Ballettertjes – NIEUWSFLASH – augustus 2020

Lieve dansers van Lunatica,

We hopen dat jullie van een fantastische staycation aan het genieten zijn… eentje met een vreemd
karakter weliswaar, al begint het straatbeeld met mondmaskertjes helaas al stilaan een vertrouwd
zicht te worden…
Ik geef toe, het opkomen van de tweede covid-golf, greep me naar de keel…
Opnieuw nadenken, opnieuw oplossingen zoeken, opnieuw flexibel omgaan met deze rotsituatie…
Maar goed… ik ben natuurlijk niet de enige die gebukt gaat onder de coronadruk…
Zolang er gedanst mag worden, zoek ik daarom graag nieuwe wegen om deze crisis te doorstaan.
Wat ik wél hoop, is dat ik jullie massaal mee krijg langs deze nieuwe weg.
Het doet heel veel deugd om veel bemoedigende berichtjes, mailtjes en kaartjes te mogen lezen van
mensen die onze inspanningen echt appreciëren en die het hart van Lunatica blijven voelen kloppen!
Ik benadruk het daarom nog eens extra: het hart van Lunatica blijft kloppen, we gaan door en we
dansen verder! Samen komen we hierdoor en samen dansen we een coronavrije toekomst
tegemoet! “We’re all in this together” (of hoe ons finalenummer dit jaar wel héél toepasselijk is…).

Mag ik vragen alle onderstaande info heel aandachtig te lezen?
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet om me te contacteren!
Alvast bedankt voor alle begrip… ik weet heel goed dat alle omzwaaien veel inspanningen vragen van
zowel de dansers, als de lesgevers, als de ouders… maar zoals geweten, de coronacurve heeft – tot
nu toe – helaas niemand in de hand…

Blijf gezond en tot binnenkort op kamp – op de inhaalstage of in de danszalen!
Lieve groetjes,
Stephanie

Lees verder in deze Ballettertjes
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4.
5.

La Création des mondes – wat met de voorstellingen?
Inhaalstage eind augustus – coronaproof
Start dansjaar 2020-2021 – toch al op leeftijd doorschuiven
Cache Coeur – roze balletwinkel
Kersthappening Lunatica

1. La Création des mondes – wat met de voorstellingen?

We bleven hoopvol uitstellen… van wat oorspronkelijk 17 tot 19 april 2020 zou worden, werd 26
tot 28 juni 2020… werd 6 tem 8 november 2020… maar ook dit blijkt nu geen haalbare kaart…
We hebben daarom besloten om onze voorstellingen – die we zoooooooo graag voor jullie
zouden willen dansen – toch even in de koelkast te stoppen…
We hervatten repetities voor deze shows vanaf december 2020, om de voorstellingen in april
2021 EINDELIJK voor ons publiek te mogen dansen.

➢ Wat met het inoefenen van de dansen?
Om te voorkomen dat dansers de choreo’s voor de shows ‘beu geoefend’ worden, laten we
deze danspassen echt even in de koelkast zitten… Door het doorschuiven naar de
leeftijdsgroep (lees verder), zal het trouwens zo zijn dat heel wat groepen nu andere dansen
zullen dansen/aangeleerd krijgen. (bijv dansje van de balletmicroobjes ‘ben’, zal nu gedanst
worden door de nieuwe balletmicroobjes die nu vanaf 1 september in het eerste leerjaar
starten). Vanaf nu tot 1 december hoeven de dansers zich in principe over deze dansen geen
zorgen te maken.
De juffen houden de choreografieën bij en vliegen er dan vanaf 1 december terug in om alles
aan te leren!
We verplichten ook zeker niemand om dezelfde extra groepen te volgen. Wie bijvoorbeeld
dit jaar de lessen girls volgde, maar dit komend dansjaar niet wenst te doen, kan deze keuze
zeker maken. We starten begin december gewoon opnieuw, met de groep zoals die dan
samengesteld is.
➢ Wat met de geplande sporthal- en podiumrepetities in oktober en november?
Deze repetities vallen weg en zullen vervangen worden door repetities in de krokusvakantie
en in de tweede week van de paasvakantie.
➢ Wat met de aangekochte kaarten voor dansers die bij Lunatica blijven?
Kaarten blijven geldig voor dezelfde voorstellingen. Wie dus tickets thuis heeft liggen die
aanvankelijk bedoeld waren voor de show op vrijdag 17 april 2020, kan nu met dit ticket
komen kijken naar de show op vrijdag 16 april 2021 – ook om 19u en ook in de Europahal van
Tielt.
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➢

➢

➢

➢

We zetten de shows op een rijtje ter verduidelijking:
Voorstelling 1 – afdeling Tielt – vrijdag 17 april 2020 19u => vrijdag 16 april 2021 19u
Voorstelling 2 – afdeling Tielt – zaterdag 18 april 2020 10u30 => zaterdag 17 april 2021 10u30
Voorstelling 3 – afdeling Zuha – zaterdag 18 april 2020 14u => zaterdag 17 april 2021 14u
Voorstelling 4 – afdeling Zuha – zaterdag 18 april 2020 19u => zaterdag 17 april 2021 19u
Voorstelling 5 – afdeling Zuha – zondag 19 april 2020 10u30 => zondag 18 april 2021 10u30
Voorstelling 6 – afdeling Tielt – zondag 19 april 2020 14u => zondag 18 april 2021 14u
Voorstelling 7 – afdeling Tielt – zondag 19 april 2020 18u => zondag 18 april 2021 18u
Wat met aangekochte kaarten voor dansers die niet meer bij Lunatica zullen dansen?
Aanvankelijk probeerden we dit via de ruilgroep op Facebook… Mensen konden daar hun
tickets aanbieden, om dan te ruilen met anderen voor de shows in november.
Nu we de shows naar april 2021 verplaatsen, weten we dat het ruilen pas in februari zou
kunnen opstarten. We beseffen dat dit te laat is en zullen daarom nu overgaan tot het
terugbetalen van kaarten van mensen die niet meer wensen te komen in april 2021.
We hopen echter dat dit maar om een kleine groep mensen gaat…
Uiteraard willen we in de eerste plaats heel graag al onze dansers houden en verder laten
groeien in hun danstechniek en genieten van de lunaticadansmicrobe.
Daarnaast is het – zoals gezegd in het voorwoord – een heel lastige periode voor onze
dansschool, ook financieel… We doen ons best het hoofd boven water te houden… daarom
dus ook dat we nu wel wat bang afwachten hoeveel mensen terugbetaling zullen vragen… Bij
twijfel, aarzel dus niet… er zijn heel weinig zekerheden in deze coronatijd… maar wat wij wél
zeker weten is dat er in april 2021 een voorstelling op het podium komt met een danspasssie
die nog nooit gezien werd!
Hoe kan ik mijn kaarten laten terugbetalen?
Je stuurt je kaarten per post op naar
Balletschool Lunatica
Tav Stephanie Demey
Vijverstraat 8
8700 Tielt
In de omslag steken de kaarten die je wenst terugbetaald te krijgen en het rekeningnummer
waarop we de kaarten mogen terugbetalen.
Indien u uw betaalde kaarten nog niet kreeg, (maar dus wel al betaalde), kan u hieromtrent
mailen naar info@lunatica.be. U geeft dan ook uw rekeningnummer door en wij schrijven het
bedrag over.
Ik betaalde mijn kaarten, heb ze nog niet ontvangen, maar wil ze graag behouden
Geen nood, alle betaalde kaartjes liggen hier netjes klaar en worden vanaf 1 september aan
de dansers meegegeven.
Ik betaalde mijn kaarten nog niet, maar bestelde ze al eerder
Ook hier geen probleem. Kaarten kunnen vanaf september betaald worden door het gepaste
bedrag in een gesloten omslag mee te geven naar de dansles. De kaarten worden dan de les
daaropvolgend meegegeven.
Ik wens graag bijkomende kaarten te bestellen voor de voorstellingen in april 2021.
Dit kan door te mailen naar info@lunatica.be vanaf 1 december 2020.

2. Inhaalstage augustus 2020

Op zaterdag 29 augustus 2020 (afdeling Tielt) en zondag 30 augustus 2020 (afdeling Zuha), is er
een inhaalstage gepland om de lessen van het derde trimester 2019-2020 in te halen.
Je kon hiervoor inschrijven door te mailen naar info@lunatica.be.
Deze stagedagen gaan door in de sporthal van Tielt. We werken een nieuw – coronaproof –
programma uit. De uren passen we wat aan om dit correct te kunnen doen:
De inhaalstage wordt op beide dagen georganiseerd van 14u tot 19u.
Inschrijven kan nog steeds!
Inhaalstage is bedoeld voor alle dansers van Lunatica: M – DM – BM – BK – BTI – BT – BTT – BLL –
BCH – BL – boys – FEL – FELklassiek.
Dit heb je nodig: ballet-/danskledij (aan bij aankomst!), voldoende snacks voor tussendoor (2x
fruit, 1x koek), water en heel veel zin om samen te dansen, knutselen, ontspannen!
3. Start dansjaar 2020-2021
Aanvankelijk wilden we de groepssamenstellingen van 2019-2020 behouden doordat onze shows
in november gingen doorgaan.
Doordat de shows nu toch in april 2021 gedanst worden, schuiven de dansers gewoon al door
naar de volgende groep vanaf 1 september 2020.
We lijsten hieronder nog even op:
LESSENROOSTER BALLETSCHOOL Lunatica 2020-2021
Dinsdag
16u30-17u30-polyva Ballettintels TIELT
Dinsdag
17u00-18u00-parket The boys TIELT
Dinsdag
17u30-18u30-polyva Choreotica’s TIELT
Dinsdag
18u00-19u30-parket Balladies TIELT
Dinsdag
18u30-19u30-polyva Ballettoppers TIELT
Dinsdag
19u30-20u30-parket FEL A TIELT
Dinsdag
19u30-20u30-polyva Pointica’s B TIELT
Dinsdag
20u30-21u30-parket Felklassiek TIELT
Dinsdag
21u30-22u30-parket FEL B TIELT
Woensdag 13u30-14u30-parket Mini’s TIELT
Woensdag 14u30-15u30-parket Dansmicroobjes TIELT
Woensdag 15u30-16u30-parket Balletmicroobjes TIELT

BTI T
The boys
Choreo T
BL T
BT T
FEL A T
PTB T
FELkl T
FEL B T
MT
DM T
BM T

3e lj
1e tem 6e lj
Vanaf 4e lj
2e-3e mb
4e lj
Volw
2 jaar ervaring
Volw
Volw
2e kl
3e kl
1e lj

Woensdag
Woensdag

16u30-17u30-parket
16u30-17u30-vinyl

Maxigirls TIELT
Minigirls TIELT

MXgirls T
Mgirls T

2e-3e lj
3e kleuter-1e lj

Woensdag
Woensdag
Donderdag

17u30-18u30-parket
18u30-20u00-parket
20u30-22u00-parket

Balletkriebels TIELT
Balletchica’s TIELT
Vib’s Adagio

BK T
BCH T
Vib’s Ad

Vrijdag

15u30-16u30-vinyl

Girls&boys TIELT

G&B

2e lj
1e-2e mb
Volw voorber Vibs
Uitdaging bij felkl
Uitdaging na vibs
3e tem 6e lj

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
vrijdag
Vrijdag
Zondag

16u30-17u30-vinyl
17u30-18u30-vinyl
18u30-19u30-vinyl
19u30-21u00-vinyl
21u00-23u00-polyva
8u30-10u30-parket

Zondag
Zaterdag
Zondag

10u30-12u30-parket
16u00-18u30-polyva
18u30-20u00- polyva

Balletteena’s TIELT
BTT T
Ballerina’s TIELT
BLL T
Pointica’s A TIELT
PTA T
Vib’s Allegro Vib’s All
Vib’s
Vib’s
Dansinstructor
DI/lesgeversmomenten
Vib’s
Vibs
Familieles/hoofdrolrep
Vibs Adagio
Vibs Ad

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

17u00-18u00
18u00-19u30
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00
18u00-19u00
19u00-20u30
20u30-21u30
21u30-22u30
17u00-18u00
18u00-19u00
19u00-20u30
20u30-21u30
21u30-22u30
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00
18u00-19u00
9u00-10u00
10u00-11u00
11u00-12u30

Choreotica’s ZULTE
Choreo Z
Balletchica’s ZULTE
BCH Z
Dansmicroobjes ZULTE DM Z
Balletmicroobjes ZULTE BM Z
The girls ZULTE
girls Z
Balletkriebels ZULTE BK Z
Ballettoppers ZULTE BT Z
Pointica’s B ZULTE
PTB Z
Balladies ZULTE
BL Z
Felklassiek ZULTE
FELkl Z
FEL ZULTE
FEL Z
Pointica’s A ZULTE
PTA Z
Balletteena’s ZULTE
BTT Z
Balladies HARELBEKE BL H
FEL HARELBEKE
FEL H
Felklassiek HARELBEKE FELkl H
Balletmicroobjes HARE BM H
The girls HARELBEKE girls H
Balletkriebels HARELB BK H
Ballettoppers HARELB BT H
Choreotica’s HARELB Choreo H
Balletteena’s HARELB BTT H
Dansmicroobjes HARE DM H
Pointica’s A&B HARELB PTA&B H
Balletchica’s HARELB BCH H

5e lj
6e lj
Vanaf 5e lj
Op uitnodiging
Vanaf 5e mb+1j Ad
Vanaf 5e middelb/
lesgevers
Vanaf 5e mb+1j Ad
…
Volw na Vibs
Uitdaging bij felkl
Uitdaging na vibs
Vanaf 4e lj
1e-2e mb
2e-3e kl
1e lj
3e kl-3e lj
2e lj-3elj
4e lj
2 jaar ervaring
2e 3e mb
Volw
Volw
Vanaf 5e lj
5e-6e lj
2e-3e mb
Volw
Volw
1e – 2e lj
3e kl tem 3e lj
2e lj - 3elj
3e - 4e lj
Vanaf 4e lj
5e lj
2e – 3e kl
Vanaf 5e lj/2 jaar erv
1e – 2e mb

De lessen starten vanaf 1 september.

➢ Inschrijven kan door:
- Het inschrijvingsformulier op onze site www.lunatica.be in te vullen en te versturen
- Het lidgeld over te schrijven op onze rekening met mededeling naam – groep - afdeling
- afdeling Tielt en Harelbeke: BE 58 0018 2468 4679
- afdeling Zulte: BE 47 0018 2468 4780
-

Lidkaartje wordt dan meegegeven naar de eerste dansles

➢ Lidgeld:
Basisgroep jaarbasis: 150 euro

Basisgroep 1e trimester: 65 euro

Extra groep jaarbasis: 45 euro

Extra groep 1e trimester: 15 euro

➢ TIP:
- Vanaf 3e gezinslid: 3e gezinslid 50 procent korting
- Tegemoetkomingen via mutualiteit kunnen aangevraagd worden: geef het formulier mee
naar de balletlessen en de juf geeft het de volgende les ingevuld terug mee.
- Wie liefst nog een proefles wil volgen, dit kan de eerste twee weken van september (mail
naar info@lunatica.be)

4. Cache Coeur – het roze balletwinkeltje
De roze balletwinkel heropent haar deuren vanaf donderdag 19 augustus.
U kan er terecht voor alle uniformkledij (verplicht in de balletlessen van mini’s tem
balletchica’s!), lunaticakledij en allerhande (roze) (dans)spulletjes. Het winkeltje bevindt zich in
Wulfstraat 25 8700 Tielt.
In de zomervakantie kan u op volgende momenten in Cache Coeur terecht:
-

Donderdag 19 augustus 2020 14u-20u
Zaterdag 29 augustus 2020 10u-12u

Vanaf september is het roze winkeltje opnieuw wekelijks open op de vaste uren:
-

Donderdag 16u30-20u
Zaterdag 10u-12u

Wie tijdens de openingsuren niet in de winkel geraakt, kan ook online bestellen via
cachecoeurballet.be.

5. Kersthappening Lunatica

Tuurlijk maken we verder plannen… tuurlijk willen we verder laten zien hoe gek we wel niet
zijn van dans!!
Hou alvast 19 en 20 december 2020 vrij in jullie agenda… dan werken we aan een heuse
kersthappening!!
Meer nieuws komt eraan in de loop van het eerste trimester!!!

