wanneer je alle letters hebt verzameld, stuurt u het codewoord door naar
info@lunatica.be. Wij antwoorden dan met de link naar ‘LOCKDOWN’. Dit is de dansfilm die u dan na
de wandeling thuis kan bekijken (gedanst door de tieners en volwassenen van Lunatica).
WIE?
Iedereen kan de DANSwandeling wandelen en onderweg van de dansen genieten. Na een stevige
wandeltocht, kan ’s avonds afgesloten worden met een gezellige filmavond met LOCKDOWN.
WAAR?
Tielt: steegjeswandeling klavertje 2 (plan terug te vinden op www.lunatica.be vanaf 4 juli)
Harelbeke: gaverputpad (plan terug te vinden op www.lunatica.be vanaf 4 juli)
KOSTPRIJS?
De DANSwandeling en LOCKDOWN zijn gratis, een cadeautje om het coronajaar toch wat goed te
maken
WANNEER?
Van zondag 4 juli 2021 tem zondag 5 september 2021
Opnames ‘LOCKDOWN’
Voor de opname van de dansfilm, trekken we naar onze oude
getrouwe stek: CC Gildhof te Tielt.
De dagplanning van 27 juni ziet er als volgt uit:
-

10u30-13u: repetitie Lockdown Tielt

-

13u-30-16u: repetitie Lockdown Zuha
16u-18u: opname Lockdown Zuha
18u-20u: opname Lockdown Tielt

LOCKDOWN

We vragen dat de dansers stipt aanwezig zijn met:
-

mondmasker
Uniform (maillot, rokje, collants, roze balletpantoffels)
Jongens/heren: zwarte balletpantoffels
Haar in strakke dot, korte haren uit het gezicht verwijderd
Voldoende eten en drinken
Een trui om over de kledij aan te trekken zodat we warm blijven en de kledij ook netjes blijft
Balladies voor ‘raise your glass’: jeansshort of jeansbroek en witte sneakers

We hopen dat jullie, net als wij, héél veel zin hebben in deze opnamedag en klaar zijn om te stralen!!

Zomerkampen

Ook hier hebben we ONTZETTEND veel zin in!
Sprookjeskamp – de Miere Meulebeke – 7 tem 11 juli 2021
Lunatica zomert – Merkenveld Zedelgem – 22 tem 29 juli 2021
De kampprogramma’s zijn in opbouw, de koks brainstormen al over lekkere gerechtjes en de
infobrieven zijn in aantocht!

Dansjaar 2021-2022

Heel graag geven we u het lessenrooster voor komend dansjaar mee:
Afdeling TIELT
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zondag
Zondag

17u00-18u00
18u00-19u00
19u00-20u00
18u00-19u00
19u00-20u30
20u30-21u30
21u30-22u30
13u30-14u30
14u30-15u30
15u30-16u30
16u30-17u30
16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-20u00
20u30-22u00
15u30-16u30
16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-19u30
19u30-21u00
21u00-23u00
9u00-10u30
10u30-12u30

BTI
choreo
BT
PTB
BL
FEL kl
FEL
M
DM
BM
boys
girls
BK
BCH
AD
B&G
BTT
BLL
PTA
All
VIB
AD
VIB

3e leerjaar
4e leerjaar tem 1e middelbaar
4e leerjaar
Vanaf 1e middelbaar, mits ervaring pointes
2e tem 5e middelbaar
Volwassenen met of zonder danservaring
Volwassenen met of zonder danservaring
2e kleuter
3e kleuter
1e leerjaar
Jongens van 1e tem 3e leerjaar
3e kleuter tem 3e leerjaar
2e leerjaar
1e tem 3e middelbaar
Vanaf 4e middelbaar
4e leerjaar tem 1e middelbaar
5e leerjaar
6e leerjaar
Vanaf 5e leerjaar
Op uitnodiging
Vanaf 5e middelbaar
Vanaf 4e middelbaar
Vanaf 5e middelbaar

“When I miss class one day, I know it. When I miss class for two days, my teacher
knows it. When I miss class for three days, the audience knows it.”

— Rudolf Nureyev
Afdeling Zulte
Dinsdag
dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

17u00-18u00
18u00-19u30
13u30-14u30
14u30-15u30
15u30-16u30
16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-20u00
20u00-21u00
21u00-22u00
17u00-18u00
18u00-19u00

choreo
BCH
DM
BK
Girls
BT
PTB
BL
FELkl
FEL
PTA
BTT

4e leerjaar tem 1e middelbaar
1e tem 3e middelbaar
2e en 3e kleuter
1e en 2e leerjaar
3e kleuter tem 3e leerjaar
3e en 4e leerjaar
Vanaf 1e middelbaar, mits ervaring pointes
2e tem 5e middelbaar
Volwassenen met of zonder danservaring
Volwassenen met of zonder danservaring
Vanaf 5e leerjaar
5e en 6e leerjaar

Afdeling Harelbeke
Maandag
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

19u00-20u30
20u30-21u30
21u30-22u30
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00
18u00-19u00
9u00-10u00
10u00-11u00
10u00-11u00
11u00-12u30

BL
FELkl
FEL
BK
girls
BT
choreo H
BTT
DM
PTA
PTB
BCH

2e tem 5e middelbaar
Volwassenen met of zonder danservaring
Volwassenen met of zonder danservaring
1e en 2e leerjaar
3e kleuter tem 3e leerjaar
3e en 4e leerjaar
4e leerjaar tem 1e middelbaar
5e en 6e leerjaar
2e en 3e kleuter
Vanaf 5e leerjaar
Vanaf 1e middelbaar, mits ervaring op pointes
1e tem 3e middelbaar

(her)NIEUW(d) te Tielt: the boys!!!
Heb jij een stoere kerel in huis die kickt op coole moves en
hippe choreo’s?
Dan moet hij zeker en vast eens langskomen bij ‘the boys’!
Zij dansen vanaf september in Tielt op woensdag van 16u3017u30!
Net zoals bij alle andere lessen kan 2x een proefles gevolgd
worden alvorens in te schrijven.
Boys van 1e tem 3e leerjaar zijn er welkom!
Boys die ouder zijn, zijn van harte welkom bij Boys&Girls in Tielt
op vrijdag van 15u30 tot 16u30.

Welke groepen kan ik volgen?
Balletschool Lunatica is vooreerst een klassieke balletschool.
Dit betekent dat iedereen bij ons als basisles klassiek ballet volgt.
In deze lessen wordt gewerkt aan een stevige basis, waarop dan kan verder gebouwd worden en van
waaruit we dan ook vertrekken naar andere dansstijlen toe.
Vanaf het 3e kleuter kan aanvullend op de klassieke les, modern gevolgd worden (bij the girls). Vanaf
het 5e leerjaar kan ook op pointes gedanst worden.
Er zijn dus basisgroepen bij Lunatica (waar op leeftijd gedanst wordt) en extra groepen.

Basisgroepen klassiek: M, DM, BM, BK, BT, BTT, BLL, BCH, BL, AD, VIB, FELklassiek
Extra groepen: girls, boys, boys&girls, choreo, pta, ptb, ALL
Enkele groepen kunnen ook gevolgd worden zonder klassiek als basis te volgen: FEL en boys
We begrijpen dat het soms wat moeilijk is om alle mogelijkheden te kennen.
Daarom raden we u zeker aan om, bij twijfel, ons te mailen of op te bellen. We helpen u heel graag
verder om het ideale dansprogramma samen te stellen!

Wanneer en hoe kan ik inschrijven?
Inschrijven voor dansjaar 2021-2022 kan vanaf 1 juli 2021.
Dit doe je door je via de website www.lunatica.be online in te schrijven.
De inschrijving is definitief zodra we de betaling per overschrijving ontvangen hebben.
Lidgeld bedraagt:
Basisgroep: per trimester: 65 euro – 55 euro – 50 euro / op jaarbasis: 150 euro
Extra groep: per trimester: 20 euro – 15 euro – 15 euro / op jaarbasis: 45 euro
Vanaf 3e gezinslid: 50% korting

Kan er geproefd worden?
Voor elke groep kan 2x gratis proefles gevolgd worden.
Dit kan gedurende de maand september.
Er dient niet vooraf ingeschreven te worden voor de proefles.

Wanneer start het dansjaar?
We vliegen er VOLOP in vanaf woensdag 1 september!

Belangrijke data voor dansjaar 2021-2022
-

Eerste week kerstvakantie – Voorstellingen ‘Frozen 2’ in CC Gildhof te Tielt
Tweede week paasvakantie – Voorstellingen ‘La Création des Mondes’ in Europahal Tielt

Cache Coeur tijdens de zomer
Sinds januari 2021 is het roze danswinkeltje gevestigd in IEPERSTRAAT 26 te Tielt.
U kan er terecht voor het dansuniform, maar ook voor heel wat leuke gadgets en (roze)
(dans)spulletjes.
De winkel is doorheen het dansjaar wekelijks geopend op donderdag van 16u30 tot 20u en op
zaterdag van 10u tot 12u.
In de zomervakantie is de winkel open op:
-

Donderdag 1 juli 2021: 16u30-20u
Zaterdag 3 juli 2021: 10u-12u
Donderdag 20 augustus 2021: 16u30-20u
Zondag 30 augustus 2021: 10u-18u

Er kan ook online geshopt worden in Cache Coeur.
Dit kan ook het hele dansjaar door op www.cachecoeurballet.be.
In de zomervakantie is de onlineshop open tot zondag 11 juli. Daarna start onze verlofperiode.
Vanaf maandag 16 augustus gaat de online winkel dan terug open.

Tot slot wensen we jullie allen een FANTASTISCHE zomer toe waar je:
•
•
•
•
•

Mag genieten met vrienden en familie
Gezond mag blijven
Veel mag lachen en plezier maken
De danskriebels voelt opwellen
Uitkijkt naar ons nieuw, coronavrij dansjaar

Héél graag zien we jullie ALLEMAAL in september terug!!

