Ballettertjes

jaargang 10nr3

TROTS!!!
En héél blij met alle complimenten na ‘PUUR’!!! Zo voelen ik me!
Ons jubileum kon niet mooier gevierd worden
in een PUUR decor met PURE muziek en bovenal PURE dansers die iedereen PUUR lieten genieten!
Het showweekend vloog voorbij… wat overbleef waren stramme spieren, heel veel opkuis en was, maar vooral:
prachtige herinneringen!!
Voor wie vreest dat deze zouden vervagen, u kan op onze facebookpagina de foto’s van de voorstellingen
bewonderen en binnenkort (na de paasvakantie) worden de bestelde DVD’s meegegeven. Wie graag nog een DVD
wil bestellen, dit kan nog tot de paasvakantie.
Daarmee is ‘PUUR’ afgesloten… en gaan we weer vooruit… op naar de volgende 10 jaar LUNATICA!
In de lessen zijn we overal al gestart met een nieuwe lessenreeks. We oefenen hard om de danstechniek terug
wat te versterken, zodat volgend jaar opnieuw kunnen schitteren!
Verder wordt het derde trimester in een ‘magisch kleedje’ gestoken… we starten met onze uitstap naar
Disneyland. Daarna werken we in de danslessen verder aan techniek en laten we ook wat ruimte voor een choreo
op sprookjesmuziek.
Op 29 juni staat dan onze opendeur op de planning… u raadt het al… binnen het thema ‘sprookjes’!
De dag nadien vertrekken we nl met 45 dansertjes naar Meulebeke, waar we ons eerste sprookjeskamp
organiseren!

Daarna gaan we de zomervakantie in (waarbij we eerst nog eens onze danspassie delen met 16 VIB’s tijdens de
Vibreis naar Spanje), om dan in augustus met een fantastisch kampprogramma naar zee te trekken voor
Lunatica zomert 2019!
Meer info over bovenstaande activiteiten, inschrijven voor het derde trimester en voor volgend schooljaar en
de planning, kan u terugvinden in deze ‘Ballettertjes’!
We wensen ieder een fijn paasverlof toe!
Stephanie Demey – artistiek directeur 0473/28.29.69

Start derde trimester
De danslessen lopen door tot vrijdag 5 april 2019 (op zaterdag 6 en zondag 7 april zijn geen lessen want dan
gaan we met de balletschool naar Disneyland). Daarna is het paasvakantie.
Vanaf dinsdag 23 april gaat het derde trimester van start.
Mogen we vragen (aan wie niet op jaarbasis betaalde) om de betaling van het lidgeld voor 20 april in orde te
brengen?
Lidgeld betaling kan enkel per overschrijving op:
- afdeling Tielt en Harelbeke: BE 58 0018 2468 4679
- afdeling Zulte: BE 47 0018 2468 4780

Graag in mededeling naam + groep en afdeling noteren (vb: Luca Desaever – boys Tielt).
Lidgeld voor het derde trimester bedraagt 45 euro voor een basisgroep en 15 euro voor een extra groep.
Alvast bedankt om dit stipt in orde te willen brengen!

10 jaar LUNATICA = PUUR

Wil je graag verder PUUR nagenieten? Bekijk dan alle foto’s op onze facebookpagina
of bestel de DVD van PUUR! Veel kijkplezier!

FOTOWEDSTRIJD ‘PUUR’ … En de winnaars zijn…
Wie naar ‘PUUR’ kwam kijken, kon in de foyer genieten van een prachtige fototentoonstelling!
Wat een creativiteit werd aan de dag gelegd door heel wat dansers!
Uit de fotoreportage kon ik alvast opmaken dat dansen zoveel meer is dan een hobby… PURE danspassie, dat
zag ik vooral op de foto’s!
Heel fijn om te zien hoe dans en Lunatica mensen samen brengt!
De vibs konden gedurende de voorstellingsweek stemmen en kozen er op die manier een winnaar uit.
De winnaar mag mee op shoot om dan volgend dansjaar op het drukwerk van Lunatica te prijken…
Tromgeroffel en handen op elkaar… want deze dames zijn verkozen tot de winnaar van de fotowedstrijd:
De nichtjes Kaat Dedecker, Celeste Debaeke, Stien Galaude, Estelle Debaeke, Lara Galaude en Nora Dedecker.

Dikke proficiat aan de winnaars maar zeker ook aan alle andere deelnemers! Een streling voor het oog!

We zetten even al onze activiteiten op een rijtje
✓ Met Lunatica naar ‘Disneyland Parijs’
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Lunatica goes Disney
Busreis naar Disneyland Parijs
6 en 7 april 2019
Met 82 lunaticafanaten vertrekken we om 7u stipt van aan het station van Tielt…
Een weekendje magie met tal van attracties, parades en shows, zwemplezier,
Gezellig samen overnachten in een blokhut en natuurlijk ook… wat dansplezier…
Een verslag krijgt u ongetwijfeld nog te zien… en voor wie niet kan wachten,
houd in het eerste weekend van de paasvakantie alvast onze facebookpagina in de gaten!

✓ FELweekend 2019
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Kostprijs?
Inschrijven?

Nog 4 plaatsjes

FELweekend 2019
Voor mij een weet…
17 tem 19 mei 2019
Alle fellers van Lunatica
150 euro, all-in
Mail naar info@lunatica.be VOOR 1 mei 2019
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben!

✓ Sprookjeskamp 2019
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Kostprijs?
Inschrijven?

Nog 3 plaatsjes

Sprookjeskamp 2019
De Miere – Meulebeke
Zondag 30 juni 2019 tem woensdag 3 juli 2019
Alle dansers van Lunatica van 3e kleuter tem 3e lj
(geboortejaar 2010-2011-2012-2013)
150 euro, all-in
Mail naar info@lunatica.be VOOR 1 mei 2019
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben!

✓ Vibreis Spanje 2019
VOLZET!

Wat?
Wanneer?
Waar?
Wie?
Kostprijs?
Inschrijving?

Vibreis 2019
8 tem 15 juli 2019
Santa Pola, Spanje
Vibs
650 euro, all-in
Volzet

✓ Lunatica zomert 2019
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Kostprijs?
Inschrijven?

zomerdanskamp
De Duinpieper – Bredene
18 tot 25 aug 2019
Alle leden van BTI (3e lj) tem BL
275 euro, all-in
Mail naar info@lunatica.be VOOR 1 juni 2019

Nog 20 plaatsjes

Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben!

✓ Prinsessenweekend 2019
Wat?
Wanneer?
Wie?
Waar?
Kostprijs?
Inschrijven?

Nog 13 plaatsjes

Prinsessenweekend 2019
11 tem 13 oktober 2019
Alle dansertjes van geboortejaar 2014, 2013, 2012 en 2011
Kasteel ’t Verloren Bos te Lokeren
120 euro, alles inbegrepen
Mail naar info@lunatica.be VOOR 15 september 2019
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben!

OPENDEURHAPPENING LUNATICA
Iedereen schitterde op het podium tijdens ‘PUUR’… maar wie graag eens wil weten hoe het er in onze
balletzalen aan toe gaat, komt best naar onze OPENDEURDAG!
Deze gaat door op zaterdag 29 juni 2019 in sporthal De Ponte te Tielt.
We richten er voor iedere groep een opendeurles in, maar er zullen ook duoworkshops georganiseerd worden,
waarbij mama-dochter of vriend-vriendin of zus-zus of… samen kunnen proeven van dans.
Aangezien we dan vlak voor het sprookjeskamp zijn, zullen de balletjuffen al wat in de sprookjessfeer
vertoeven…
Zo ook de opendeurhappening… we sluiten de dag af met een toonmoment met als titel: ‘It’s a kind of
MAGIC!’
Ideaal om de zomervakantie magisch in te zetten!
We hopen dat zoveel mogelijk lunaticaleden en -sympathisanten erbij zijn… noteer dus 29 juni zeker en vast
in jullie agenda – meer info volgt op het einde van het dansjaar!

En tot slot… de lunatikalender!
Lunatikalender

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

6 en 7 april 2019

Lunatica goes Disney

Lunatica goes Disney

Lunatica goes Disney

6 april 2019

Geen les (Disney)

7 april 2019

Geen les (Disney)

8 – 22 april 2019

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)

17-19 mei 2019

FELweekend 2019
Geen viblessen

FELweekend 2019
Geen viblessen

FELweekend 2019
Geen viblessen

27 mei – 2 juni 2019

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

29 juni 2019

Opendeurhappening: ‘it’s a kind of MAGIC’

30 juni – 3 juli 2019

Sprookjeskamp 2019

Sprookjeskamp 2019

Sprookjeskamp 2019

8-15 juli

Vibreis Spanje

Vibreis Spanje

Vibreis Spanje

18 – 25 augustus 2019

Lunatica zomert 2019

Lunatica zomert 2019

Lunatica zomert 2019

11-13 oktober 2019

Prinsessenweekend 2019

Prinsessenweekend 2019

Prinsessenweekend 2019

17 – 19 april 2020

Voorstellingen 2020

Voorstellingen 2020

Voorstellingen 2020

7-11 juli 2020

Kinderkamp 2020

Kinderkamp 2020

Kinderkamp 2020

21-28 augustus 2020

Lunatica zomert 2020

Lunatica zomert 2020

Lunatica zomert 2020

