Ballettertjes jaargang 12 _ 3 – maart 2021

Allerliefste dansers,
Één jaar corona – twee gebrekkige dansjaren…
Vele mensen worden zwaar getroffen door COVID… wij niet op z’n minst.
We proberen echter de moed erin te houden en hebben gedurende het afgelopen jaar steeds ons best
gedaan om, ondanks de vele wisselende maatregelen, zo goed en zo kwaad als het kon te blijven
lesgeven.
Tot vorige week zagen we een klein lichtje aan het eind van de coronatunnel… na afgelopen weekend lijkt
dat lichtje terug wat uitgedoofd… Toch proberen we de moed bijeen te rapen en te blijven geloven in
beterschap!
Wat we NIET begrijpen is, dat er paaspauze ingelast wordt voor de scholen, maar de kinderen wel kunnen
blijven komen naar livelessen… we vinden dit zelf ontzettend onlogisch en onze persoonlijke mening was
dat een échte lockdown wellicht effectiever ging geweest zijn… Maar goed, beslissingsrecht hebben we
helaas niet. Dus we volgen de maatregelen, maar geven hier en daar onze eigen invulling.
Zo gaan de lessen volgende week, van 29 maart tem zaterdag 3 april allemaal ONLINE door. Dit betekent
dus dat er, ook voor de -13jarigen, GEEN lessen in de danszalen doorgaan. Wel kan iedereen meedansen,
op het gewone lesuur en de gewone lesdag, via zoom (link op de facebookpagina). Dit voor één week.
Daarna volgt 2 weken paasvakantie. Na de paasvakantie, vanaf maandag 19 april, hervatten we dan onze
lessen en willen we dit BUITEN doen. Meer info hierover lees je in dit krantje.
We hopen na de paasvakantie buiten onze livelessen te kunnen hervatten, om dan stelselmatig terug
binnen aan de slag te kunnen… Wat zal dat deugd doen!!
We hopen dat jullie de tijd willen nemen om dit infokrantje grondig te lezen, want het barst van de
weetjes en data die met stip in jullie agenda moeten staan
Fingers crossed dat we nu opnieuw vooruit kunnen. Fingers crossed dat jullie terug mee willen. Fingers
crossed dat alles terug wordt zoals voorheen… we zullen er dubbel zo hard van genieten om jullie de
danspassie te mogen doorgeven!

Hoopvolle groetjes en veel leesplezier,
De dansjuffen van Lunatica

Lessen in coronatijden (ONDER VOORBEHOUD VAN NIEUWE MAATREGELEN)

Zoals gezegd in het voorwoord, gaan de komende week alle lessen ONLINE door.
Niemand komt dus naar de balletzalen. Ook de juffen blijven thuis en geven van achter hun computer les.
Alle lessen gaan door via zoom. De link kan je terugvinden op de facebookpagina op het startuur van de
les.
We hopen zoveel mogelijk dansers te zien zodat onze inspanningen om deze lessen te organiseren, ook
niet voor niets zijn. Dansen jullie mee?!

Tijdens de paasvakantie

Tijdens de paasvakantie is er GEEN les (niet live en niet online) (zondag 4 tem zaterdag 17 april 2021).
We hoopten de paasstage te kunnen organiseren… maar helaas is dit nu sinds vorige vrijdag ook terug
verboden…
Het mag, maar in bubbels van 10 en buiten… We kunnen tijdens de tweedaagse wel enkele
buitenactiviteiten inlassen, maar twee volle dagen lijkt ons niet handig/haalbaar.
Daarnaast is werken in bubbels van 10 ook niet haalbaar naar ruimte en lesgevers toe.
We moeten dus helaas uitstellen… zoals al zoveel gebeurde.
Lees verder in deze nieuwsbrief wanneer we de inhaalstage dan wel hopen te plannen.

Na de paasvakantie (ONDER VOORBEHOUD VAN DE MAATREGELEN!)

Vanaf maandag 19 april hopen we terug met onze volle bezetting live te kunnen dansen.
Dit BUITEN want binnen wordt dit nog niet toegelaten.
De lessen gaan dan door volgens ons oorspronkelijk lessenrooster (zoals we in september gestart zijn).
Enkel voor de vibgroepen is er een kleine wijziging door het feit dat we niet tot 23u buiten kunnen dansen.
Ook de extra groepen zoals choreo, girls, boys en girls én pointica’s gaan buiten door.
Voor de lessen van pointica’s zullen we techniek en choreo’s aanleren, maar kunnen natuurlijk niet op de
pointes buiten dansen. We hopen dan ook dat deze dames nadien thuis de choreo’s en oefeningen
inoefenen op hun pointes (en zullen jullie hiervoor ook wel uitdagen
).
De dansers komen aan en verzamelen op de stippen (op anderhalve meter afstand van elkaar). We
vragen dat iedereen voorzien is van aangepaste kledij om buiten te dansen. Bij kouder weer is een warme
trui aangeraden, bij dreigende regen een regenjas, bij warm en zonnig weer een pet,…
We zouden het erg op prijs stellen mocht iedereen zijn balletuniform dragen. Er kan natuurlijk een
legging en trui overheen. En als die dan nog eens van Lunatica is, vinden we het des te leuker
! Dan

zien alle voorbijgangers hoe gebeten we bij Lunatica zijn om terug samen te dansen!! Buiten dansen we
op sportschoenen, vermits de balletpantoffels anders te snel zouden verslijten.
Bij warm weer vragen we een flesje water mee te brengen.
Grote ballettassen, GSM’s, … vragen we thuis te laten. We maken geen gebruik van kleedkamers en
bijgevolg worden meegebrachte spullen bij de stip gelegd en kunnen we ze daar niet bewaken.
TIP: check voor vertrek ZEKER eens de facebookpagina van Lunatica. Bij slecht (lees: regen-) weer, zullen
de lessen niet buiten kunnen doorgaan. Ifv de dan geldende maatregelen zullen we ofwel binnen (als de
groepsgrootte het toelaat) ofwel online dansen dan. We duimen alvast voor een zonnige, droge lente!!!

LET WEL: volgens de nu geldende maatregelen, mogen we buiten in volgende groepen dansen:
-

-18 jarigen: met 10 dansers per bubbel
+18 jarigen: met 4 per bubbel

We moeten kunnen voorbereiden hoeveel juffen en dansruimte we moeten voorzien en willen daarom
vragen om ons een MAIL te sturen indien jullie het derde trimester graag willen meedansen.
Graag mailen voor woensdag 14 april, zodat we onze ledenlijsten per kunnen opstellen en ons kunnen
organiseren. Dank voor jullie medewerking en begrip hierbij.

Uurrooster buitenlessen:
Tielt – verzamelen voorkant sporthal de Ponte
Mini’s – 2e kleuter – woensdag 13u30-14u30
Dansmicroobjes – 3e kleuter – woensdag 14u30-15u30
Balletmicroobjes – 1e leerjaar – woensdag 15u30-16u30
Balletkriebels – 2e leerjaar – woensdag 17u30-18u30
Ballettintels – 3e leerjaar – dinsdag 16u30-17u30
Ballettoppers – 4e leerjaar – dinsdag 18u30-19u30
Balletteena’s – 5e leerjaar – vrijdag 16u30-17u30
Ballerina’s – 6e leerjaar – vrijdag 17u30-18u30
Balletchica’s – 1e - 3e middelbaar – woensdag 18u30-20u
Balladies – 2e – 5e middelbaar – dinsdag 18u-19u30
Adagio – vanaf 4e middelbaar – donderdag 20u30-22u / zondag 17u-18u30
Vib’s – vanaf 5e middelbaar – vrijdag 19u30-22u / zondag 9u-10u45
Allegro – op uitnodiging – zondag 10u45-12u30
FEL – dinsdag 19u30-20u30
FELklassiek – dinsdag 20u30-21u30
Choreotica’s – vanaf 4e lj – dinsdag 17u30-18u30
Girls – 3 kl tem 3e lj - woensdag 16u30-17u30
Boys&girls – vanaf 4e lj – vrijdag 15u30-16u30
Pointica’s A – vanaf 5e lj – vrijdag 18u30-19u30
Pointica’s B – vanaf 2 jaar ervaring - dinsdag 19u30-20u30 ! met uitzondering van de eerste drie weken
na de paasvakantie: dan gaat de les van PTB door op VRIJDAG van 18u30-19u30: 23/4, 30/4 en 7/5!

Zulte – We zijn hier nog op zoek naar de plek om buiten te dansen. Meer info volgt over de locatie.
Dansmicroobjes – 2e en 3e kleuter – woensdag 13u-14u
Balletmicroobjes – 1e leerjaar – woensdag 14u-15u
Balletkriebels – 2e en 3e leerjaar– woensdag 16u-17u
Ballettoppers – 4e leerjaar – woensdag 17u-18u
Balletteena’s – 5e en 6e leerjaar – vrijdag 18u-19u
Balletchica’s – 1e tem 3e middelbaar – dinsdag 18u-19u30
Balladies – 2e tem 5e middelbaar – woensdag 19u-20u30

FELklassiek – woensdag 20u30-21u30
FEL – woensdag 21u30-22u30
Girls – 3e kleuter tem 3e leerjaar – woensdag 15u-16u
Choreotica’s – vanaf 4e leerjaar - dinsdag 17u-18u
Pointica’s A – vanaf 5e leerjaar – vrijdag 17u-18u
Pointica’s B – vanaf 2 jaar ervaring – woensdag 18u-19u

Harelbeke – verzamelen op het grasplein voor de parking van de turnzaal in de Arendswijk
Dansmicroobjes – 2e en 3e kleuter – zaterdag 9u-10u
Balletmicroobjes & -kriebels – 1e en 2e leerjaar – woensdag 14u30-15u30
Ballettoppers – 3e en 4e leerjaar – woensdag 16u30-17u30
Balletteena’s – 5e en 6e leerjaar – woensdag 18u30-19u30
Balletchica’s – 1e tem 3e middelbaar – zaterdag 11u-12u30
Balladies – 2e tem 5e middelbaar – maandag 18u30-20u
FEL – maandag 20u-21u
FELklassiek – maandag 21u-22u
Girls – 3e kleuter tem 3e leerjaar – woensdag 15u30-16u30
Choreotica’s – vanaf 4e leerjaar – woensdag 17u30-18u30
Pointica’s A & B – zaterdag 10u-11u

Paasstage => inhaalstage in HEMELVAARTweekend
Door de nieuwe maatregelen van vrijdag 19 maart 2021, wordt ook onze paasstage onmogelijk…

We prikken nu twee weekends…

-

15 en 16 mei 2021 voor de dansers van afdeling Tielt
22 en 23 mei 2021 voor de dansers van afdeling Zulte Harelbeke

Mogen we vragen om deze data in jullie agenda te pinnen? We wachten nog even om hiervoor de
inschrijvingen op te starten omdat we niet nóg eens alles willen moeten reorganiseren.
Meer nieuws later!

Moederdagontbijt
Twee dansjaren zonder voorstellingen… twee dansjaren met minder inschrijvingen ten gevolge van
corona… twee dansjaren waar we financieel op de proef worden gesteld…
Alle beetjes helpen op dit moment… u zou de balletschool dan ook enorm steunen door u op moederdag te
laten verwennen met:
Een LUXE ontbijt voor mama en haar gezin om gezellig van te genieten op deze speciale dag

WAT?

Moederdagontbijt op zondag 9 mei 2021
Luxeontbijt met veel liefde samengesteld: met pistolet, 2 koffiekoeken, beleg,
yoghurt, zoet, fruitsap, thee, fruit, peperkoek, granola

BESTELLEN?

Voor 1 mei 2021 via info@lunatica.be. Vermeld in de mail zeker ook via welk
lunatica-lid de bestelling gebeurt (dit ifv de wedstrijd hieronder!)

OPHALEN?

De ontbijtpakketten kunnen opgehaald worden op zondag 9 mei 2021 tussen 7u30 en
10u30 (u krijgt een tijdsslot doorgemaild na uw bestelling per mail om grote drukte te
vermijden)
In je mail kan je ervoor kiezen om op te halen op volgende locaties
 Sporthal de Ponte Tielt
 Sporthal Zulte
 Turnzaal Arendswijk Harelbeke

KOSTPRIJS?

15 euro per volwassene – 12,50 euro per kind

We willen graag heel wat ontbijten aan de man brengen…
En daarom… hangen we er een wedstrijd aan vast… lees snel hieronder!

Wedstrijd voor fotoshoot
Net zoals andere jaren willen we, misschien nu nog meer dan anders, uitpakken met een prachtige folder
voor het komende, hopelijk coronavrije dansjaar!
Wil jij graag op deze folder prijken?!
Dan dagen we je graag uit!
De drie dansers die de meeste moederdagontbijten verkopen, worden in de loop van het derde trimester
uitgenodigd voor een fotoshoot en zullen schitteren op het drukwerk van de balletschool 2021-2022!
Veel SUCCES iedereen!

Lockdown
De +13jarigen dansen nu al sinds half oktober online… en wauw wat een toewijding zien we daar!
Dit bewijst dat de danspassie groot is bij Lunatica en dat doet ons enorm veel deugd!
Wat gebeurt er in deze lessen?
We warmen op met een techniekgedeelte. Daarna is er tijd voor spierversterking en stretch. En dan gaan
we over naar het choreogedeelte.
In het choreogedeelte van deze lessen hebben we intussen een show opgebouwd. ‘Lockdown’ is de titel…
dicht bij de dagelijkse realiteit dus.
We proberen in dit verhaal verschillende kanten van de coronacrisis in beeld te brengen en in dans te
vertalen.
Een voorstelling gedanst door onze tieners en volwassenen.
Eentje waar ik ontzettend trots op ben, op de voorstelling, maar bovenal op de dansers!!
Voor ‘Lockdown’ zien we twee mogelijkheden:
-

Ofwel zal deze voorstelling verfilmd worden op 3 en 4 juli in de schouwburgzaal van Tielt. Dit
kan via live stream bekeken worden of we verkopen nadien een DVD van de voorstelling.
Tweede optie – en dat is absoluut onze favoriet! – is dat we de voorstelling in kleine bezetting
voor live publiek brengen in de schouwburgzaal van Tielt op 3 en 4 juli.

De schouwburg is in elk geval gereserveerd.
De choreo’s zijn klaar.
En de achterliggende organisatie, daar zet ik heel graag mijn tanden in zodra we zien hoe de
versoepelingen verder evolueren.
Meer nieuws over ‘Lockdown’ volgt dus in een volgende nieuwsbrief!
De dansers van ‘Lockdown’ mogen alvast deze data in hun agenda pinnen:
-

Afdeling Tielt: podiumrepetities op vrijdag 2 juli vanaf 18u ’s avonds
Afdeling Zuha: podiumrepetities op zaterdag 3 juli in de voormiddag
Afdeling Tielt: twee voorstellingen op zondag 4 juli (14u en 19u)
Afdeling Zuha: twee voorstellingen op zaterdag 3 juli (14u en 19u)

En het publiek? Daar hopen we dat jullie mee duimen met ons… en dan komen genieten van dit
levensechte stuk, dat we héél gretig voor jullie willen dansen!!

La Création des Mondes
Nog maar eens botsen we hier op een ‘nee’… deze keer om organisatorische redenen.
Stad Tielt durft ons de voorstelling niet laten dansen in de sporthal, omdat er gevreesd wordt dat er
parkeerproblemen zullen zijn omwille van het feit dat het vaccinatiecentrum (Europahal) en de sporthal
in dezelfde straat gesitueerd zijn.

De grote show die we jullie heel graag willen brengen (al sinds april 2020…) wordt dus nog maar eens
vooruit geschoven…
In de danslessen werken we nu aan de choreo’s en zorgen we dat we tegen het eind van dit dansjaar
klaar zijn.
In september zullen we dan opfrissen en correct uitplaatsen.
De shows ‘La Création des Mondes’ hopen we dan voor u te kunnen brengen in het najaar.
We zoeken momenteel nog, in samenspraak met de sportdienst naar de meest geschikte datum hiervoor.

Tickets voor de shows
En dan rijst natuurlijk de vraag: wat met de bestelde tickets voor ‘la Création des Mondes’?
Alle tickets terugbetalen kunnen we helaas niet… dat zou het einde van onze balletschool betekenen… en
ik denk niet dat jullie noch wij daarop zitten te wachten…
Daarom werkten we volgend plan uit:
-

-

Gereserveerde, maar nog niet betaalde tickets, vervallen. Wie van deze mensen wil komen kijken
naar ‘Lockdown’ in juli of naar ‘La Création des Mondes’ in het najaar, kan dan bij start van de
kaartenkoop, opnieuw reserveren.
Gereserveerde en betaalde kaarten willen we vergoeden onder de vorm van een voucher die
onbeperkt geldig blijft.
Wie dus bijv 8 kaarten bestelde en betaalde voor ‘La Création des Mondes’, kan in Cache Coeur
een voucher ter waarde van 120 euro afhalen. Deze voucher is in te ruilen voor tickets van
eender welke show die Lunatica in de toekomst zal opvoeren.
De vouchers liggen op naam van de danser op wiens naam de tickets werden besteld, klaar in
Cache Coeur vanaf 1 april 2021. Ze kunnen opgehaald worden tijdens de openingsuren van de
winkel. De vouchers blijven in de winkel liggen. Je hoeft ze dus niet perse meteen te komen
ophalen.
Cache Coeur
Ieperstraat 26
8700 Tielt
De winkel is open op
• donderdag 16u30-20u
• zaterdag 10u00-12u00

Let wel: tijdens de zomervakantie is de winkel gesloten van 4 juli 2021 tot 13 augustus 2021

NIEUW en CORONAVEILIG – DUOWORKSHOPS in bubbel – qualitytime!!!

Deze coronatijden nodigen uit tot creatief denken…
Wat kunnen we doen om, binnen de maatregelen, toch te kunnen dansen?
Zo zijn we op volgend idee gekomen: we bieden DUOworkshops aan op zaterdag- of zondagnamiddag in
het derde trimester
WAT?

Duoworkshop qualitytime: samen creatief bezig zijn, samen dansen, samen
ontspannen en samen genieten

WAAR?

Cache Coeur – Ieperstraat 26 – 8700 Tielt

WANNEER?

De workshop wordt in onderling overleg ingepland op zaterdag- of zondagnamiddag
van 14u tot 17u

WIE?

Alle duo’s kunnen inschrijven: moeder en dochter, twee zussen, twee beste
vriendinnen, twee knuffelcontacten, twee liefdespartners,…

KOSTPRIJS?

80 euro voor de volledige, 3 uur durende workshop

RESERVEREN? Mail naar info@lunatica.be

NIEUW en CORONAVEILIG – DUOWEEKEND in bubbel – qualitytime!!!
Onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen, spelen we met de gedachte om 25 tem 27 juni 2021
op weekend te gaan met heel wat duo’s!
Het belooft een weekend te worden met uiteraard dans, maar ook nog sport, spel, lekker eten en drinken,
ontspanning en creativiteit. Alles wordt georganiseerd in duo’s. Ideaal om even volledig te ontspannen
met dochterlief, met de beste balletvriendin, met zus…
WAT?

Duoweekend weg, met overnachting OF zonder overnachting ifv de maatregelen

WANNEER?

25, 26 en 27 juni 2021

WIE?

Alle lunaticaleden kunnen hiervoor inschrijven, de duopartner moet niet perse een
lunaticalid zijn (maar danst wel graag). Minimumleeftijd is 12 jaar.

WAAR?

Diksmuide (of Tielt indien overnachting dan nog niet toegelaten is)

KOSTPRIJS?

150 euro pp indien het weekend met overnachting kan doorgaan
120 euro pp indien het weekend zonder overnachting doorgaat

Nog plaatsjes vrij voor onze zomerkampen!
➢ Sprookjeskamp 2021
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? 7 tem 11 juli 2021
Waar? De Miere - Meulebeke
Wie? Alle Lunaticadansers van 3e kleuter tem 3e leerjaar

Kostprijs? 150 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2021
➢ Lunatica zomert 2021
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 te dansen. We zijn creatief
en worden verwend met de heerlijkste kampgerechten van onze TOPkookploeg! Oh en… vergeet je
kerstmuts niet
Wanneer? 22 tem 29 augustus 2021
Waar? Merkenveld - Zedelgem
Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica vanaf het 4e leerjaar
Kostprijs? 275 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2021
➢ Prinsessenweekend 2021
Wat? Een roze weekend vol kroontjes, toverstaffen, baljurken, schmink, mooie kapsels, juwelen,
diamanten, hofdans en wegdromen
Wanneer? 15 tem 17 oktober 2021
Waar? Verloren Bos – Kasteel - Lokeren
Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica van 3e kleuter tem 3e leerjaar (schooljaar 2021-2022)
Kostprijs? 125 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 15 september 2021

Lidgeld 3e trimester
Mogen we vragen om het lidgeld voor het derde trimester, indien niet betaald werd op jaarbasis, STIPT
(ten laatste 18 april) over te schrijven op ons rekeningnummer?
- afdeling Tielt en Harelbeke: BE 58 0018 2468 4679
- afdeling Zulte: BE 47 0018 2468 4780
Lidgeld voor derde trimester bedraagt:
-

55 euro voor een basisgroep
15 euro voor een extra groep

Graag in mededeling de naam van de danser, groep en afdeling.
Alvast bedankt om dit in orde te willen brengen.

Alle data op een rijtje… DE LUNATIKALENDER
4 tem 17 april
14 april
1 mei
10 tem 15 mei
15 en 16 mei
22 en 23 juni
25 juni
26 juni
25 tem 27 juni
3 juli
4 juli
7 tem 11 juli
21 tem 29 augustus
1 september
15 tem 17 oktober
Najaar 2021
15-17 april 2022

Tielt
Zulte
Harelbeke
Geen les
Geen les
Geen les
(paasvakantie)
(paasvakantie)
(paasvakantie)
Uiterlijke inschrijvingsdatum derde trimester (per mail om onze
buitenlessen te kunnen organiseren)
Geen les (dag van de
Arbeid)
Geen les (Hemelvaart) Geen les (Hemelvaart) Geen les (Hemelvaart)
Inhaalstage Tielt (?)
Inhaalstage Zuha (?)
Inhaalstage Zuha (?)
Laatste les afd Tielt
Laatste les afd Zulte
Laatste les afd
Harelbeke
DUOweekend
DUOweekend
DUOweekend
Lockdown afdeling
Lockdown afdeling
Zuha (live of verfilmd) Zuha (live of verfilmd)
Lockdown afdeling
Tielt (live of verfilmd)
Sprookjeskamp 2021
Sprookjeskamp 2021
Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021
Lunatica zomert 2021
Lunatica zomert 2021
Start dansjaar 2021Start dansjaar 2021Start dansjaar 20212022
2022
2022
Prinsessenweekend
Prinsessenweekend
Prinsessenweekend
2021
2021
2021
La Création des
La Création des
La Création des
mondes
mondes
mondes
SHOWS 2022
SHOWS 2022
SHOWS 2022

Straks: Vrolijk Pasen aan al onze lieve dansers!

