Ballettertjes – nieuwsflash 20 juni 2020 – jaargang 11-4

Lieve dansers…
We hebben de lockdown doorstaan… en krijgen meer en meer de kans om te dansen zoals we het écht graag
willen: samen, in onze danszalen, zonder sportschoenen, …
Heerlijk om dit terug te mogen doen!
Er zijn heel veel slechte gevolgen van corona… maar een lichtpuntje is voor mij persoonlijk toch wel dat ik meer
dan ooit besef wat dans voor mij betekent!
Met extra veel goeie moed en vol plannen vliegen we er dus terug in!
In deze laatste editie van Ballettertjes wil ik jullie graag duidelijkheid geven over het slot van dit dansjaar, de
inhaalstage om de verloren lessen van de lockdown in te halen, de vakantiekampen, de opstart van het volgende
dansjaar en een vooruitblik naar de kalender van dat jaar.
Ik hou eraan jullie nog te bedanken… in de afgelopen maanden was niets evident… ook niet om te blijven dansen.
Ik kan niet omschrijven hoeveel deugd het me deed om te zien dat er toch zoveel geoefend werd! Leuke reacties
op de oefenfilmpjes, filmpjes van leden die thuis les gaven aan gezinsleden, een computerscherm vol ‘zoomers’
die de onlinelessen meevolgden… En dan terug mogen samen (buiten) dansen en zien dat de choreo’s voor de
geplande shows echt nog af zijn… Bij Lunatica is de passie voor dans echt groot… en dat is al wat je kan wensen
als hoofd van de balletschool!
Dank je wel! Jullie zijn TOP!
Lieve groetjes,
Stephanie

•

Dansjaar 2019-2020

We compenseren de lessen van in de lockdown als volgt:
-

Tijdens de lockdown werden inoefenfilmpjes en oefenlinks verstuurd om choreo’s en oefeningen bij te
houden ‘in ons kot’
Voor de BL, AD, VIB, ALL, FEL en FELklassiek werden online lessen ingericht
Sinds 18 mei konden we terug buiten dansen en organiseerden we onze buitenlessen
Sinds 8 juni kunnen we ook terug binnen aan de slag en zijn we hierop overgeschakeld (afdeling Zulte
pas vanaf 15 mei omdat nog niet alles geregeld was van de sporthal uit)
We dansen een weekje langer dan eerst voorzien: het schooljaar eindigt pas op zondag 5 juli
We organiseren een INHAALDAG eind augustus

INHAALDAG LUNATICA
WAT? Een fijne dansdag met een cocktail aan: dans – oefenen van de choreo’s voor de shows – crea – ballet –
spel met alle vriendjes van de balletgroep
WANNEER?
 Afdeling Tielt zaterdag 29 augustus 2020 10u-17u
 Afdeling Zulte Harelbeke zondag 30 augustus 2020 10u-17u
WAAR?
 Sporthal De Ponte Tielt
WIE?
Alle dansers die ingeschreven zijn voor het derde trimester 2020. Wie ingeschreven is, wordt op de inhaalstage
verwacht. Om te weten hoeveel dansers we mogen verwachten dit ook coronaproof te kunnen organiseren,
vragen we om te mailen naar info@lunatica.be om te laten weten dat je erbij zal zijn (hopelijk ALLEMAAL, het
wordt een topdag!). Jullie hoeven voor de inhaalstage dus niets bij te betalen.
Wie niet ingeschreven is voor het derde trimester 2020, kan de inhaalstage ook volgen. Net als nieuwe leden die
vanaf september willen starten, maar wel de inhaalstage al willen meemaken. Wie op die manier de inhaalstage
wenst mee te volgen, mailt naar info@lunatica.be. De betalingsinformatie wordt u dan doorgestuurd.
NODIG?
-

Picknick
Koek en stuk fruit
Voldoende water
Balletuniform (aanhebben bij aankomst – genaamtekend)
(ballet)trui (aanhebben bij aankomst – genaamtekend)
Hééééééél veel zin in een LUNATICAdansdag!

•

Vakantieweekends, -reis en -kampen zomer 2020

➢ FELWEEKEND => FELDAG
Het FELweekend waar heel erg naar uitgekeken werd, moeten we helaas ombouwen naar een FELdag…
Dit omwille van de coronamaatregelen. Maar niet getreurd… we proberen de portie genieten, dans,
lekker eten, gezellig samen zijn en creatief bezig zijn te bundelen en alles in 1 topdag te brengen.
Wie graag mee wil, kan inschrijven in de FELgroep.
Feldag kost 75 euro, bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer voor 20 juni 2020
Deelnemers krijgen nog een mailtje/bericht met de nodige info.
➢ 7 tem 10 juli 2020 – sprookjeskamp voor dansers van 3e kl tem 3e lj – deelnameprijs 150 euro – VOLZET –
Voor dit kamp is onze bubbel precies 50 personen (kindjes, moni’s en kokkies). De deelnemers kregen al
de infobrief doorgemaild. Het programma is bijna af… het wordt sprookjesachtig van de eerste tot de
laatste minuut!
➢ 11 tem 18 juli 2020 – vibreis – deelnameprijs max 650 euro – Voor de vibreis plan ik een nieuwe locatie,
binnen België. Het is nog even zoeken naar een danslocatie in de buurt, maar dat komt in orde!
Deelnemers worden via de VIBpagina op de hoogte gehouden!
➢ 21 tem 28 augustus 2020 – lunatica zomert voor dansers vanaf 4e leerjaar – deelnameprijs: 275 euro –
nog 2 plaatsen – inschrijven kan via info@lunatica.be voor 1 juni 2020
Het oorspronkelijke thema van dit zomerkamp was ‘Schorriemorrie’. We gingen de musical van het
Tieltse gezelschap ‘Schorriemorrie’ bekijken op de startdag en zelf naspelen op de slotdag. Omwille van
corona, kunnen we echter geen slotshow organiseren. We hebben er dan ook voor gekozen om het
schorriemorriethema op te bergen voor volgend jaar. We werken nu het FILMthema uit voor ons
zomerkamp!!
Info over dit kamp volgt in de loop van juli.
➢ 11 tem 13 oktober 2020 – prinsessenweekend voor prinsesjes van 3e kleuter tem 3e lj – deelnameprijs 125
euro – nog 30 plaatsjes – inschrijven kan via info@lunatica.be voor 15 september 2020

•

‘La Création des Mondes’ – onze voorstellingen worden verplaatst naar 6, 7 en 8 november 2020

We willen blijven vechten voor deze voorstellingen… want we zijn er zeker van dat het het vechten waard is…
we laten jullie dit graag zien in de herfstvakantie, van 6 tem 8 november 2020.
De voorstellingen zullen doorgaan in Sporthal De Ponte te Tielt. Deze nieuwe locatie vraagt heel wat
reorganisatie, maar daar zetten we graag onze tanden in… alles voor deze shows!
➢
-

Alle repetitiemomenten op een rijtje (gaan dus allemaal door in sporthal de Ponte te Tielt)
Eerste groepsrepetitie afdeling Tielt zondag 18 oktober 2020 13u-18u
Eerste groepsrepetitie afdeling Zuha zondag 25 oktober 2020 13u-18u
Algemene repetitie afdeling Tielt dinsdag 3 november 2020 13u-18u

➢
-

Algemene repetitie afdeling Zuha woensdag 4 november 2020 13u-18u
Generale repetitie afdeling Tielt donderdag 5 november 2020 13u-18u
Generale repetitie afdeling Zuha vrijdag 6 november 2020 9u-13u
Alle voorstellingen op een rijtje
Voorstelling 1 – afdeling Tielt – vrijdag 6 november 2020 19u
Voorstelling 2 – afdeling Tielt – zaterdag 7 november 2020 10u30 (mogelijkheid ontbijt)
Voorstelling 3 – afdeling Zuha – zaterdag 7 november 2020 14u00
Voorstelling 4 – afdeling Zuha – zaterdag 7 november 2020 19u00
Voorstelling 5 – afdeling Zuha – zondag 8 november 2020 10u30 (mogelijkheid ontbijt)
Voorstelling 6 – afdeling Tielt – zondag 8 november 2020 14u00
Voorstelling 7 – afdeling Tielt – zondag 8 november 2020 18u00

We hopen écht dat iedereen mee wil naar het podium. We begrijpen dat het verplaatsen van de datum, van heel
wat mensen een inspanning en reorganisatie zal vragen (voor ons ook…). Daarom vragen we of
jullie alstublieft die inspanning willen doen…
Zowel naar de aanwezigheid van de dansers, als naar de aanwezigheid van het publiek toe…
Choreo’s waren klaar en uitgeplaatst, de organisatie stond op punt en 95 procent van onze tickets verkocht…
We mogen er niet te veel over nadenken wat een karwei het wordt om alles om te bouwen. Maar we gaan ervoor…
hopelijk SAMEN met jullie!
Wat de tickets betreft, daar willen we als volgt werken:
Tickets die aangekocht werden (al dan niet betaald) dus alle tickets die per mail gereserveerd werden en
hiervan een bevestigingsmail kregen, blijven geldig, maar dan op de nieuwe datum.
We HOPEN echt dat iedereen zoveel mogelijk naar dezelfde voorstelling kan komen kijken en de ticketverkoop zo
veel als mogelijk ongewijzigd blijft.
Tickets die nog niet betaald werden, maar wel gereserveerd zijn (en bevestigd per mail), kunnen betaald worden
in de eerstkomende balletlessen (in gesloten omslag met gepaste bedrag erin en naam van de danser op de
omslag). De kaarten worden dan de daaropvolgende les meegegeven.
Er liggen hier ook nog betaalde tickets die we nog niet hebben meegegeven. Deze worden de laatste binnenlessen
meegegeven.
Indien u écht geen mogelijkheid ziet om dezelfde voorstelling in november bij te wonen als deze die u voor
april boekte, zien we volgende mogelijkheid: u biedt uw kaartjes aan op de ruilgroep van ‘La Création des Mondes’
op facebook. Verwacht niet dat alles meteen zal opgelost worden. Mensen zullen wellicht nu nog wat afwachten.
Maar eens we voelen dat de kaartenverkoop terug goed heropstart, sturen we zeker mensen door die daar tickets
kunnen bemachtigen. https://www.facebook.com/groups/206813590648013/
Wie nog tickets extra wenst te bestellen, kan dit uiteraard ook nog. Bijkomende tickets bestellen kan,
zoals voorheen, door te mailen naar info@lunatica.be.
De shows verplaatsen, brengt heel wat werk, maar ook alweer een kostenplaatje met zich mee… maak dus gerust
nog wat extra reclame… Er zijn niet veel zekerheden in deze coronaperiode, maar dat het een show wordt om van
te genieten, daar zijn we absoluut zeker van!

MOGEN WE MET AANDRANG VRAGEN OM – INDIEN JE NIET KAN
MEEDANSEN IN NOVEMBER – ONS PER MAIL TE VERWITTIGEN??? LIEFST
ZO SNEL MOGELIJK… DANK BIJ VOORBAAT…
We hopen dat we geen/weinig dergelijke mailtjes in onze mailbox zien verschijnen…

•

Dansjaar 2020-2021

➢ We starten op in september (vanaf dinsdag 1 september)
➢ Iedereen danst tot 15 november in dezelfde groepen
➢ Vanaf 15 november worden de leeftijdsgroepen dan opnieuw ingedeeld (wie dus per 1 september start in
het 2e leerjaar, danst tot 15 november bij de balletmicroobjes, maar volgt na 15 november de lessen in
de groep van de balletkriebels)
➢ Nieuwe leden kunnen starten bij de kleuters, 1e en 2e leerjaar. We proberen hen zoveel mogelijk mee te
krijgen in de choreo’s voor de shows en zullen hen dan ook (een deel van) de dansen laten meedansen in
november.
➢ Nieuwe leden vanaf het 3e leerjaar kunnen instappen vanaf 15 november. Lidgeld bedraagt dan 30 euro
voor het 1e trimester of 120 euro op jaarbasis. Voor een extra groep bedraagt het lidgeld dan 7,5 euro
voor het eerste trimester of 32,5 euro op jaarbasis.
➢ Indien er dansers zijn die nog willen verder dansen tot het optreden, maar nadien niet meer, kunnen
deze ook voor een half trimester inschrijven (hoewel we oprecht hopen dat onze dansers allemaal
willen blijven dansen bij Lunatica!)
➢ Het lessenrooster proberen we zoveel mogelijk gelijklopend aan het huidige rooster op te stellen. We
kunnen dit nog niet met 100% zekerheid bevestigen, maar zullen hier wel ons uiterste best voor doen. U
kan het lessenrooster te allen tijde raadplegen op onze site www.lunatica.be.
LESSENROOSTER VóóR HERFSTVAKANTIE
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

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

Balletkriebels TIELT
Balletchica’s TIELT

BK T
BCH T

2e lj
1e-2e mb

Donderdag

20u30-22u00-parket

Vib’s Adagio

Vib’s Ad

Volw voorber Vibs
Uitdaging bij felkl
Uitdaging na vibs
Vrijdag
15u30-16u30-vinyl
Girls&boys TIELT
G&B
3e tem 6e lj
Vrijdag
16u30-17u30-vinyl
Balletteena’s TIELT
BTT T
5e lj
Vrijdag
17u30-18u30-vinyl
Ballerina’s TIELT
BLL T
6e lj
Vrijdag
18u30-19u30-vinyl
Pointica’s A TIELT
PTA T
Vanaf 5e lj
vrijdag
19u30-21u00-vinyl
Vib’s Allegro
Vib’s All
Op uitnodiging
Vrijdag
21u00-23u00-polyva Vib’s
Vib’s
Vanaf 5e mb+1j Ad
Zondag
8u30-10u30-parket
Dansinstructor DI /
Vanaf 5e middelb/
lesgeversmomenten
lesgevers
Zondag
10u30-12u30-parket Vib’s
Vib’s
Vanaf 5e mb+1j Ad
Zaterdag
14u00-17u00-polyva Familieles/hoofdrolrep
…
Zaterdag
17u00-18u30- polyva Vibs Adagio
Vibs Ad
Volw na Vibs
Uitdaging bij felkl
Uitdaging na vibs
Dinsdag
17u00-18u00
Choreotica’s ZULTE
Choreo Z Vanaf 4e lj
Dinsdag
18u00-19u30
Balletchica’s ZULTE
BCH Z
1e-2e mb
Woensdag 13u00-14u00
Dansmicroobjes ZULTE DM Z
2e-3e kl
Woensdag 14u00-15u00
Balletmicroobjes ZULTE BM Z
1e lj
woensdag
15u00-16u00
The girls ZULTE
girls Z
3e kl-3e lj
Woensdag 16u00-17u00
Balletkriebels ZULTE BK Z
2e lj-3elj
Woensdag 17u00-18u00
Pointica’s B ZULTE
PTB Z
2 jaar ervaring
Woensdag 18u00-19u00
Ballettoppers ZULTE BT Z
4e lj
Woensdag 19u00-20u30
Balladies ZULTE
BL Z
2e 3e mb
Woensdag 20u30-21u30
Felklassiek ZULTE
FELkl Z
Volw
Woensdag 21u30-22u30
FEL ZULTE
FEL Z
Volw
Vrijdag
17u00-18u00
Pointica’s A ZULTE
PTA Z
Vanaf 5e lj
Vrijdag
18u00-19u00
Balletteena’s ZULTE
BTT Z
5e-6e lj
Maandag
19u00-20u30
Balladies ZULTE
BL H
2e-3e mb
Maandag
20u30-21u30
FEL HARELBEKE
FEL H
Volw
Maandag
21u30-22u30
Felklassiek HARELBEKE FELkl H
Volw
Woensdag 14u00-15u00
Balletmic/kriebels HAREBMK H
1e – 2e lj
Woensdag 15u00-16u00
The girls HARELBEKE girls H
3e kl tem 3e lj
Woensdag 16u00-17u00
Ballettoppers HARELB BT H
3e - 4e lj
Woensdag 17u00-18u00
Choreotica’s HARELB Choreo H
Vanaf 4e lj
Woensdag 18u00-19u00
Balletteena’s HARELB BTT H
5e lj
Zaterdag
9u00-10u00
Dansmicroobjes HARELB DM H
2e – 3e kl
Zaterdag
10u00-11u00
Pointica’s A&B HARELB PTA&B H
Vanaf 5e lj/2 jaar erv
Zaterdag
11u00-12u30
Balletchica’s HARELBEK BCH H
1e – 2e mb
LESSENROOSTER Ná de HERFSTVAKANTIE
Dinsdag
16u30-17u30-polyva Ballettintels TIELT
BTI T
3e lj
Dinsdag
17u00-18u00-parket The boys TIELT
The boys
1e tem 6e lj
Dinsdag
17u30-18u30-polyva Choreotica’s TIELT
Choreo T
Vanaf 4e lj
Dinsdag
18u00-19u30-parket Balladies TIELT
BL T
2e-3e mb
Dinsdag
18u30-19u30-polyva Ballettoppers TIELT
BT T
4e lj
Dinsdag
19u30-20u30-parket FEL A TIELT
FEL A T
Volw
Dinsdag
19u30-20u30-polyva Pointica’s B TIELT
PTB T
2 jaar ervaring
Dinsdag
20u30-21u30-parket Felklassiek TIELT
FELkl T
Volw
Dinsdag
21u30-22u30-parket FEL B TIELT
FEL B T
Volw

Woensdag
Woensdag
Woensdag

13u30-14u30-parket
14u30-15u30-parket
15u30-16u30-parket

Mini’s TIELT
MT
Dansmicroobjes TIELT DM T
Balletmicroobjes TIELT BM T

2e kl
3e kl
1e lj

Woensdag
Woensdag

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

Maxigirls TIELT
Minigirls TIELT

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

Woensdag
Woensdag
Donderdag

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

Balletkriebels TIELT
BK T
Balletchica’s TIELT
BCH T
Vib’s Adagio
Vib’s Ad

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
vrijdag
Vrijdag
Zondag

15u30-16u30-vinyl
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

Girls&boys TIELT
G&B
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

MXgirls T
Mgirls T

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

Hoe inschrijven voor dansjaar 2020-2021?
OPTIE 1: bestaande leden die inschrijven voor volledig schooljaar/ nieuwe leden tem 2e leerjaar voor volledig
schooljaar
-

Inschrijvingsformulier invullen op www.lunatica.be
Basisgroep: 150 euro overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Extra groep: 45 euro per extra groep overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Lidkaart wordt meegegeven eerste lesweek van september (dan starten dus ook de lessen)

OPTIE 2: bestaande leden die inschrijven per trimester/nieuwe leden tem 2e leerjaar per trimester
-

Inschrijvingsformulier invullen op www.lunatica.be
Basisgroep: 60 euro overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Extra groep: 15 euro per extra groep overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Lidkaart wordt meegegeven eerste lesweek van september (dan starten dus ook de lessen)

OPTIE 3: bestaande leden die inschrijven tot aan de shows
-

Inschrijvingsformulier invullen op www.lunatica.be
Basisgroep: 30 euro overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Extra groep: 7,5 euro per extra groep overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Lidkaart wordt meegegeven eerste lesweek van september (dan starten dus ook de lessen)

OPTIE 4: nieuwe leden vanaf 3e leerjaar die inschrijven vanaf na de herfstvakantie voor half eerste trimester
-

Inschrijvingsformulier invullen op www.lunatica.be
Basisgroep: 30 euro overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Extra groep: 7,5 euro per extra groep overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Lidkaart wordt meegegeven eerste lesweek van november (week van 16 november)

OPTIE 5: nieuwe leden vanaf 3e leerjaar die inschrijven vanaf na de herfstvakantie voor rest van het dansjaar
-

Inschrijvingsformulier invullen op www.lunatica.be
Basisgroep: 120 euro overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Extra groep: 37,50 euro per extra groep overschrijven met in mededeling: naam + groep + afdeling
Lidkaart wordt meegegeven eerste lesweek van november (week van 16 november)

-

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)

TIP:

-

•

LUNATIKALENDER
27 juni 2020
3 juli 2020
5 juli 2020
6 juli 2020
7 juli 2020
10 juli 2020
11 juli 2020
18 juli 2020
21 aug 2020
28 aug 2020
29 aug 2020
30 aug 2020
1 sept 2020
2 sept 2020
11 okt 2020
13 okt 2020
18 okt 2020
25 okt 2020
3 nov 2020
4 nov 2020
5 nov 2020
6 nov 2020
6 tem 8 nov 2020
9 tem 15 nov 2020
21 dec tem 3 jan 2021
15 tem 21 febr 2021
5 tem 11 april 2021
12 tem 16 april 2021
16 tem 18 april 2021
19 tem 25 april
1 mei 2021
10 tem 16 mei 2021
24 mei 2021
25 juni 2021
26 juni 2021
27 juni 2021
7 tem 11 juli 2021
22 tem 29 aug 2021

TIELT
FELDAG

ZULTE
FELDAG
Laatste lesdag

HARELBEKE
FELDAG

Laatste lesdag
Start sprookjeskamp
Einde sprookjeskamp
Start vibreis
Einde vibreis
Start lunatica zomert
Einde lunatica zomert
Inhaaldag AFD Tielt

Start sprookjeskamp
Einde sprookjeskamp
Start vibreis
Einde vibreis
Start lunatica zomert
Einde lunatica zomert
Inhaaldag AFD Zuha

Eerste lesdag
Start prinsessenw
Einde prinsessenw
Sporthalrepetitie Tielt

Laatste lesdag
Start sprookjeskamp
Einde sprookjeskamp
Start vibreis
Einde vibreis
Start lunatica zomert
Einde lunatica zomert
Inhaaldag AFD Zuha
Eerste lesdag

Eerste lesdag
Start prinsessenw
Einde prinsessenw

Start prinsessenw
Einde prinsessenw

Sporthalrepetitie Zuha

Sporthalrepetitie Zuha

Alg podiumrep Zuha

Alg podiumrep Zuha

Generale podiumr Zuha
La Création des Mondes
Geen les
Geen les (kerstvakantie)
Geen les (krokus)
Geen les (paasvakantie)
Podiumrepetities show
Shows 2021
Geen les

Generale podiumr Zuha
La Création des Mondes
Geen les
Geen les (kerstvakantie)
Geen les (krokus)
Geen les (paasvakantie)
Podiumrepetities show
Shows 2021
Geen les
Geen les (dag v Arbeid)
Geen les (Hemelvaart)
Wél les zaterdag 15/5
Wél les ma 10 mei
Geen les (pinksterma)

Alg podiumrep Tielt
Generale podiumrTielt
La Création des Mondes
Geen les
Geen les (kerstvakantie)
Geen les (krokus)
Geen les (paasvakantie)
Podiumrepetities show
Shows 2021
Geen les
Geen les (dag v Arbeid)
Geen les (Hemelvaart)
Wél les zaterdag 15/5

Geen les (Hemelvaart)

Laatste lesdag
Laatste lesdag
Laatste lesdag
Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021

Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021

Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021

•

Cache Coeur in de zomer

Het roze winkeltje blijft tem donderdag 2 juli wekelijks geopend op donderdag van 16u30 tem 20u.
De online shop blijft geopend doorheen de zomer.
Vanaf 15 augustus 2020 is de winkel opnieuw wekelijks open:
-

Op donderdag van 16u30 tot 20u
Op zaterdag van 10u tot 12u

We raden aan om het balletshoppen indien mogelijk al te doen in augustus want de ervaring leert dat
september héél druk is in Cache Coeur.

Tot slot wensen we jullie een GEZONDE, vrije zomer toe… eentje waarin vriendschap en dansen voorop staan!!!
We hopen jullie daarna gezond en wel en vol enthousiasme terug te zien in onze danszalen!
Lieve groetjes,
Alle juffen van Balletschool Lunatica

