
 Ballettertjes jaargang 10nr2 
 

Druk druk druk in de danslessen… er wordt volop geoefend om een PRACHTshow te kunnen neerzetten in maart! 

Ons showweekend nadert met rasse schreden… decor is in de maak,  kledij is besteld, naaiteam is gebriefd, 

lesgevers staan op scherp en danspasjes worden verfijnd. 

Een voorstelling met een lach en een traan, dicht bij het echte leven. Nav ons jubileum dansen we een best-off 

met de beste dansnummers van de afgelopen 10 jaar, aangevuld met heel wat nieuwe, gewaagde choreo’s. 

Als kers op de taart dansen we dit jaar ook op livemuziek! Ook bij Maïski Molie, onze liveband, worden de 

nummers al naarstig ingeoefend! 

In deze editie geven we graag nog even de belangrijkste data nav de repetities en shows mee. 

Verder blikken we ook nog even vooruit op onze kampen, weekends en uitstappen. 

Ook dit jaar is er een fotowedstrijd én de prijs is niet min… 

Benieuwd?  

Lees snel verder in ons ‘Ballettertje’! 

 

Ik houd eraan iedereen nog een fijn eindejaar,  

maar vooral een FANTASTISCH 2019 toe te wensen…  

eentje waarin we hopelijk met z’n allen nog héél veel mogen dansen! 

 

Stephanie Demey – artistiek directeur 0473/28.29.69 

 

 



Start tweede trimester 
 

De danslessen lopen door tem zondag 23 december 2018. Daarna is het kerstvakantie. 

Vanaf maandag 7 januari gaat het tweede trimester van start. 

Mogen we vragen (aan wie niet op jaarbasis betaalde) om de betaling van het lidgeld voor 7 januari 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 tweede trimester bedraagt 50 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 
 

Adembenemend, dat moet het worden… 

Bloed, zweet en tranen, dat zal het ons kosten… 

De mooiste herinneringen, die willen we brengen… 

De prachtigste (live)muziek, die zal je horen… 

De meest gepassioneerde kleine en grote dansers, die zullen er voor u zijn… 

Van 8 tot 10 maart laten we ons publiek PUUR genieten van PURE dans in onze show PUUR! 



We geven in deze editie van onze ballettertjes graag een extra woordje uitleg bij hoe de KAARTENVERKOOP 

verloopt. 

 

Deze start dit jaar op onderstaande data: 

 

Zaterdag 26 jan 2019  vanaf 9u00  start online kaartenverkoop voor shows afdeling Tielt 

Zondag 27 jan 2019  vanaf 9u00  start online kaartenverkoop voor shows afdeling Zulte-Harel 

 

Kaarten kunnen enkel en alleen besteld worden vanaf bovenstaand tijdstip via info@lunatica.be 

U mailt uw bestelling door vanaf 9u00 (mailtjes die voor 9u00 verstuurd worden, worden niet verwerkt). 

In uw mailtje vermeldt u het volgende: 

- Naam van de danser via wie u kaarten bestelt (indien u niet via een danser bestelt, dan uw eigen naam) 

- Groep en afdeling van die ballerina 

- Voorstelling voor de welke u kaarten wilt bestellen 

- Aantal kaarten dat u wenst te bestellen 

 

Vb: Nora Dedecker – mini’s Tielt – voorstelling 5 zondag 10 maart 10u30 – 4 kaarten = 60 euro 

 

Wij beantwoorden alle mails die binnenkomen chronologisch. Dit neemt sowieso wat tijd in beslag, vermits het 

om heel wat mailtjes gaat en we deze allemaal rustig willen verwerken zodat er geen foutjes gebeuren bij de 

reservatie. 

Wanneer uw mailtje verwerkt werd, krijgt u een antwoord van ons. 

mailto:info@lunatica.be


Hierin geven we aan dat uw kaarten gereserveerd zijn. De betaling gebeurt dan in de eerstvolgende balletles 

ovv een gesloten omslag met daarin het gepaste bedrag. Op de omslag noteert u opnieuw de naam van de danser 

+ groep en afdeling. 

De betaling wordt dan na de les verwerkt, waarna we de week daarop de kaarten meegeven in de balletles. 

 

Indien we u gevraagde kaarten niet meer kunnen reserveren wegens uitverkocht, zullen we dit zeker ook per 

mail laten weten en vermelden we daarbij zeker ook voor welke voorstellingen er wel nog plaats is. 

Indien er echt geen plaats meer is, zoeken we steeds naar oplossingen zodat ieder zijn of haar 

ballerina/ballerino kan zien schitteren! 

We hopen hierbij op ieders begrip… we doen elk jaar ons uiterste best en kunnen – na 10 jaar – ook met de hand 

op het hart zeggen dat er steeds wel een oplossing gevonden wordt voor ieder kaartenprobleem. 

 

Mensen die kaarten willen bestellen, maar niet via een danser, kunnen dit dus ook doen per mail.  

De kaarten liggen dan klaar aan de kassa, waar ze dan ook betaald kunnen worden (telkens vanaf 20 min voor de 

aanvang van elke show).  

 

Een kaart kost 15 euro pp. 

 

Voor de dansers dient geen kaart aangekocht te worden. Zij kunnen tijdens de podiumrepetities genieten van 

de choreo’s van de andere groepen. 

Tijdens de shows zijn de dansers in de kleedkamers, waar voor hen een programma wordt uitgewerkt vol 

opmaakmomenten, (om)kleden, crea- en ontspanningsactiviteiten. 

 



Uiteraard kunnen de dansers nadien ook genieten van het geheel, want net zoals ieder jaar zorgen we ook nu 

weer voor een professionele DVD-opname. Meer info hierover volgt later. 

 

Verder sommen we nog even de belangrijkste repetitie- en showdata voor u op: 

 

Zondag 3 febr 2019   13u00 tot 18u00  sporthalrepetitie leden afdeling Tielt  sporthal Tielt 

Zondag 10 febr 2019  13u00 tot 18u00  sporthalrepetitie leden afd Zulte-Harel  sporthal Tielt 

 

Dinsdag 5 maart 2019  13u00 tot 18u00  alg podiumrepetitie leden afd Tielt  Europahal Tielt 

Woensdag 6 maart 2019 13u00 tot 18u00  alg podiumrepetitie leden afd Zulte-Harel  Europahal Tielt 

Donderdag 7 maart 2019 13u00 tot 18u00  gen podiumrepetitie leden afd Tielt  Europahal Tielt 

Vrijdag 8 maart 2019  9u00 tot 13u00  gen podiumrepetitie leden afd Zulte-Harel  Europahal Tielt 

 

Vrijdag 8 maart 2019  19u00   voorstelling 1  afdeling Tielt  Europahal Tielt 

Zaterdag 9 maart 2019 10u30   voorstelling 2  afdeling Tielt  Europahal Tielt 

Zaterdag 9 maart 2019 14u00   voorstelling 3  afdeling ZulteHar Europahal Tielt 

Zaterdag 9 maart 2019 19u00   voorstelling 4  afdeling ZulteHar Europahal Tielt 

Zondag 10 maart 2019 10u30   voorstelling 5  afdeling Zulte-Har Europahal Tielt 

Zondag 10 maart 2019 14u00   voorstelling 6  afdeling Tielt  Europahal Tielt 

Zondag 10 maart 2019 18u00   voorstelling 7   afdeling Tielt  Europahal Tielt 

 

Meer info omtrent benodigdheden en uur van aankomst en afhalen bij de shows, volgt in een infobrief na 

nieuwjaar. 

 



Voor de dansers vanaf BCH (1emiddelbaar) zijn er extra repetities op het podium. Ook deze willen we bij deze 

al meegeven: 

 

- Maandag 4 maart 18u-20u  podiumrepetitie Allegro’s 

- Maandag 4 maart 20u-23u podiumrepetitie VIB’s 

- Dinsdag 5 maart 8u30-10u podiumrepetitie BL T (wie wil kan aanwezig blijven tot de alg rep ’s middags) 

- Dinsdag 5 maart 10u-11u30 podiumrepetitie BCH T (wie wil kan aanwezig blijven tot de alg rep ’s middags) 

- Dinsdag 5 maart 11u30-13u hoofdrolrepetitie 

- Dinsdag 5 maart 18u-19u30 podiumrepetitie FEL en klassiek T 

- Dinsdag 5 maart 19u30-21u30 podiumrepetitie VIB’s 

- Dinsdag 5 maart 21u30-23u podiumrepetitie Allegro’s 

- Woensdag 6 maart 8u30-10u podiumrep BL ZH (wie wil kan aanwezig blijven tot de alg rep ’s middags) 

- Woensdag 6 maart 10u-11u30 podiumr BCH ZH (wie wil kan aanwezig blijven tot de alg rep ’s middags) 

- Woensdag 6 maart 11u30 tot 13u hoofdrolrepetitie 

- Woensdag 6 maart 18u-19u30 podiumrepetitie FEL en klassiek ZH 

- Woensdag 6 maart 19u30-21u30 podiumrepetitie VIB’s 

- Woensdag 6 maart 21u30-23u podiumrepetitie Allegro’s 

- Donderdag 7 maart 9u-12u hoofdrolrepetitie 

- Donderdag 7 maart 18u-20u podiumrepetitie Adagio 

- Donderdag 7 maart 20u-23u podiumrepetitie VIB’s en Allegro 

- Vrijdag 8 maart 14u-16u hoofdrolrepetitie 

 

 

 



GENIETEN in STIJL van onze jubileumvoorstelling? Het kan!! 
 

Voor wie net dat extraatje meer wil, zijn er dit jaar twee feestformules 

 

 Geniet op zaterdag- en zondagvoormiddag van een ONTBIJTvoorstelling (voorstelling 2 en 5) 

Kom vanaf 9u naar de Europahal. Voor de show kan u uitgebreid genieten van een heerlijk ontbijt. Daarna 

kan er met een volle maag genoten worden van de voorstelling 

Voor dit arrangement betaalt u 25 euro pp (hierin is het ticket voor de show inbegrepen) 

Wanneer u van dit arrangement wilt genieten, gelieve dit dan in uw mailtje met de bestelling te vermelden.  

Vb: Nora Dedecker – Mini’s Tielt – voorstelling 2 zaterdag 9 maart 10u30: 2 pers met ontbijt = 50 euro 

 

 

 

 Geniet bij onze avondvoorstellingen van een VIPbehandeling (voorstelling 1, 4 en 7) 

Kom vanaf anderhalf uur voor de aanvang van de show naar de Europahal. U wordt er verwelkomd in onze 

VIPtent. Hier wordt u verwend met cava, fruitsap of water en kan u genieten van een heerlijk walking 

dinner. Tegen de start van de show wordt u uitgenodigd om uw plaatsjes in de zaal in te nemen. 

Tijdens de pauze kan u opnieuw terecht in de VIPtent, waar een dessertbordje met koffie of fruitsap 

voor u klaar staat. Kortom PUUR culinair genieten voor en tijdens onze dansshow PUUR. 

Voor deze VIPbehandeling betaalt u 50 euro pp (ook hierin is het ticket voor de show inbegrepen). 

Wanneer u voor dit arrangement wilt inschrijven, gelieve dit dan in uw mailtje met de bestelling te 

vermelden.  Vb: Nora Dedecker – Mini’s Tielt – voorstelling 7 zondag 10 maart 18u: 4 pers met 

VIParrangement = 200 euro 



FOTOWEDSTRIJD ‘PUUR’ 
 

Ook dit jaar willen we graag een totaalbeleving in de Europahal van Tielt… we vervoeren ons publiek op het 

podium, maar ook in de inkomhal, foyer, tribune… 

 

Natuurlijk kadert alles binnen ons 10-jarig jubileum… zo ook onze fotowedstrijd! 

 

In ‘PUUR’ brengen we het levensverhaal van 3 vrouwen: dochter, moeder en grootmoeder… ieder zijn stijl, ieder 

zijn ikje, ieder zijn verhaal, maar verbonden door de dans! 

Heb jij een band met een andere danser(es) binnen Lunatica? Werden balletvriendinnen echte 

hartsvriendinnen? Deel je al jaren je passie met je zus, met je broer, met je mama, met je nicht…? 

Breng deze band in beeld met een foto/fotoreeks. 

 

!Let wel: kleurcode voor ‘PUUR’ is WIT (met eventueel rode accenten)! 

 

Sowieso worden alle fotowerkjes tentoongesteld op de voorstellingen. 

 

Voor 1tje is er echter nog een extraatje aan verbonden… 

De winnaar van de fotowedstrijd (uitverkozen door de VIB’s van Lunatica die elk 1 stem mogen uitbrengen), 

staat op de folder/flyer van Lunatica voor het volgende seizoen 2019-2020!  

De winnaar of winnares zal dus uitgenodigd worden in de loop van het derde trimester voor een professionele 

fotoshoot en is daarna het hele dansjaar lang te bewonderen op ons drukwerk! 

 



Wees creatief en laat vooral zien hoe graag je danst… PUUR dans, dat is wat we in beeld willen brengen! 

 

Veel succes!!! 

Wat?   Fotowedstrijd PUUR – kleurcode WIT (met rode accenten) 

Wie?   Alle leden van Lunatica (klein én groot!) kunnen deelnemen 

Wanneer?  Bezorg je werk aan je balletjuf voor 24 februari 2019 

Prijs?  Maak kans op een professionele fotoshoot en wordt het gezicht van lunatica voor 2019-2020 

 

 
 

 

 



We zetten even al onze activiteiten op een rijtje 
 

✓ Valentijnsworkshop voor koppels, vrienden, zussen, … 

 

Wat?   Workshop ‘Valentijn’ 

Wie?   Al wie met z’n tweetjes wil genieten van dans en van elkaar 

Waar?  Sporthal de Ponte Tielt 

Wanneer?  Zondag 10 februari 2019 van 18u30 tot 20u00 

Kostprijs?  5 euro per duo 

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be VOOR 31 januari 2019 
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben! 

 

 

✓ Met Lunatica naar ‘Disneyland Parijs’ 

 

Wat?  Lunatica goes Disney 

Waar? Busreis naar Disneyland Parijs 

Wanneer? 6 en 7 april 2019 

Wie?  Alle leden van balletschool Lunatica vanaf het tweede leerjaar  

Kostprijs? 225 euro pp, alles inbegrepen 

Inschrijven? Volzet – mogen we met aandrang vragen dat, wie nog niet betaalde,  

dit in orde brengt? Zoniet geven we andere geïnteresseerden voorrang  

(want er blijken nog wel wat ballerina’s mee te willen… 

VOLZET! 
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✓ FELweekend 2019 

 

Wat?   FELweekend 2019 

Waar?  Voor mij een weet… 

Wanneer? 17 tem 19 mei 2019 

Wie?  Alle fellers van Lunatica 

Kostprijs? 150 euro, all-in 

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be VOOR 1 april 2019 
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben! 

 

 

✓ Sprookjeskamp 2019 

 

Wat?   Sprookjeskamp 2019 

Waar?   De Miere – Meulebeke 

Wanneer?  Zondag 30 juni 2019 tem woensdag 3 juli 2019 

Wie?   Alle dansers van Lunatica van 3e kleuter tem 3e lj  

(geboortejaar 2010-2011-2012-2013) 

Kostprijs?  150 euro, all-in 

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be VOOR 1 mei 2019 
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben! 

 

 

Nog 11 plaatsjes 

Nog 20 plaatsjes 
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✓ Vibreis Spanje 2019 

 

Wat?   Vibreis 2019 

Wanneer?  8 tem 15 juli 2019 

Waar?   Santa Pola, Spanje 

Wie?   Vibs 

Kostprijs?  650 euro, all-in 

Inschrijving? Volzet 

 

 

✓ Lunatica zomert 2019 

 

Wat?   zomerdanskamp 

Waar?   De Duinpieper – Bredene 

Wanneer?   18 tot 25 aug 2019 

Wie?   Alle leden van BTI (3e lj) tem BL 

Kostprijs?   275 euro, all-in 

Inschrijven?  Mail naar info@lunatica.be VOOR 1 juni 2019 
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben! 

 

 

 

 

VOLZET! 

Nog 40 plaatsjes 
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✓ Prinsessenweekend 2019 

 

Wat?   Prinsessenweekend 2019 

Wanneer?  11 tem 13 oktober 2019 

Wie?   Alle dansertjes van geboortejaar 2014, 2013, 2012 en 2011 

Waar?   Kasteel ’t Verloren Bos te Lokeren 

Kostprijs?  120 euro, alles inbegrepen 

Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be VOOR 15 september 2019 
Let wel: een inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben! 

 

 

 

OPENDEURHAPPENING LUNATICA 
 

Ook dit jaar tonen we graag wat er leeft in onze lessen! 

Noteer alvast 11 (afdeling Tielt) en 12 (afdeling Zulte-Harelbeke) met stip in 

jullie agenda… dan staat onze opendeurhappening op het programma!!! 

Concept, wat, waar… dat houden we nog eventjes geheim!  

 

 

 

Nog 23 plaatsjes 
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En tot slot… de lunatikalender! 

 

Lunatikalender afdeling TIELT afdeling ZULTE afdeling HARELBEKE  

24 dec – 5 jan 2019 Geen les (kerstvakantie) Geen les (kerstvakantie) Geen les (kerstvakantie) 

26 januari 2019 Start kaartenverkoop 

PUUR afd Tielt 

  

27 januari 2019  Start kaartenverkoop 

PUUR afdeling Zuha 

Start kaartenverkoop 

PUUR afdeling Zuha 

3 februari 2019 Sporthalrepetitie afdeling 

Tielt 

  

10 februari 2019  Sporthalrepetitie afd 

Zuha 

Sporthalrepetitie afd 

Zuha 

10 februari 2019 Workshop Valentijn Workshop Valentijn Workshop Valentijn 

5 maart 2019 Alg podiumrep afd Tielt   

6 maart 2019  Alg podiumrepetitie Zuha Alg podiumrepetitie Zuha 

7 maart 2019 Generale podiumrepetitie   

8 maart 2019  Generale podiumrepetitie Generale podiumrepetitie 

8 – 10 maart 2019 Voorstellingen ‘PUUR’  Voorstellingen ‘PUUR’  Voorstellingen ‘PUUR’  



Lunatikalender afdeling TIELT afdeling ZULTE afdeling HARELBEKE  

11-17 maart 2019 Geen les Geen les Geen les 

6 en 7 april 2019 Lunatica goes Disney Lunatica goes Disney Lunatica goes Disney 

8 – 22 april 2019 Geen les (paasvakantie) Geen les (paasvakantie) Geen les (paasvakantie) 

11 mei 2019 opendeurhappening   

12 mei 2019  opendeurhappening opendeurhappening 

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) 

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 

 

‘Dance is the PURE language from the soul… it’s been with us since the very beginning…’ P.Swayze 


