Ballettertjes

jaargang 8 nr 1

We zijn terug gestart… een vliegende start zouden we zelfs durven zeggen!
Heel wat roze (en zwarte) ballerina’s en ook een aantal ballerino’s en enkele stoere boys, vonden de eerste week van september
de weg terug naar onze danszalen!
We vlogen er meteen in met in elke groep een flinke dosis danstechniek!
We hechten bij Lunatica heel veel belang aan het inzichtelijk dansen: waarom moet je een bepaalde beweging zo uitvoeren en
waarom mag het niet anders? Hierbij werken we dus ook aan een goede houding, lichaamsbesef en inzicht in de opbouw van de
dansbewegingen.
Maar naast al dit inzichtelijke, is er natuurlijk ook heel wat plaats voor de passie voor dans!
Wat fijn om terug trotse danseresjes in de spiegel te zien piepen, jonge tieners de eerste pasjes op de pointes te zien zetten en
gepassioneerde semi-professionele dansers aan het werk te zien in de VIBlessen…
Wij genieten elke les… hopelijk jullie ook!
Zoals steeds houden we ons eraan om jullie uitvoerig te informeren over al onze evenementen, stages, wedstrijden, uitstappen en
voorstellingen in onze danskrant ‘Ballettertjes’.
Hier dus de eerste editie van dit dansjaar… een jaartje waar we ons richten op toegewijde dansers… Lunatica = DEDICATED!
We wensen ieder een DANStastisch jaar toe!
Stephanie Demey – voorzitter en verantwoordelijke afdeling Tielt 0473/28.29.69
Stefanie Vandewalle – verantwoordelijke afdeling Harelbeke 0474/90.41.50
Bieke Fleerakkers – verantwoordelijke afdeling Zulte 0473/23.54.41

Aankoop uniformkledij ‘Lunatica’
Velen onder jullie vonden al de weg naar onze balletwinkel ‘Cache Coeur’.
Eind augustus heropende Cache Coeur haar deuren, in een nieuw, groter jasje…
We investeerden in onze winkel, omdat we heel wat nadelen ondervonden aan de vroegere verkoop van uniformkledij in de balletzalen:
- er ging steeds heel wat kostbare lestijd verloren door het aanpassen, bestellen, betalen,… van het uniform tijdens de lessen
- vaak was er onvoldoende tijd om deftig te passen, waardoor oa pantoffeltjes soms te klein aangekocht werden
- voor onze lesgevers was het een hele verhuis om telkens pasmaten en bestellingen mee te sleuren naar de balletzalen en terug.
- ook de bestellingen opmaken nam heel wat tijd in beslag
- steeds meer kwamen bestellingen terug omdat de maat niet klopte. Bijgevolg kregen we dan vaak gedragen kledij terug, zonder de originele
verpakking…
Kortom, we hebben alles goed overwogen en beslist dat het anders zou moeten kunnen.
Vandaar dat we ervoor opteerden om het uniform enkel nog te verkopen in onze winkel. Hier zijn paskamers en wordt steeds tijd voorzien om aan te
passen en deskundig advies te verlenen indien nodig.
We breidden hierdoor ook onze openingsuren uit: de winkel is nu wekelijks twee maal open: op donderdagavond van 16u30 tot 20u én op
zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u. Tevens bieden we de mogelijkheid aan mensen die zich dan niet kunnen vrij maken, om buiten de
openingsuren op afspraak langs te komen.
Daarnaast kan u in de winkel inmiddels ook met bancontact betalen.
We zijn er ons van bewust dat het niet altijd evident is, vooral voor onze leden van Zulte en Harelbeke, om in Tielt te geraken. Vandaar dat we
momenteel ook volop bezig zijn met het uitbouwen van onze webshop.
Op die manier kan balletkledij dus ook online besteld worden.
Het webdesign is klaar, we testen nu nog even uit en zetten de puntjes op de i. We hopen na het herfstverlof onze shop online te kunnen plaatsen.
U kan alles volgen op de facebookpagina van Cache Coeur of op www.cachecoeurballet.be.
We hopen op die manier iedereen tegemoet te komen en willen benadrukken dat we echt op zoek zijn naar de beste manier om iedereen een goede
service te bieden.
Het is dan ook een plezier om al onze dansers verzorgd in hun balletuniform in onze lessen te zien verschijnen!

Cache Coeur – Wulfstraat 25 8700 Tielt – 0473/28.29.69 – www.cachecoeurballet.be

Herfststage en filmconcert ‘Movielicious’
Zin in een uitdaging? Danstechniek bijschaven? Creamomenten binnen het filmthema? En als kers op de taart een spetterend optreden op een
groots filmconcert in de Europahal van Tielt!
Gemotiveerd? Schrijf je dan in voor onze herfststage ‘movielicious’.
We oefenen dagelijks aan een nieuwe choreo binnen de films ‘Grease’ en ‘Westsidestory’. Bedoeling is om uiteindelijk met een overweldigende show
op de proppen te kunnen komen en door de stage alle dansers volledig in het filmthema op het podium te laten schitteren!
De inschrijvingen zijn gestart eind vorig jaar, maar we willen late beslissers ook nog een kans geven om zich in te schrijven…
Wie de moviekriebels voelt komen, mailt als de bliksem naar info@lunatica.be. Op maandag 24 oktober sluiten we de inschrijvingen definitief af!
Wie?

Alle lunaticaleden tussen 12 en … jaar

Waar?
Wanneer?

Sporthal De Ponte Tielt – Europahal Tielt
Donderdag 3 nov 2016 9u-16u
Vrijdag 4 nov 2016 9u-16u
Zaterdag 5 nov 2016 9u-16u
Zondag 6 nov 2016 9u-12u
Zondag 20 nov 2016 9u-12u
Zondag 20 nov 2016: namiddag: podiumrepetitie en ’s avonds filmconcert in de Europahal
Mail naar info@lunatica.be voor 24 oktober 2016.
De stage kost 80 euro. Hierin zitten alle danslessen, crealessen en verzekering
inbegrepen. We vragen om op de stagedagen en voorstellingsdagen een picknick,
water en twee gezonde tussendoortjes mee te brengen.

Inschrijven?

Even terugblikken op… ACITANUL 2016… ons omgekeerde zomerkamp
Een knotsgek thema, superkokkies, een hecht en gemotiveerd moniteam, een superkampplaats, fijne gastdocenten
en heel wat gepassioneerde dansers…
Dat waren de ingrediënten voor ons zomerkamp dat in augustus doorging in de Hoge Rielen te Kasterlee.
Een knaller van jewelste!

En ook even vooruitblikken… Lunatica zomert 2017… Pas de DEUX!
Wie zich afvraagt wat we op zo’n zomerkamp zoal doen, kan best even de foto’s bekijken op onze facebookpagina…
en wie écht nieuwsgierig is, komt volgend jaar mee?
Dan trekken we van 20-27 augustus op kamp…
Volgende zomer gaan we niet omgekeerd, vieren we geen kerst… maar is het thema van onze stageweek ‘Pas de
deux’!
Heb jij een beste dansvriendin waarmee je ALLES wil delen? Samen dansen, zingen, knutselen, creatief zijn en
bovenal genieten?
Dan is dit jouw knaller van de volgende zomervakantie!
Wie zeker wil zijn van een plaatsje, schrijft zich best zo snel mogelijk in door te mailen naar info@lunatica.be!
Let wel: dit jaar schrijf je je in en geef je meteen de naam op van je dansvriendin waarmee je dit fantastische kamp
wilt beleven… Want alles gaat volgende zomer per TWEE!!
Wie graag mee wil, maar geen balletvriendin vindt die ook mee kan, geen paniek! Die inschrijvingen aanvaarden we
natuurlijk ook! En dan zorgen wij voor de perfecte match…
Wat?
Wanneer?
Waar?
Wie?
Kostprijs?
Inschrijven?

Lunatica zomert 2017
20-27 augustus 2017
X
Alle leden van lunatica vanaf de balletkriebels tem balladies
275 euro (hier zitten vervoer heen, alle maaltijden, logies, danslessen, materiaal, activiteiten,
verzekering en massa’s leuke herinneringen in inbegrepen!)
Mail naar info@lunatica.be. Let wel… de plaatsen zijn beperkt!

Lunatica laat kleine prinsesjes GROOT dromen…
We hebben net ons tweede ‘roze’ weekend in het kasteel van Lokeren achter de rug…
Een 40-tal prinsesjes en 5 prinsessenmoni’s droomden er volledig weg…
Een wereld van hofdans, baljurkjes, sluiers, juwelen, make up, toverstafjes, roze spelletjes, modeshow, mooie kapsels,
roze nagels, heerlijk eten en dit alles in een écht kasteel!
Het waren dan ook STRALENDE gezichtjes die op zondagavond na een prinsessenshow terug huiswaarts vertrokken…
Wie ook zin heeft in zo’n weekendje vol magie, in het najaar 2017 komt er een volgende editie. Opnieuw worden alle
dansertjes van het 3e kleuter (2011) tem 2e leerjaar (2009) uitgenodigd in één van onze volgende ballettertjes.
Ook wij, prinses Roos, prinses Linde, prinses Madelief, prinses Iris en prinses Violet kijken er al weer naar uit…

FEL works out…

Na heel wat hints van de trouwe fellers, ik heb het begrepen ;-)! Jullie willen ook heel graag eens op weekend…
Misschien niet in prinsessenjurkjes en geen 6u klassiek ballet op een dag, maar wel de nodige portie conditietraining, stretching, dans en ballet,
gecombineerd met gezellig samen zijn, lekker eten en relaxatie…
Volgens mij hét recept voor een tof weekendje onder de fellers van de drie afdelingen van Lunatica!
De locatie voor dit weekend ligt nog niet vast, vermits dit afhangt van het aantal deelnemers. De juiste datum geef ik wel al mee.
Wat? FEL works out – FEL weekend
Waar? Nog te bepalen
Wie? Alle leden van FEL en FELklassiek Tielt / Zuha
Wanneer? Vrijdag 16 – zondag 18 juni 2017
Kostprijs? 150 euro, hierin zitten logies, verzekering, eten en drinken en alle activiteiten in inbegrepen
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 december 2016

VIB’s gaan op reis… en nemen mee… hun balletkledij!
Na heel wat leerrijke en plezante VIBweekends, gaan we dit jaar een stapje verder…
En dan ook letterlijk… We trekken met de VIB’s naar het Zuiden!
De reis wordt een mix van danslessen waarin we tot het uiterste gaan, genieten van zon, zee, strand en elkaar!
De locatie zal hoogstwaarschijnlijk in Kroatïe zijn, maar ook hier is nog geen 100% zekerheid over, want ook dit hangt af van het aantal deelnemers.
Wat we wel al met zekerheid kunnen zeggen, is dat we onze reis plannen in de week van 5 tot 12 augustus 2017.
Ben jij een gemotiveerde vib, die zin heeft in een dansavontuur en samen met ons het vliegtuig op wil naar de zon, laat dan asap iets weten, zodat ik
de voorbereidingen voor onze onvergetelijke reis kan starten!
Ik kijk er in elk geval al héél erg naar uit!!!

The girls… the boys… choreo
Balletschool Lunatica is in de eerste plaats een BALLETschool.
We geloven erin dat de klassieke basis een heel sterk fundament is, waarop iedere danser dan in diverse stijlen verder kan bouwen.
Daarom stellen wij voorop dat iedere danseres die bij Lunatica aan de slag gaat, als basisgroep klassiek ballet volgt.
Wanneer je echter, naast klassiek ballet, ook je hart wil ophalen in andere stijlen, kan je bij Lunatica in volgende groepen terecht:
- Klassieke ballerina’s en –no’s van 1e en 2e leerjaar: voor jullie is er sinds september een extra groep opgericht ‘the girls’. In deze groep wordt
gedanst op moderne muziek, zeg maar, de liedjes waar jullie fan van zijn.
We dansen modern, jazz, disco en leren op die manier ook de verschilpunten kennen tussen klassiek ballet en bijvoorbeeld jazz. Een volledig
andere lesinhoud dan in de klassieke les, maar wel dezelfde gedisciplineerde aanpak, waarbij via inzichtelijk dansen, de dansers al snel tot
een mooi resultaat komen.
Na 7 lesweken kunnen we getuigen… de dansertjes komen met stralende gezichtjes naar de lessen van ‘the girls’!
Interesse?
Je kan nog steeds een proefles volgen bij ‘the girls’!
Afdeling Tielt
vrijdag 16u tot 17u
Sporthal De Ponte
Afdeling Zuha
dinsdag 17u15 tot 18u
Polyvalente zaal Sporthal Zulte
Let wel: deze groep is louter bedoeld als extra groep voor leerlingen die al bij lunatica in een basisgroep klassiek ballet volgen.
Kostprijs: 15 euro per trimester voor deze extra groep.
-

Klassieke ballerina’s en –no’s van 3e leerjaar tem 2e middelbaar: voor jullie zijn er de lessen choreotica’s. In deze lessen wordt gewerkt aan
spierversterking, conditionele oefeningen, stretching én leren de dansers zelf choreograferen op hedendaagse muziek. Dit in duo, in grote
groep of individueel, al naar gelang de opdracht.
In deze lessen wordt dus gedanst in diverse dansstijlen en spreken we tegelijk de creativiteit van onze dansers aan.
Wie wil kan ook hier nog terecht voor een proefles.
Afdeling Tielt
dinsdag 17u30 tot 18u30
Sporthal De Ponte
Afdeling Zulte
dinsdag 18u-19u
Polyvalente zaal Sporthal Zulte
Afdeling Harelbeke woensdag 16u-17u
Sporthal Arendswijk Harelbeke
Let wel: ook deze groep is bedoeld als extra groep, bovenop de basisgroep klassiek ballet.
Kostprijs: 15 euro per trimester voor deze extra groep.

-

Klassieke ballerina’s en –no’s vanaf het 3e middelbaar: jullie kunnen terecht in diverse groepen. Zo is er voor jullie mogelijkheid om FEL bij te
volgen (conditie, spierversterking, stretching en choreo op hedendaagse muziek), pointica’s: ballettechniek op de pointes, Vib’s adagio:
tussengroep naar de Vibs, waarbij het dansniveau hetzelfde is, maar het tempo trager ligt.
Voor info omtrent al deze extra groepen, verwijzen we graag door naar onze website of kan u gerust contact met ons opnemen.
Met het oog op de overgang naar de VIB’s, raden wij dansers vanaf het 1e middelbaar aan om meerdere danslessen per week te volgen.
Ook Vib’s worden dit trouwens aangeraden. Hoe meer tijd je investeert in je techniek, hoe meer je ook kan genieten van de dans!

-

Ben jij een JONGEN, hou je van DANS, hou je niet van het cliché dat jongens niet kunnen/mogen dansen?
Dan kan je bij Lunatica terecht bij The boys!
Deze groep is als basisgroep bedoeld. Dit betekent dat je voor het volgen van the boys, geen basisgroep klassiek ballet moet volgen. Dit om
de start van de jongens om te komen dansen, laagdrempelig te houden. Uiteraard zijn jongens die dit willen, zeker ook van harte welkom in
de klassieke balletlessen…
De lessen van the boys kennen een gelijkaardige opbouw als deze van the girls en the choreo: opwarming, spierversterking, conditietraining
en stretching + choreo. We letten er hier bij op dat alle oefeningen en choreo’s gemaakt worden op stoere, populaire muziek en passen onze
dansmoves aan… Stoere boys zijn hier op hun plaats!
Interesse? Kom zeker eens langs om te proeven van deze lessen! The boys dansen in de afdeling Tielt op dinsdag van 17u tot 18u in de
sporthal van Tielt. Jongens vanaf 6 jaar zijn er welkom. We werken met diverse leeftijden in één groep en geven de lessen met twee
leerkrachten, waardoor er heel wat ruimte is voor differentiatie en ieder op zijn niveau kan dansen.
Kostprijs: 60 euro voor het eerste trimester of 150 euro op jaarbasis. Dit is een basisgroep.

Gratitude
We zijn vorig schooljaar geëindigd, en dit schooljaar gestart met een portie ballettechniek. Voeten meer doorstrekken, bekken kantelen, werken aan
lenigheid, vergeet je ‘en dehors’ niet,… Een must voor iedere ballerina en een voorwaarde om te blijven groeien!
Naast de ballettechniek, is het natuurlijk ook superfijn om te werken naar een voorstelling… en deze staan dit jaar ook weer op het programma!
In april dansen we met al onze leden 8 voorstellingen ‘Gratitude’.
De voorbereidingen voor deze voorstellingen zijn bij de oudste dansers net gestart.
De kindjes vliegen erin na de herfstvakantie.
Het is dan ook belangrijk dat we zo snel mogelijk te weten komen wie van onze dansers kan deelnemen.
We benadrukken dat het écht fijn is om als danser naar dit evenement toe te leven. Na maanden van oefenen, is dit de kers op de taart en kan
eindelijk geschitterd worden op het grote podium…
Ouders van kleintjes die zich zorgen maken, willen we al geruststellen: tijdens repetities en voorstellingen is telkens een groepsbegeleider
verantwoordelijk die erop toeziet dat de kinderen tijdig eten en drinken, helpt bij het omkleden en hen begeleidt tijdens de diverse
ontspanningsmogelijkheden die we telkens voorzien (filmmomenten, knutselactiviteiten, (voor)leesmomenten, fotoshoot,…).
We hopen dan ook dat we alle dansers op het podium mogen zien staan in april!
Om een duidelijk beeld te hebben over de deelnemers, vragen we het strookje achteraan ballettertjes in te vullen, uit te knippen en mee te
brengen naar de balletles, OOK als je niet kan deelnemen!
Gelieve dit ten laatste de eerste les na de herfstvakantie mee te geven.
Op die manier kunnen wij onze choreo’s plaatsen en weten we ook hoeveel kledij we moeten voorzien voor kostumering.
De voorstellingen van Gratitude vinden plaats in CC Gildhof te Tielt.
De afdelingen Tielt en ZulteHarelbeke dansen ieder een weekend.
We zetten al even enkele data op een rijtje. Op die manier kunnen de agenda’s al worden aangevuld!
Voor de dansers van de afdeling Tielt:
Zaterdag 25 februari 2017
9u00
Zaterdag 4 maart 2017
13u-18u
Woensdag 29 maart 2017
13u-18u
Vrijdag 31 maart 2017
16u30-20u
Zaterdag 1 april 2017
14u en 19u

start kaartenverkoop TIELT via mail naar info@lunatica.be
algemene repetitie in sporthal
algemene podiumrepetitie
generale podiumrepetitie
voorstellingen 1&2 ‘Gratitude ‘

(info volgt in volgende ballettertjes)
sporthal De Ponte Tielt
CC Gildhof Tielt
CC Gildhof Tielt
CC Gildhof Tielt

Zondag 2 april 2017

voorstellingen 3&4 ‘Gratitude’

CC Gildhof Tielt

10u en 15u

Zaterdag 26 februari 2017
Zondag 5 maart 2017
Dinsdag 4 april 2017
Vrijdag 7 april 2017
Zaterdag 8 april 2017

9u00
13u-18u
13u-18u
16u30-20u
14u en 19u

start kaartenverkoop ZUHA via mail naar info@lunatica.be
algemene repetitie in sporthal
algemene podiumrepetitie
generale podiumrepetitie
voorstellingen 5&6 ‘Gratitude ‘

(info volgt in volgende ballettertjes)
sporthal De Ponte Tielt
CC Gildhof Tielt
CC Gildhof Tielt
CC Gildhof Tielt

Zondag 9 april 2017

10u en 15u

voorstellingen 7&8 ‘Gratitude’

CC Gildhof Tielt

En tot slot… de lunatikalender!
Lunatikalender

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

31 oktober 2016

afdeling HARELBEKE
Geen les (herfstvakantie)

1 november 2016

Geen les (herfstvakantie)

Geen les (herfstvakantie)

2 november 2016

Geen les (herfstvakantie)

Geen les (herfstvakantie)

Geen les (herfstvakantie)

3 november 2016

Herfststage ‘movielicious’

Herfststage ‘movielicious’

Herfststage ‘movielicious’

4 november 2016

Geen les (herfstvakantie)
Herfststage ‘movielicious’

Geen les (herfstvakantie)
Herfststage ‘movielicious’

Herfststage ‘movielicious’

5 november 2016

Herfststage ‘movielicious’

Herfststage ‘movielicious’

Geen les (herfstvakantie)

6 november 2016

Herfststage ‘movielicious’

WEL les
Herfststage ‘movielicious’

11 november 2016

Geen les (wapenstilstand)

Geen les (wapenstilstand)

12 november 2016

WEL les

13 november 2016

WEL les

20 november 2016

Filmconcert met Lunatica als
gastdansers in Europahal Tielt

26 december 2016

Geen les (kerstvakantie)

27 december 2016

Geen les (kerstvakantie)

Geen les (kerstvakantie)

28 december 2016

Geen les (kerstvakantie)

Geen les (kerstvakantie)

30 december 2016

Geen les (kerstvakantie)

Geen les (kerstvakantie)

31 december 2016

Geen les (kerstvakantie)

Geen les (kerstvakantie)

Lunatikalender

afdeling TIELT

1 januari 2017

Geen les (kerstvakantie)

afdeling ZULTE

2 januari 2017

afdeling HARELBEKE

Geen les (kerstvakantie)

3 januari 2017

Geen les (kerstvakantie)

Geen les (kerstvakantie)

4 januari 2017

Geen les (kerstvakantie)

Geen les (kerstvakantie)

6 januari 2017

Geen les (kerstvakantie)
Wel les voor vibs!

Geen les (kerstvakantie)

7 januari 2017

Geen les (kerstvakantie)

Geen les (kerstvakantie)

8 januari 2017

Geen les (kerstvakantie)
! wel les voor vibs en vibs allegro!

27 februari 2017

Start kaartenverkoop Gratitude

28 februari 2017

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)
Start kaartenverkoop Gratitude

Start kaartenverkoop Gratitude

1 maart 2017

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)

3 maart 2017

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)

Wel les voor de VIB’s!
4 maart 2017

Algemene sporthalrepetitie afd Tielt

5 maart 2017

Wel les voor vibs en vibs allegro

27 maart 2017

Podiumrepetitie (welke groepen volgt
later)

28 maart 2017

Geen les
Podiumrepetitie (welke groepen volgt
later)

Geen les

29 maart 2017

Geen les
Alg podiumrepetitie afdeling Tielt

Geen les

geen les (krokus)
Algemene sporthalrepetitie afdeling
Zuha

Algemene sporthalrepetitie afdeling
Zuha
Geen les

Geen les

Lunatikalender

afdeling TIELT

30 maart 2017

Podiumrepetitie (welke groepen volgt
later

31 maart 2017

Geen les
GENERALE repetitie afdeling Tielt

1 april 2017

Voorstelling 1 en 2 Gratitude

2 april 2017

Geen les
Voorstelling 3 en 4 Gratitude

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

Geen les
Geen les

3 april 2017

Geen les (paasvakantie)

4 april 2017

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)
Alg podiumrepetitie afdeling Zuha

Alg podiumrepetitie afdeling Zuha

5 april 2017

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)

Podiumrepetitie (welke groepen volgt
later)

Podiumrepetitie (welke groepen volgt
later)

Geen les (paasvakantie)
GENERALE repetitie afd Zuha

GENERALE repetitie afd Zuha

Voorstelling 5 en 6 Gratitude

Geen les (paasvakantie)
Voorstelling 5 en 6 Gratitude

Voorstelling 7 en 8 Gratitude

Voorstelling 7 en 8 Gratitude

6 april 2017
7 april 2017

Geen les (paasvakantie)

8 april 2017
9 april 2017

Geen les (paasvakantie)

10 april 2017

Geen les (paasvakantie)

11 april 2017

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)

12 april 2017

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)

14 april 2017

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)

15 april 2017
16 april 2017

Geen les (paasvakantie)

Geen les (paasvakantie)
Geen les (paasvakantie)

Lunatikalender

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

17 april 2017

Geen les (paasmaandag)

1 mei 2017

Geen les (dag van de Arbeid)

23 mei 2017

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

24 mei 2017

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

26 mei 2017

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

27 mei 2017

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

28 mei 2017

Geen les (Hemelvaart)

4 juni 2017

Vibs: wel les (op locatie in ’t Spoor
Tielt)

5 juni 2017

Wel les (pinkstermaandag)

16 juni 2017

Geen viblessen (FEL weekend)
FELweekend

FELweekend

FELweekend

17 juni 2017

FELweekend

FELweekend

FELweekend

18 juni 2017

Geen viblessen (FELweekend)
FELweekend

FELweekend

FELweekend

19 juni 2017

Laatste les + inschrijving 2017-2018

21 juni 2017

Laatste les + inschrijving 2017-2018

Laatste les + inschrijving 2017-2018

22 juni 2017

Laatste les + inschrijving 2017-2018

Laatste les + inschrijving 2017-2018

24 juni 2017

Laatste les + inschrijving 2017-2018

Laatste les + inschrijving 2017-2018

25 juni 2017

Laatste les + inschrijving 2017-2018

Laatste les + inschrijving 2017-2018

26 juni 2017

Laatste les + inschrijving 2017-2018

1 september 2017

Start nieuwe dansjaar

Start nieuwe dansjaar

afdeling TIELT

Lunatikalender

afdeling ZULTE

2 september 2017
13 oktober 2017

afdeling HARELBEKE
Start nieuwe dansjaar

Geen les (prinsessenweekend)

Geen les (prinsessenweekend)

14 oktober 2017

Geen les (prinsessenweekend)

15 oktober 2017

Geen les (prinsessenweekend)

Lunatica zomert 2017: 20-27 augustus 2017!
En voor de vroege vogels…

Voorstellingen 2018: 7 en 8 – 14 en 15 april 2018

Inschrijvingsstrook ‘GRATITUDE’ (ingevuld terug meebrengen ten laatste eerste les na de herfstvakantie!)

Naam: _________________________________________________________
Groep: _________________________________________________________
Afdeling: Tielt – Zulte – Harelbeke (schrap wat niet past)
Hierbij verklaar ik dat bovengenoemde mag en zal deelnemen aan de repetities en voorstellingen ‘Gratitude’ van Balletschool Lunatica.
Voor repetitie- en voorstellingsdata: zie kalender

Handtekening: _____________________________________

