Ballettertjes

jaargang 9 nr 2

Lieve dansers en ouders,

Het eerste grote lesblok zit erop: we hebben twee maanden danstechniek achter de kiezen en zijn blij om onze dansers opnieuw zo te zien groeien!
Intussen is er achter de schermen één en ander gewijzigd.
Vandaar dat we jullie via deze brief willen op de hoogte brengen en alle belangrijke info nog even willen meegeven.
Graag dus de agenda in aanslag en even de tijd nemen om dit ‘ballettertje’ door te nemen.
Alvast bedankt!

1. Bestuur Lunatica
Het bestuur van Lunatica is gedeeltelijk gewijzigd. We voelen dat we met de huidige bestuursleden perfect op dezelfde golflengte zitten en weten dat dit de
werking van onze school alleen maar ten goede zal komen! We zetten de bestuursleden even op een rijtje:
-

-

Stephanie Demey – stephanie.demey@lunatica.be – 0473/28.29.69
 Artistiek directeur
 Eindverantwoordelijke afdeling Tielt
 Lesgever afdelingen Tielt, Zulte en Harelbeke
Kris Desaever
 Penningmeester
Bieke Fleerakkers – bieke.fleerakkers@lunatica.be
 Afdelingsverantwoordelijke afdeling Zulte
 Lesgever afdeling Zulte en Harelbeke

-

-

Fleur Schietgat – fleur.schietgat@lunatica.be
 Afdelingsverantwoordelijke afdeling Harelbeke
 Lesgever afdeling Zulte en Harelbeke
Julie Polet
 Secretaris
 Lesgever afdeling Zulte

Naast onze bestuursleden kunnen we ook rekenen op een team van enorm gemotiveerde en getalenteerde lesgevers. U kan deze allemaal terugvinden op onze
site en natuurlijk in onze balletzalen!
2. Rekeningnummer
Graag noteren dat onze rekeningnummers gewijzigd zijn:
-

Afdeling Tielt en Harelbeke: BE58 0018 2468 4679
Afdeling Zulte: BE 47 0018 2468 4780

Gelieve bij betaling steeds in mededeling aan te geven waarvoor de betaling dient + naam en groep + afdeling van de danser
(vb Flore Deroo – BL Tielt – zomerkamp 2018)

3. Animalia
Onze voorstellingen van april 2018 beloven BEESTIG mooi te worden! Bij de Vib’s zijn we al enige tijd aan het oefenen… in onze andere dansgroepen
starten we met het aanleren van de choreo’s na de herfstvakantie.
We zetten even alle belangrijke data op een rijtje en willen dan MET AANDRANG vragen om het inschrijvingsstrookje achteraan deze brief in te vullen en
mee te geven.
We willen hierbij vermelden dat er voor de kleinsten een aangepast programma voorzien is met rust- en creamomenten. We zorgen ervoor dat ook voor hen de
voorstellingen zeker haalbaar zijn.
We hopen dat IEDEREEN dit jaar meedanst… de shows zijn voor alle dansers, groot en klein, ieder jaar opnieuw de kers op de taart na het harde werk… en
voor ouders, familieleden en vrienden… voor hen beloven we een hartverwarmende en ontroerende voorstelling te brengen!

Data Animalia:

-

Voor alle dansers van de afdeling Tielt
Zaterdag 10 februari 2018 – vanaf 9u00: START kaartenverkoop afdeling Tielt (voorstellingen 1-2-6-7)
Zaterdag 17 februari 2018 – 13u-18u: sporthalrepetitie Tielt
Dinsdag 10 april 2018 – 13u-18u: algemene podiumrepetitie Tielt
Donderdag 12 april 2018 – 13u-18u: generale podiumrepetitie Tielt
Vrijdag 13 april 2018 – 19u: voorstelling 1 (afd Tielt)
Zaterdag 14 april 2018 – 10u30: voorstelling 2 (afd Tielt)
Zondag 15 april 2018 – 14u: voorstelling 6 (afd Tielt)
Zondag 15 april 2018 – 18u: voorstelling 7 (afd Tielt)

-

Voor alle dansers van de afdeling Zulte-Harelbeke
Zondag 11 februari 2018 – vanaf 9u00: START kaartenverkoop afdeling Zulte-Harelbeke (voorstellingen 3-4-5)
Zondag 18 februari 2018 – 13u-18u: sporthalrepetitie Zuha
Woensdag 11 april 2018 – 13u-18u: algemene podiumrepetitie Zuha
Vrijdag 13 april 2018 – 9u-13u: generale podiumrepetitie Zuha
Zaterdag 14 april 2018 – 14u: voorstelling 3 (afd Zuha)
Zaterdag 14 april 2018 – 19u: voorstelling 4 (afd Zuha)
Zondag 15 april 2018 – 10u30: voorstelling 7 (afd Zuha)

4. Hulp voorstellingen
In de aanloop naar, en tijdens onze shows is er heel wat werk te doen…
Daarom roepen we op: zijn er mensen die willen helpen bij: decor bouwen, kledij naaien, groepen begeleiden, ontspanning voorzien tijdens repetities en
voorstellingen, make up en haar van de dansers in orde brengen,…? Gelieve dit dan in te vullen op het blad achteraan deze nieuwsbrief en dit terug mee te
geven aan de dansers van de balletschool. We zijn jullie nu al heel erg dankbaar!!

5. Lunatica danst Animalia… en denkt hierbij ook aan de natuur…
Met een grote balletschool als de onze, gaat heel wat papierwerk gemoeid…
Onze interne communicatie verloopt hoofdzakelijk via mail en dropbox.
Communicatie naar ouders toe verloopt tot nu toe via ballettertjes. Tot op heden kregen al onze leden telkens het krantje mee. We zouden dit nu willen
aanpassen en geven vanaf nu aan de gezinsjongsten een ballettertje mee.
We hopen hiervoor op uw begrip.

6. Familielessen
De lessenreeks ‘moeder-dochter’ die in september en oktober in Tielt liep op zondagavond van 17u30 tot 19u, werd een succes!
Het was heel plezant en bij momenten ook ontroerend om te zien hoe mama’s en dochters samen dansten!
Zo mooi… dat we hen graag uitnodigden om op vrijdag 12 januari hun choreo te dansen op de kampioenenhulde van Stad Tielt in de Europahal van Tielt!
Dit heeft wel als gevolg dat we enkele extra repetities inschakelen op zondag.
Hierdoor zal de lessenreeks ‘koppeldans’ niet in november-december ingericht worden, maar wel na de paasvakantie.
We hopen dan heel wat enthousiaste koppels te mogen ontvangen (broers en zussen of vriendinnen zijn natuurlijk ook meer dan welkom!).

Wat?

Familieles ‘koppeldans’

Waar? Sporthal De Ponte ‘Tielt’
Wanneer? 29/4 – 6/5 – 13/5 – 20/5 – 27/5 – 10/6 – 17/6 – 24/6 – 1/7 2018, telkens van 17u30 tot 19u
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 april 2018.
Opvang kids? Koppels die wensen in te schrijven maar niet weten waar hun kids dan heen kunnen? Geen probleem! Wij voorzien opvang tijdens de les met
leuke crea-momenten op niveau van elk kind!
Prijs? Koppeldans: 25 euro pp – opvang kinderen: 15 euro per kind – dit voor de volledige lessenreeks

7. VIB- en FEL-weekend 2018

De VIB’s en FEL-lers zijn bij de gelukkigen… na de voorgaande TOPedities van onze weekendjes, staan er ook dit jaar weer twee op het programma!
De VIB’s nodig ik graag uit om in februari van de partij te zijn op het VIBweekend.
De FELle dames en heren zijn van harte welkom op het tweede FELweekend in juni!
Een cocktail van veel dans, ontspanning en leuke babbels doen deze weekendjes telkens weer opnieuw slagen in hun opzet: memorabel worden !
Hopelijk ben JIJ ook van de partij!

Wat?

VIB weekend

Wanneer?

2 tem 4 februari 2018 (OPGELET: gewijzigde datum omdat dit beter past met de examens van onze dansers)

Kostprijs?

150 euro

Wie?

Alle leden van VIB’s (vrijdagavondgroep 19u, 21u of zondaggroep 10u30) 2017-2018

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 31 december 2017

Wat?

FEL weekend

Wanneer?

1 tem 3 juni 2018

Kostprijs?

150 euro

Wie?

Alle leden van FEL Tielt, Zulte, Harelbeke

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2018

8. Lunatica zomert 2018
We hoorden het al hier en daar tijdens de slotshow van onze zomerstage in Watou…
“Kunnen we al inschrijven voor volgend jaar???”
Nee, toen kon dat nog niet… maar NU wel!
Wie graag mee wil voor een week vol plezier, dans, spel, verwennerij, overheerlijk eten en onuitputtelijke balletvriendschap, hier is je kans!
Mail ons en schrijf je in…
We beloven dat het een TOPkamp wordt!

Wat?

Lunatica zomert 2018

Wanneer?

12 tot 19 augustus 2017

Waar?

Heuvelland

Wie?

Alle leden van balletschool Lunatica vanaf balletkriebels

Kostprijs?

275 euro

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2018 (opgepast: plaatsen zijn beperkt en er zijn al heel wat inschrijvingen binnen)

9. Kalender
We zetten graag nog even alle belangrijke data op een rijtje. De kalender kan u ook vanaf 1 november raadplegen op onze website en zal daar ook steeds up to
date zijn.
Lunatikalender

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

4 november 2017

WEL lessen in Harelbeke!

11 november 2017

Geen lessen in Harelbeke (Wapenstilstand)

24 dec 2017 – 6 jan 2018

Geen danlessen (kerstvakantie)

12 januari 2018

Kampioenenhulde gastoptreden Lunatica

2 febr 2018 – 4 febr 2018

Geen danslessen (kerstvakantie)

Geen danslessen (kerstvakantie)

Vibweekend
Geen danslessen

Vibweekend
Geen danslessen

Vibweekend
Geen danslessen

12 febr – 18 febr 2018

Geen danslessen (krokus)

Geen danslessen (krokus)

Geen danslessen (krokus)

10 februari 2018

START kaartenverkoop shows Tielt
START kaartenverkoop shows ZUHA

START kaartenverkoop shows ZUHA

sporthalrepetitie

Sporthalrepetitie

11 februari 2018
17 februari 2018

Sporthalrepetitie

18 februari 2018
2 april – 8 april 2018

Geen danslessen (paasvakantie)

Geen danslessen (paasvakantie)

Geen danslessen (paasvakantie)

9 april – 13 april 2018

Podiumrepetities Europahal (data volgen
later)

Podiumrepetities Europahal (data volgen
later)

Podiumrepetities Europahal (data volgen
later)

13 april 2018

Première Animalia

14 april 2018

Voorstelling 2 Animalia

Voorstelling 3 en 4 Animalia

Voorstelling 3 en 4 Animalia

15 april 2018

Voorstelling 6 en 7 Animalia

Voorstelling 5 Animalia

Voorstelling 5 Animalia

Lunatikalender

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

16 april – 22 april 2018

Geen danslessen

Geen danslessen

Geen danslessen

29 april 2018

Start lessenreeks koppeldans

Start lessenreeks koppeldans

Start lessenreeks koppeldans

1 mei 2018

Geen danslessen (dag van de Arbeid)

Geen danslessen (dag van de Arbeid)

7 mei 2018-12 mei 2018

Geen danslessen (Hemelvaart)

Geen danslessen (Hemelvaart)

Geen danslessen (Hemelvaart)

13 mei 2018

Wel danslessen in Tielt!

20 mei 2018

Geen danslessen (Pinksteren)

18 juni – 24 juni 2018

Laatste lesweek

Laatste lesweek

Laatste lesweek

28 juli – 4 aug 2018

Vibreis naar Spanje

Vibreis naar Spanje

Vibreis naar Spanje

12 aug – 19 aug 2018

Lunatica zomert 2018

Lunatica zomert 2018

Lunatica zomert 2018

12 okt – 14 okt 2019

Prinsessenweekend (inschrijven na de
paasvakantie)

Prinsessenweekend (inschrijven na de
paasvakantie)

Prinsessenweekend (inschrijven na de
paasvakantie)

BELANGRIJKE INVULSTROOK!!! => GRAAG INVULLEN en MEEGEVEN naar de VOLGENDE balletles!!!
Danser(s):

………………………………………………………… Groep(en):

……………………………………… Afdeling Tielt/Zulte/Harelbeke

…………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………

Nemen graag deel aan de repetities en shows ‘Animalia’ door Balletschool Lunatica afdeling Tielt/ZulteHarelbeke (schrap wat niet past)

Handtekening verantwoordelijke: ………………………………………………

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Naam: ………………………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………………………

Link met Lunatica: …………………………………………………………

Link met Lunatica: …………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………

GSM: ……………………………………………………………………….

GSM: ……………………………………………………………………….

“Ik maak graag deel uit van het team vrijwilligers van de balletschool om

“Ik maak graag deel uit van het team vrijwilligers van de balletschool om

te helpen bij:………….……………………………………………………”

te helpen bij:………….……………………………………………………”

Handtekening: …………………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………

