Ballettertjes

– jaargang 11 nr 1

Na een druk zomerprogramma trokken we vanaf 2 september terug naar onze vertrouwde danszalen!
Wij hadden er héél veel zin in… en onze dansers zo te zien ook!
Wat fijn om opnieuw heel wat gemotiveerde dansers te mogen verwelkomen!
Ook dit jaar staat weer heel wat te gebeuren en hopen we de danspassie verder te kunnen laten groeien.
Wat zoal op het programma staat, lees je in dit ‘Ballettertje’. Het tijdschrift wordt driemaandelijks
uitgegeven. We hopen dat u allen de tijd neemt om alles rustig door te nemen, zodat u steeds op de
hoogte bent van al wat reilt en zeilt binnen onze balletschool.
Een FANTASTISCH dansjaar toegewenst aan al onze dansers! En nu al een dikke duim voor onze
gemotiveerde en getalenteerde juffen! Samen dansen we de ziel uit ons lijf!
Stephanie Demey – artistiek directeur Balletschool Lunatica

In uniform in de balletles
Een nieuw dansjaar betekent ook even de puntjes op de i qua uniform.
In onze balletschool dansen alle basisgroepen klassiek, muv FELklassiek, in het balletuniform.
Dit uniform is roze (maillot, rokje, collants en demi pointes) voor kinderen tem ballettoppers (4e lj).
Vanaf het 5e lj wordt gedanst in het zwarte uniform.
We willen benadrukken dat we erop staan dat ieder in het uniform naar de les komt.
Andere danskledij of andere balletpantoffels worden niet toegelaten in de balletles.
Tijdens de balletles zijn lange haren ook in een staart, vlecht of dot. Korte haren zijn ook uit het gezicht
verwijderd dmv een haarband of diadeem.
TIP: stop een haarelastiek in je ballettas zodat je er steeds eentje bij hebt voor in de balletles!
Mogen we ook nog even vragen om alles te naamtekenen? We hebben heel wat verloren voorwerpen in
onze drie afdelingen… een naam maakt het dan wel makkelijker om de juiste eigenaar terug te vinden.

Het balletuniform, als ook diverse lunatica-kledij (sweaters, broeken, tshirts, topjes en tassen), zijn te
verkrijgen in Cache Coeur, Wulfstraat 25 te Tielt.
De winkel is wekelijks open op donderdag van 16u30 tot 20u en op zaterdag van 10u tot 12u.
Wie niet tot in Tielt kan komen, kan ook online bestellen op www.cachecoeurballet.be.

Even terugblikken: - Magic Everywhere - Opendeurhappening 29 juni 2019
Er werd heel wat afgedanst in sporthal De Ponte op onze opendeurhappening!
In de namiddag kwamen alle groepen aan bod en was het dé unieke gelegenheid om ook eens te piepen
in de les van bijv de VIB’s of de Allegro’s (het hoogste niveau binnen onze balletschool). Tuurlijk was
het ook dé gelegenheid bij uitstek om even te zien wat je dochter of zoon zoal doet achter de deur van
de balletzaal.
Verder werden de dansers sprookjesachtig onthaald in het cafetaria en konden ze kennismaken met
Olaf en Elsa van Frozen. Er werden glittertattoos gezet en blije gezichtjes werden gegrimeerd.
Tegen de avond stroomde het publiek toe voor onze slotshow.
Een sprookjesverhaal waarin iedereen meegevoerd werd door heel wat Disneyverhalen.
Naast genieten van de vele dansen, kon het publiek ook de uitdaging aangaan om telkens de juiste
Disneyfilm te herkennen.
De mama van Anaïs Huerta Ramirez uit Harelbeke, werd uitgekozen uit de winnaars en kon hiermee
een waardebon voor Cache Coeur verzilveren! Proficiat aan u, maar zeker en vast ook aan alle dansers
voor het prachtige toonmoment!
De juffen, jullie deden mijn lunaticahart zeker en vast sneller kloppen! De choreo’s waren heel mooi
uitgewerkt en laten zien dat jullie naast het lesgeven, ook het choreograferen zeker in de vingers hebben!

Even terugblikken: Ons allereerste sprookjeskamp
De dag na onze opendeur, werden alweer 50 dansertjes, 7 enthousiaste moni’s en 5 kokkies verwacht in
Meulebeke… Daar werd ‘de Miere’ omgetoverd tot een sprookjesboek… We dansten, knutselden,
speelden, zwommen, zongen, en smulden 4 dagen lang.
Het werd een superkampje, zeker en vast voor herhaling vatbaar!

Even terugblikken: Vibreis naar (ONT)Spanje
Met 13 dansers in een villa met zwembad, vlakbij de Spaanse costa… dat is GENIETEN!
Na het ontbijt helemaal wakker worden met een workout én aquagym. Daarna genieten van de vakantie,
maar vooral van elkaar. In de late namiddag dansen onder de Spaanse zon: klassieke balletles,
voorbereidingen voor show 2020 én zelf choreograferen voor ons gastoptreden op de Retrokoers
(13/10/2019). Daarna samen eten maken en verorberen, om dan met héél wat gezelligheid de dag af te
ronden… Een week bleek haast te kort! Dank je wel lieve vibs voor alweer een onvergetelijke vibreis!

Even terugblikken: Dance is our nature – lunatica zomert 2019
Alle puzzelstukjes klopten: een héél leuke groep dansers, een moniteam van de bovenste plank, kokkies
die tot het uiterste wilden gaan, een prachtlocatie vlakbij het strand én het mooiste zomerweer… Dit
zomerkamp was ABSOLUUT een TOPPER!
Van aardedag tot waterdag, winddag en vuurdag, om met een grote beachparty al dansend te eindigen.
Het was genieten van A tot Z! Dance is our nature!

Even ter info: ons lesgeversteam professionaliseert zich
Bij Lunatica investeren we niet alleen in het zelf dansen, er wordt ook vanaf het 4e lj gewerkt aan zelf
choreograferen. Dit kan sporadisch in de klassieke lessen, maar komt absoluut aan bod in de lessen
‘choreotica’s’.
Tijdens de zomerstage verzorgden 8 tieners een stagemoment, waarin ze een eigengemaakte
choreografie mochten aanleren aan een groep enthousiaste dansers. Nadien werd ieder geëvalueerd om
met de tips en heel wat pluimen, dan weer verder aan de slag te kunnen in de toekomst.
Verder is sinds 8 september 2019 de opleiding ‘Dansinstructor’ gestart. Deze opleiding loopt binnen
Lunatica. 14 Dansers van de VIB’s volgen twee uur les op zondagmorgen. Dansdidactiek,
dansgeschiedenis, anatomie van de danser en praktijklessen rond lesopbouw staan op het programma.
De lessen dansdidactiek worden momenteel verzorgd door danspedagogen Jac Delsing en Eliane
Degendt. Kraks in hun vak, die het vuur in onze lesgevers alleen maar verder aanwakkeren!

Op het programma: Gastoptreden op Retrokoers/borstkankerwandeling
Wanneer?

Zondag 13 oktober 2019

Wat?

Onze vibs dansen binnen het koersthema én brengen het borstkankerthema onder de
aandacht in een mooie choreografie

Wie?

Iedereen welkom op dit fijne evement!

Waar?

Kortrijkstraat en markt Tielt

Prijs?

Gratis toegang

Op het programma: juf Marie Moeneclaey gaat trouwen!
Wanneer? Zaterdag 26 oktober 2019 om 15u
Waar?

St Amanduskerk Meulebeke

Wie?

We zijn er zeker van dat juf Marie het super zou
vinden mochten ook wat van ‘haar’ ballerina’s/no’s
aanwezig zijn
. De vibs zijn in elk geval van de partij
en dansen in de kerk!

We wensen juf Marie en haar Arne een FANTASTISCHE dag toe! Nu al
van harte proficiat!

Op het programma: Prinsessenweekend
Wanneer?

11 tem 13 oktober 2019

Wie?

45 prinsesjes van 3e kleuter tem 3e leerjaar zijn al ingeschreven (volzet)

Wat?

We verblijven in een echt kasteel, waar we samen alles op alles zetten om echte
prinsessen te worden… baljurkjes, knutselen, hofdans, ballet, kroontjes, grime,
nagellak, juwelen en heerlijk eten…

Inschrijven?

Dit weekend is volzet. Publiek is echter zeker welkom op ons slotmoment op zondag
13 oktober 2019 om 17u in kasteel Verloren Bos te Lokeren.

Tip:

Volg ons prinsessenavontuur op de voet op de facebookpagina van Lunatica!

Op het programma: VIBweekend 2020
Wanneer?

Vrijdag 21 tem zondag 23 februari 2020

Wie?

Ik nodig heel graag alle vibs van Lunatica uit

Waar?

Voor mij een weet…

Wat?

Een weekend vol vriendschap, gezellig samen zijn, fijne activiteiten, maar zeker ook
dans… zo dicht bij de shows wordt dit het ideale moment om de puntjes op de i te
zetten!

Kostprijs?

150 euro, all-in

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 december 2019. Let wel: inschrijving is pas
definitief nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen hebben.

Op het programma: La Création des Mondes – show 2020 – Balletschool Lunatica
Wanneer?

7 voorstellingen van 17 tem 19 april 2020

Waar?

Europahal Tielt

Wie?

Alle dansers van balletschool Lunatica Tielt – Zulte – Harelbeke

Repetities?

Sporthalrepetitie afdeling Tielt: zondag 8 maart 2020 13u-18u
Sporthalrepetitie afdeling Zuha: zondag 15 maart 2020 13u-18u
Alle podiumrepetities vallen in de tweede week van de paasvakantie (tijdens
de eerste week van de paasvakantie zijn er geen lessen/repetities)

Kaartenverkoop?

Afdeling Tielt start zaterdag 29 februari 9u00 via info@lunatica.be
Afdeling Zulte Harelbeke start zondag 1 maart 9u00 via info@lunatica.be

Inschrijven?

We hopen dat al onze dansers deelnemen aan de voorstellingen. Het is een
collectief gebeuren waar we met z’n allen maandenlang naartoe werken en
dan ook graag met z’n allen volop van willen genieten. Inschrijvingsstrookje
voor de shows wordt rond de herfstvakantie meegegeven.

Een tipje van de sluier?
We dansen het ontstaan van de wereld… alle natuurelementen komen aan bod en voeren het publiek
mee… Tot de mens erbij komt… Harmonie wordt verbroken… Verdeeldheid dreigt te overheersen.
Heel confronterend en benauwelijk echt… maar liefde overwint en brengt eenheid en verdraagzaamheid
terug… La Création des Mondes wordt een levensecht verhaal die het publiek laat genieten en
wegdromen, maar zeker ook een knipoog naar de realiteit brengt en op die manier toch probeert te
sensibiliseren.

Op het programma: FELweekend 2020
Wanneer?

Vrijdag 26 tem zondag 28 juni 2020

Wie?

Ik nodig heel graag alle FELLERS van Lunatica uit

Waar?

Voor mij een weet…

Wat?

Dit wordt een weekendje om een topjaartje af te sluiten… Fellers worden
vrienden en genieten hier met volle teugen van lekkere hapjes, een apertiefje,
sport, dans, feest en heel veel gezelligheid!

Kostprijs?

150 euro, all-in

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2020. Let wel: inschrijving is pas
definitief nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen hebben.

Op het programma: Sprookjeskamp 2020
Wanneer?

7 tem 10 juli 2020

Wie?

Alle leden van balletschool Lunatica van 3e kleuter tem 3e leerjaar

Waar?

Montsalvaet – Heuvelland

Wat?

Een kampje op maat van onze kleinsten: veel fantasie, knutselen, toneel, dansen,
sport en spel. De sprookjesmoni’s voeren de kids mee in een heuse droomwereld!

Kostprijs?

150 euro, all-in (uitgezonderd vervoer, de kinderen worden zelf gebracht en terug
opgehaald)

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2020. Let wel: inschrijving is pas definitief
nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen hebben.

Op het programma: Vibreis 2020
Wanneer?

11 tem 18 juli 2020

Wie?

Ik nodig graag alle vibs van Lunatica uit

Waar?

La Mata – Torreveija – Spanje

Wat?

Dans, Dans, Dans – Zon, zee, strand – Vriendschap

Kostprijs?

650 euro, all-in

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 30 oktober 2019.

Op het programma: Lunatica zomert 2020 ofwel… Schorriemorriekamp
Wanneer?

21 tem 28 augustus 2020

Wie?

Alle dansers van Lunatica van 3e lj tem 6e middelbaar

Waar?

Montsalvaet – Heuvelland

Wat?

We bereiden in onze kampweek een heuse musical voor!

Kostprijs?

275 euro, all-in (dansers worden wel terug opgehaald op vrijdag 28 aug)

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2020. Let wel: inschrijving is pas definitief
nadat we het inschrijvingsgeld op onze rekening ontvangen hebben.

Tot slot: onze Lunatikalender
datum
11 tem 13 okt

13 okt
26 okt
28 okt- 3 nov
11 nov
23 dec-5 jan
21-24 febr
24 febr-1maart
29 februari
1 maart
8 maart
15 maart
6 – 12 april
14 april
15 april
16 april
17 april
17 april
18 april
19 april
20 – 26 april
1 mei
18-24 mei
21-27 juni
26-28 juni
7-11 juli
11-18 juli
21-28 aug
16-18 apr 2021

Afdeling Tielt
Prinsessenweekend
Geen allegro op 11/10
Geen adagio op 13/10
Gastoptreden Tielt
Juf Marie M trouwt
Geen lessen:
herfstvakantie

Afdeling Zulte
Prinsessenweekend
Geen adagio op 13/10

Afdeling Harelbeke
Prinsessenweekend
Geen adagio op 13/10

Juf Marie M trouwt
Geen lessen:
herfstvakantie

Geen lessen:
kerstvakantie
VIBweekend
Geen lessen:
krokusvakantie
Start kaartenverkoop

Geen lessen:
Kerstvakantie
VIBweekend
Geen lessen:
krokusvakantie

Juf Marie M trouwt
Geen lessen:
herfstvakantie
Geen les: Wapenstilstand
Geen lessen:
kerstvakantie
VIBweekend
Geen lessen:
krokusvakantie

Start kaartenverkoop

Start kaartenverkoop

sporthalrepetitie
Geen lessen: paasvakantie

Sporthalrepetitie
Geen lessen: paasvakantie

Algemene podiumrep

Algemene podiumrep

Generale podiumrep

Generale podiumrep

Voorstelling 3 en 4
Voorstelling 5
Geen les na shows
Geen les (dag vd arbeid)
Geen les: hemelvaar
Laatste lessen
FELweekend
sprookjeskamp
VIBreis Spanje
Lunatica zomert 2020
Shows 2021

Voorstelling 3 en 4
Voorstelling 5
Geen les na shows

Sporthalrepetitie
Geen lessen: paasvakantie
Algemene podiumrep
Generale podiumrep
Voorstelling 1
Voorstelling 2
Voorstelling 6 en 7
Geen les na shows
Geen les (dag vd arbeid)
Geen les: hemelvaart
Laatste lessen
FELweekend
sprookjeskamp
VIBreis Spanje
Lunatica zomert 2020
Shows 2021

Geen les: hemelvaart
Laatste lessen
FELweekend
sprookjeskam
VIBreis Spanje
Lunatica zomert 2020
Shows 2021

