NIEUWSFLASH – BALLETTERTJES – NIEUWSFLASH
Lieve Lunatica’ers,
De nieuwe, uitgebreide uitgave van ballettertjes volgt naar goede gewoonte eind dit jaar/begin
volgend jaar, maar nu toch al even deze nieuwsbrief tussendoor…

Vooreerst willen we ons nogmaals excuseren voor het lange wachten op het nieuwe uniform.
Dit lag helaas helemaal buiten onze wil om… We deden ons uiterste best om alles op te lossen, maar
moesten dan toch de maillots bij ‘So Dança’ annuleren en bij ‘Papillon’ bestellen, vermits de
levertermijn steeds werd uitgesteld. Inmiddels is alles aangekomen en zijn wij heel blij om onze
balletzalen terug te zien schitteren met gemotiveerde dansers in een mooi uniform. We danken jullie
voor het begrip en vele geduld en hopen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt…

Vervolgens willen we jullie graag nogmaals herinneren aan de opendeurlessen op 29 en 30
november 2014. Dit zijn balletlessen waarin we laten zien wat we dit jaar zoal inoefenden. Natuurlijk
laten we jullie onze dansen voor de voorstelling in april nog niet zien… deze moeten nog een
verrassing blijven… Daarom sluiten we onze technische les af met een stukje choreografie binnen het
thema van de Sint. En wie weet, beloont de Heilige man ons?!
Uurrooster van het opendeurweekend vindt u terug in de vorige editie van Ballettertjes of op
www.lunatica.be.
Tijdens het opendeurweekend is er ook mogelijkheid tot inschrijven voor het tweede trimester,
aankopen van kledij, info inwinnen over onze uitstappen, stages, voorstellingen, repetities,…
Verder zal ‘Cache Coeur’, de nieuwe danswinkel van Stephanie Demey en Bieke Fleerakkers, ook
aanwezig zijn op de opendeur, dus wie denkt aan de feestdagen, kan hier ook zijn of haar hartje
ophalen.

Dan is het ook belangrijk om jullie te herinneren aan onze voorstelling…
‘Me, Myself and I’ wordt gedanst door alle leden van Balletschool Lunatica. Er zijn 6 voorstellingen.
Afdelingen Zulte en Harelbeke dansen op 16 en 18 april 3 voorstellingen. Afdeling Tielt staat op 17 en
19 april 3x op de planken.
De kaartenverkoop start op 1 maart 2015 om 12u stipt, online. Meer info hierover vindt u in
ballettertjes en dit wordt nogmaals verduidelijkt in de volgende editie van onze balletkrant.

Wat we nu nog even willen benadrukken, is het belang van de repetities. We laten u graag genieten
van een dansspektakel dat tot in de puntjes is afgewerkt. Dit is natuurlijk in de eerste plaats leuk voor
u, ons trouw publiek. Daarnaast is het ook zoveel fijner voor onze dansers om te kunnen optreden
met een gerust hart, op een podium waarmee men al vertrouwd is, tussen andere dansers waarmee
men al samen heeft geoefend. Daarom vragen we om de repetities die in ballettertjes en op de
website al sinds eind september zijn aangekondigd, goed in de gaten te houden.
We hopen iedereen aanwezig te zien op alle repetities en voorstellingen en kijken enorm uit naar
deze fijne tijd. Een voorstelling voorbereiden met gepassioneerde dansers van klein tot groot. Elk jaar
opnieuw voelen we de lunaticamicrobe dan echt borrelen…
Mocht je op een repetitie of voorstelling niet kunnen meedansen, denk er dan aan om de balletjuf
tijdig te verwittigen, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij de voorbereidingen.

Tot slot zijn we trots om u te laten weten dat Fiene Zasada, een Lunatica-leerling in hart en
nieren, geselecteerd werd voor de Ketnet Junior Musical. Fiene danst al van kleinsaf aan en haalt
wekelijks haar danshartje op bij de balletchica’s in Harelbeke.
We zijn dan ook apetrots dat ze in de musical mag meedansen, zingen en acteren en gaan natuurlijk
supporteren!
Op woensdag 18 februari 2015 is er om 15u00 een voorstelling in het Plopsatheater in De Panne. In
de ticketprijs zit tevens de toegang tot Mayaland inbegrepen, dus daar toeren we dan ook wel even
rond.
We trekken naar de Panne met de trein. Afspraak om 13u00 aan het station van Tielt.
Terugkomst gepland om 19u15.
Wil je graag mee? Stuur dan als de bliksem een mail naar info@lunatica.be.
Plaatsen zijn beperkt… inschrijven kan tot 30 november 2014.
Wie ingeschreven is, krijgt een bevestigingsmail en krijgt dan later ook een mailtje met meer uitleg.
Kostprijs van de uitstap is 40 euro. Hierin zitten de show, ingang Mayaland en treinreis heen en terug
inbegrepen.
Go go go, Fiene!

We zien jullie allen heel graag in onze balletzalen tijdens de wekelijkse lessen, maar zeker ook tijdens
ons opendeurweekend!
Dansante groeten, Balletschool Lunatica

