Ballettertjes – jaargang 13 nummer 2
Een (coronajaartje) verder… 2021 kende ups en downs.
We kwamen dichter bij onze bubbel, maar verder van vele vrienden.
We dansten ‘samen’ achter het scherm, ‘samen’ in de regen, maar gelukkig ook terug SAMEN in de
danszalen.
Het is een struggle voor iedereen, maar met kleine stapjes geraken we er wel.

“We krijgen covid wel onder de knoet en dansen SAMEN onze vrijheid tegemoet!”
We wensen onze DANSERS een sprankelend eindejaar en een FANTASTISCH 2022!!!
Lieve groetjes,
Het LUNATICAteam

Ga even lekker zitten… neem je
kalender erbij, noteer en onthoud…
want hier komen alle weetjes over
repetities, shows, kampen,…

InhaalDANSdagen voor dansers van Mini’s tem Balletchica’s
Hoewel we dachten/hoopten dat de strijd gestreden zou zijn, bleek Covid toch nog niet
overwonnen…
We moesten onze laatste drie lesweken bij de kinderen en tieners annuleren omwille van
verstrengde coronamaatregelen in onze afdeling Zulte.
Naast het feit dat we ervoor kiezen om al onze leden gelijk te behandelen, vonden we ook dat dit een
betere oplossing was voor het feit dat we in de lesjes na de herfstvakantie steeds minder dansers
konden verwelkomen omwille van quarantaine of besmetting.
Op die manier is het heel moeilijk om techniek en choreo’s op te bouwen en verliezen heel wat
dansers ook ongewild hun danslessen.
Vandaar dat we ervoor opteerden om de laatste drie lesweken te vervangen door
INHAALDANSDAGEN in de kerstvakantie.
De betreffende groepen werden hier al per mail over geïnformeerd.
We kunnen hieronder al een overzicht van de dagindeling meegeven:
K2 + K3
L1 + L2
L3 + L4
L5 + L6
BCH

9u-10u
Kerstdansles
Knutselen
Kerstspel
FILM/dans
FILM

10u15-11u15
Kerstspel
FILM/dans
Knutselen
Kerstdansles
Kerstdansles +
DANS

11u30-12u30
Knutselen
FILM/dans
Kerstdansles
FILM/dans
Oefenen
schoonheidssalon

13u45-14u45
FILM/dans
Kerstdansles
FILM/dans
Kerstspel
Knutselen

15u-16u
FILM/dans
Kerstspel
FILM/dans
Knutselen
Kerstdansles +
DANS

Over de middag is er schoonheidssalon voor alle dansers.
De dansers die ook les volgen bij extra groepen (girls, PTA, PTB, choreo, boys&girls) gaan over de
middag ook met hun choreo’s van de extra groepen aan de slag.
Alle kerstdanslesjes zijn gemaakt, de kerstknutsels zijn voorbereid en het kerstspel staat op punt!
De juffen hebben er zin in, hopelijk de dansers ook!
WAT? Inhaaldansdag voor de geannuleerde lesjes van december
WAAR? Sporthal De Ponte Tielt – Sportlaan 1 8700 Tielt
WIE? Alle dansers van Lunatica van M, DM, BM, BK, BTI, BT, BTT, BLL, BCH (kleuter tem 2e
middelbaar)
WANNEER?
➢ Afdeling Zulte Harelbeke: zaterdag 8 januari 2022, 9u00-16u00
➢ Afdeling Tielt: zondag 9 januari 2022, 9u00-16u00

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.

Lidgeld tweede trimester
Vanaf maandag 10 januari start ons tweede trimester.
Mogen we vragen aan de leden die per trimester betaalden, om voor die datum het lidgeld voor het
tweede trimester over te maken op onderstaand rekeningnummer:

- afdeling Tielt en Harelbeke: BE 58 0018 2468 4679
- afdeling Zulte: BE 47 0018 2468 4780
Lidgeld voor het tweede trimester bedraagt:
60 euro voor een basisgroep
15 euro voor een extra groep
3e gezinslid -50%

SHOWS 2021-2022
Zoals jullie wisten, stonden dit jaar maar liefst 2 shows geprogrammeerd…
Dit was de bedoeling:
-

27 en 30 december 2021 ‘Frozen Christmas’ in CC Gildhof Tielt
15 tem 17 april 2022 ‘La Création des Mondes’ in Europahal Tielt

Helaas konden door de verstrengde maatregelen onze kerstshows alweer niet doorgaan…
Een énorme ontgoocheling voor de dansers en het lunaticateam… De zoveelste annulatie weegt echt
zwaar door…
Maar goed, we moeten vooruit en laten ons niet klein krijgen…
Dus nadat we wat bekomen werden, werden alle plannen hervormd en kwamen we tot volgend
concept:

DROOMVLUCHT

+

We mengen beide verhalen van onze shows en leggen momenteel de hand aan (her)nieuwde
choreo’s om dit verhaal te brengen.
Een vlucht, weg van het donkere covidtijdperk, naar sprookjesachtige taferelen zonder quarantaine,
afstandsregels en ziekte. Even alles vergeten en even volop genieten!

 Wie danst mee?
We hopen écht dat iedereen er deze keer bij kan zijn… na 2 jaar wachten kriebelt het echt om terug
op dat podium te staan… We gaan er dus van uit dat al onze leden mee kunnen dansen…
Mocht dit toch écht niet lukken, vragen we ons voor 10 januari 2022 per mail te verwittigen zodat we
hiermee rekening kunnen houden bij de verdere voorbereidingen van de shows.

 Repetities?
De choreo’s die we aanleerden in het eerste trimester voor ‘Frozen Christmas’ worden verder
ingeoefend en afgewerkt. Op de inhaaldansdagen zorgen we al voor een opfrisbeurt!
Vanaf januari komen daar nog nieuwe dansstukken bij.
Alles wordt aangeleerd en ingeoefend in de wekelijkse danslessen. Het is dan ook echt van belang
dat iedereen wekelijks aanwezig is.

Naast de wekelijkse repetities, komen daar nog enkele oefenmomenten bij, waar we alle choreo’s
samenbrengen tot één geheel:
Repetities voor ALLE dansers van afdeling Zulte – Harelbeke
-

Zondag 20 maart 2022 – 13u-18u – sporthalrepetitie afdeling Zuha – sporthal de Ponte Tielt
Dinsdag 12 april 2022 – 13u-18u – algemene podiumrepetitie afd Zuha – Europahal Tielt
Donderdag 14 april 2022 – 13u-18u – generale podiumrepetitie afd Zuha – Europahal Tielt

Repetities voor ALLE dansers van afdeling Tielt
-

Zondag 13 maart 2022 – 13u-18u – sporthalrepetitie afdeling Tielt – sporthal de Ponte Tielt
Woensdag 13 april 2022 – 13u-18u – algemene podiumrepetitie afd Tielt – Europahal Tielt
Vrijdag 15 april 2022 – 13u-18u – generale podiumrepetitie afd Tielt – Europahal Tielt

De oudste dansers hebben nog wat extra inoefenmomenten op het podium:
-

Dinsdag 12 april 2022 – 10u-12u – BCH ZH en BL ZH
Dinsdag 12 april 2022 – 18u30-19u30 – Adagio ZH
Dinsdag 12 april 2022 – 19u30-20u30 – FEL en FELklassiek ZH
Woensdag 13 april 2022 – 10u-12u – BCH T en BL T
Woensdag 13 april 2022 – 18u30-19u30 – Adagio T
Woensdag 13 april 2022 – 19u30-20u30 – FEL en FELklassiek T

De vibs en allegro hebben telkens ’s avonds podiumrepetitie op maandag 11, dinsdag 12 en
woensdag 13 april 2022 telkens van 20u30 tot 23u.

 Shows?
We steken het niet onder stoelen of banken… twee jaar zonder voorstellingen betekenen ook twee
jaar heel wat minder inkomsten. Onze spaarpot waar we jarenlang aan bouwden om telkens weer
grote shows, kampen ed te kunnen organiseren, is helaas zo goed als verdwenen…
Daarom hopen we in april terug wat sterker te worden… we gaan een stapje verder en bieden niet
enkel de show aan, maar doen dit in een totaalconcept, waar ons publiek echt helemaal kan
WEGdromen…
Genieten van een overheerlijke pasta of dessertbord van onze befaamde TOPkookploeg in
combinatie met de voorstelling DROOMVLUCHT.
We verzekeren u: ons publiek zal met een goed gevulde maag en een warm hart terug naar huis
kunnen keren!

Voorstellingen van afdeling Zuha
-

Zaterdag 16 april 2022 11u show2deel1 – 12u30 pasta – 14u show2deel 2 – 14u45 einde
Zaterdag 16 april 2022 14u30 verwenbordje – 15u30 show3deel1 – 17u pauze – 17u30
show3deel2 – 18u15 einde
- Zaterdag 16 april 2022 18u pasta – 19u30 show4deel1 – 21u pauze – 21u30 show4deel2 –
22u15 einde
 Dansers zijn aanwezig vanaf 10u15. Dansers tem 6e leerjaar kunnen afgehaald worden om
21u of 22u15. Er zijn de hele dag door allerhande activiteiten georganiseerd voor de dansers
(dansen, knutselen, film, fotoshoot, snoozelen en voor de kleinsten richten we ook een
slaapzaaltje in)

Voorstellingen van afdeling Tielt
-

Vrijdag 15 april 2022 18u pasta – 19u30 show1deel1 – 21u pauze – 21u30 show1deel2 –
22u15 einde
- Zondag 17 april 2022 11u show5deel1 – 12u30 pasta – 14u show5deel2 – 14u15 einde
- Zondag 17 april 2022 14u30 verwenbordje – 15u30 show6deel1 – 17u pauze – 17u30
show6deel2 – 18u15 einde
- Zondag 17 april 2022 18u pasta – 19u30 show7deel1 – 21u pauze – 21u30 show7deel2 –
22u15 einde
 Op vrijdag: Dansers zijn al aanwezig van de generale podiumrepetite en blijven aanwezig
voor de première. ’s Avonds kunnen de dansers tem het 6e leerjaar afgehaald worden om
21u of 22u15.
 Op zondag: Dansers zijn aanwezig vanaf 10u15. Dansers tem 6e leerjaar kunnen afgehaald
worden om 21u of 22u15. Er zijn de hele dag door allerhande activiteiten georganiseerd voor
de dansers (dansen, knutselen, film, fotoshoot, snoozelen en voor de kleinsten richten we
ook een slaapzaaltje in)

 Tickets?
VOORVERKOOP
We organiseren opnieuw een voorverkoop vanaf 19 februari 2022. Vanaf dan kunnen opnieuw PER
DANSER 4 kaarten gereserveerd worden door te mailen naar info@lunatica.be.
Vermeld in uw mailtje zeker volgende gegevens:
-

-

Naam van de danser + groep en afdeling
Voorstelling 1-2-3-4-5-6 of 7
Aantal gewenste combitickets (25 euro show + pasta/verwenbord – voor de kids + leuk
geschenkje)
Aantal gewenste ticktets show only (15 euro voor de show) (we voorzien hier max 40 kaarten
per show. Deze kaarten zijn bedoeld voor mensen die graag 2x naar de voorstelling willen
komen kijken. We weten uit het verleden dat hier wel wat mensen die gewoonte hebben en
willen hen deze zeker niet ontnemen, maar zoals gezegd is dit een beperkt aanbod)
Betaling per overschrijving of in mindering brengen met het voucherbedrag

Indien u deze kaarten wenst te vergoeden adhv het voucherbedrag van tickets die u in 2020 kocht
voor ‘La Création des Mondes’, gelieve dit dan duidelijk in uw mail te vermelden.
We replyen dan met de bevestiging van de reservatie en met het eventuele restbedrag op de
voucher dat u dan kan gebruiken om verdere kaarten te bestellen vanaf de gewone kaartenverkoop.
De kaarten zijn NIET genummerd, waardoor wie bestelt in voorverkoop, zeker kan samenzitten met
mensen die via de gewone kaartenverkoop bestellen.

KAARTENVERKOOP
De ticketverkoop voor DROOMVLUCHT start op 5 maart 2022 9u00 stipt.
Vanaf dan kan gemaild worden naar info@lunatica.be met uw bestelling.
Vermeld in de mail:
-

-

Naam van de danser + groep en afdeling
Voorstelling 1-2-3-4-5-6 of 7
Aantal gewenste combitickets (25 euro show + pasta/verwenbord – voor de kids + leuk
geschenkje)
Aantal gewenste ticktets show only (15 euro voor de show) (we voorzien hier max 40 kaarten
per show. Deze kaarten zijn bedoeld voor mensen die graag 2x naar de voorstelling willen
komen kijken. We weten uit het verleden dat hier wel wat mensen die gewoonte hebben en
willen hen deze zeker niet ontnemen, maar zoals gezegd is dit een beperkt aanbod)
Betaling per overschrijving of in mindering brengen met het voucherbedrag

Kinderen tem 6 jaar die op de schoot kunnen, moeten geen ticket voor de show betalen. Zij betalen
10 euro voor het eten, maar dienen ook in het restaurant op schoot te zitten dan.

VAKANTIESTAGES
We weten dat corona veel onzekerheden met zich meebrengt… maar sinds het begin van de
pandemie zijn al onze kampen al veilig kunnen doorgaan.
Aarzel dus niet om in te schrijven zodat je zeker mee kan op één van onze TOPdanskampen komende
zomer en najaar!

Sprookjeskamp 2022
 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? 6 tem 10 juli 2022
 Waar? Montsalvaet - Westouter
 Wie? Alle Lunaticadansers van 3e kleuter tem 3e leerjaar
 Kostprijs? 160 euro
 Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2022

Lunatica zomert 2022
 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 dansen. We
zijn creatief en worden verwend met de heerlijkste kampgerechten van onze TOPkookploeg!
 Wanneer? 20 tem 27 augustus 2022
 Waar? Moerkensheide – De Pinte
 Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica vanaf het 4e leerjaar
 Kostprijs? 285 euro
 Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2022

Prinsessenweekend 2022
 Wat? Een roze weekend vol kroontjes, toverstaffen, baljurken,
schmink, mooie kapsels, juwelen, diamanten, hofdans en wegdromen
 Wanneer? 14 tem 16 oktober 2022
 Waar? Verloren Bos – Kasteel - Lokeren
 Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica van 3e kleuter tem 3e leerjaar (schooljaar 20212022)
 Kostprijs? 125 euro
 Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 15 september 2022

En wat ligt nog in het verschiet?





We werken nog aan:
VIBweekend
FELweekend
Duolessen voor het derde trimester

OPROEP: helpende handen voor tijdens onze repetities en voorstellingen

Voorstellingen vragen veel organisatie en begeleiding.
Naast de ervaring op het podium, willen wij dat onze kinderen tijdens de repetities en voorstellingen
ook een toptijd hebben achter scène. Daarom wordt steeds een programma uitgewerkt waarin er tijd
is om te knutselen, kleuren, snoezelen, poseren… Om al onze groepen hierin te begeleiden, hebben
we wel wat helpende handjes nodig…
Verder is iedereen op de shows natuurlijk ook uitgedost in de mooiste kostuums! Heel wat kostuums
liggen al klaar, maar hier en daar is nog wat naaiwerk over. Daarom ook een warme oproep naar
naaimama’s, –papa’s, -oma’s,…
En last but not least: het plaatje van onze shows moet telkens af zijn… niet alleen de choreo’s, maar
ook het decor. Van trap tot berg tot huiskamer tot junglebos… Elk jaar buigen de decormannen zich
over onze ideeën en elk jaar toveren ze ons podium om tot een prachtig theater. Ook hier willen we
graag informeren of er nog mensen zijn die ons willen helpen. Handig zijn is een pluspunt, zin hebben
om creatief aan de slag te gaan en heel veel plezier te maken in een toffe bende is een noodzaak.
Kan je ons helpen
-

Bij het begeleiden van groepen tijdens onze repetities/voorstellingen?
Bij haar of make up tijdens onze repetities/voorstellingen?
Bij het naaiteam van Lunatica?
Bij ons decorteam?
Bij onze kookploeg met opdienen, afdienen, afwassen in ons pastarestaurant?

Graag dan een mailtje naar info@lunatica.be. We zijn jullie nu al dankbaar!

LUNATIKALENDER 2021-2022

Tielt
8 januari
9 januari
Vanaf 10 januari
19 februari

Inhaaldansdag
Start 2e trimester
Start voorverkoop
‘Droomvlucht’

Zulte
inhaaldansdag

Harelbeke
Inhaaldansdag

Start 2e trimester
Start voorverkoop
‘Droomvlucht’

Start 2e trimester
Start voorverkoop
‘Droomvlucht’

5 maart
28 febr - 6 maart
13 maart

Start kaartenverkoop
‘Droomvlucht’
Geen les
(krokusvakantie)
Sporthalrepetitie
‘Droomvlucht’ TIELT

20 maart
1 tem 7 april
12 april
13 april
14 april
15 april
15 april

Geen les (paasvakantie)

18 tem 24 april
1 mei
23 tem 28 mei
5 juni
24 juni
25 juni
26 juni
6 tem 10 juli
20 tem 27 augustus
1 september 2022
2 september 2022
3 september 2022
14 tem 16 oktober 2022

Start kaartenverkoop
‘Droomvlucht’
Geen les
(krokusvakantie)

Sporthalrepetitie
‘Droomvlucht’ Zuha
Geen les (paasvakantie)
Algemene podiumrep

Sporthalrepetitie
‘Droomvlucht ‘ZuHa’
Geen les (paasvakantie)
Algemene podiumrep

Generale podiumrep

Generale podiumrep

Show 2-3-4
‘Droomvlucht’ Zuha

Show 2-3-4
‘Droomvlucht’ Zuha

Geen les na shows

Geen les na shows

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

Algemene podiumrep
Generale podiumrep
Show 1 ‘Droomvlucht’
Tielt

16 april
17 april

Start kaartenverkoop
‘Droomvlucht’
Geen les
(krokusvakantie)

Show 5- 6 -7
‘Droomvlucht’ Tielt
Geen les na shows
Geen les (dag van de
Arbeid)
Geen les (Hemelvaart)
Geen les (Pinksteren)

Laatste les afd Zulte
Laatste les afd
Harelbeke
Laatste les afd Tielt
Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021
Start dansjaar 22-23

Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021

Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021

Start dansjaar 22-23
prinsessenweekend

prinsessenweekend

Start dansjaar 22-23
Prinsessenweekend

