Ballettertjes
Lieve ballerina’s en ballerino!
Bij het begin van dit nieuwe dansjaar, geven we graag een nieuwe editie van ‘Ballettertjes’ mee, met daarin de
laatste nieuwtjes van onze balletschool.
Met onze voorstelling van ‘De Notenkraker’ voor de deur, vliegen we er pijlsnel in, zodat alle choreografieën
tijdig ingestudeerd geraken. We willen dan ook vragen aan al onze leden om zo weinig mogelijk lessen te
missen, zodat iedereen zelfverzekerd op het podium kan staan en volop kan genieten van ‘de schijnwerpers’!
Naast ‘De Notenkraker’ organiseren we de komende maanden nog tal van andere activiteiten.
We proberen nu al zoveel mogelijk mee te geven, maar hopen dat jullie ook regelmatig onze website bezoeken,
zodat niemand iets hoeft te missen.
Wij hebben er zin in en staan te popelen om al onze dansertjes terug te mogen ontvangen!
Veel liefs,
Balletschool Lunatica

Uniformverkoop
Nog even laten weten dat volgende onderdelen van het uniform
tweedehands kunnen worden doorverkocht: maillots, rokjes,
shorts en cache-coeurs. Kledij die nog in goede staat is, kan aan
ons bezorgd worden en bieden wij aan de helft van de
aankoopprijs aan tijdens de bestelmaanden. Eens verkocht, krijgt
u van ons het geld terug.

www.lunatica.be
vanaf 1 november 2010 volledig
vernieuwd!
David Vanoverbeke webdesign

De bestelmaanden zijn: augustus/september, december/januari,
maart/april.
Tijdens deze maanden kan u bij ons terecht om adhv pasmaten de
bestelbon correct in te vullen. Wij proberen de bestelling dan zo
spoedig mogelijk in orde te brengen.
Voor info en prijzen kan u terecht op onze website
www.lunatica.be.
We willen nog benadrukken dat in september, alle kledij die nodig
is voor de Notenkraker best besteld wordt, zodat niemand op de
voorstelling zonder pantoffels het podium op moet.
VERLOREN VOORWERPEN SCHOOLJAAR 2009-2010:
contacteer Stephanie Demey op 0473/28.29.69
Afdelingsverantwoordelijken 2010-2011
AFDELING TIELT

STEPHANIE DEMEY

AFDELING ZULTE

KAREN VAN OVERBEKE 0475/37.82.36 karen.vanoverbeke@lunatica.be

AFDELING HARELBEKE

STEFANIE VANDEWALLE
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Knutselwedstrijd najaar 2010

Wie graag tekent of schildert, mag zich in het najaar volledig uitleven…
Opdracht van de nieuwe wedstrijd is de volgende:
We gaan op zoek naar zoveel mogelijk schilder- en knutselwerkjes rond het thema ‘De Notenkraker’
om onze schouwburgzaal mee te versieren op 28 november 2010.
Alle werkjes worden die dag tentoongesteld, en de winnaar wordt dan ook in de bloemetjes gezet en
wint een geschenkenpakket van onze balletschool.
Iedereen, groot of klein, mag deelnemen en de werkjes (voorzien van naam, afdeling en groep)
afgeven aan de balletjuf in de loop van de maanden september en oktober.
We wensen jullie alvast veel creativiteit en knutselplezier!

Inschrijvingen schooljaar 2010-2011

Op zaterdag 28 augustus 2010 organiseerden we op al onze afdelingen een inschrijvingsdag.
We waren blij dat we al heel wat leden mochten inschrijven, maar kwamen ook tot de vaststelling dat nog heel wat mensen
de revue zullen passeren in september.
Om alles vlot te laten verlopen, willen we graag nog eens benadrukken dat er ook kan betaald worden via overschrijving.
U stuurt dan een mailtje naar info@lunatica.be met alle gegevens van zoon- of dochterlief. Wij maken de
verzekeringspapieren en het lidkaartje op en geven dit mee in de balletles, zodra het inschrijvingsgeld op onze rekening
gestort werd (vermelding: naam – afdeling – groep).
Het rekeningnummer is te vinden op onze website www.lunatica.be.
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Wil je graag mee op één van onze volgende uitstappen? Inschrijven kan op info@lunatica.be!

Op woensdag 27 oktober 2010 worden we in
De Capitole in Gent ondergedompeld in het sprookje van
Sneeuwwitje. Alle balletmicroobjes, balletkriebels,
ballettoppers en balletteena’s worden uitgenodigd om
mee te genieten! Kostprijs: 35 euro (trein + ticket)

Op zaterdag 2 april 2011 danst het ballet van
St.Petersburg ‘Het Zwanenmeer.
Het balletstuk bij uitstek, waar we met onze
oudste leden heel graag heen willen.
Alle balletchica’s, balladies, vib’s en fellers mogen
mee!
De voorstelling start om 19u30 in de
stadsschouwburg van Antwerpen. Kostprijs: 30
euro. (ticket – we rijden met eigen auto’s)

Lunatikalender
Zondag 19 september 2010
Zondag 26 september 2010
Zondag 3 oktober 2010
Woensdag 27 oktober 2010
Dinsdag 2 november 2010
Woensdag 24 november 2010
Donderdag 25 november 2010
Zondag 28 november 2010
Zaterdag 2 april 2011
Maandag 18 april 2011
Dinsdag 19 april 2011
Woensdag 20 april 2011
Donderdag 21 april 2011
Vrijdag 22 april 2011
Zondag 8 mei 2011

Lunatica danst op de harelbeekse feesten
Repetitie (hoofd)rollen “De Notenkraker”
Lunatica danst op de zultse firtelstoet
Lunatica naar musical „sneeuwwitje‟ in gent
Generale repetitie “De Notenkraker”
Generale repetitie “De Notenkraker”
Generale repetitie “De Notenkraker”
kersthappening “De Notenkraker”
Lunatica naar „het Zwanenmeer‟ in Antwerpen
paasstage te zulte (voor alle afdelingen)
paasstage te zulte (voor alle afdelingen)
paasstage te zulte (voor alle afdelingen)
paasstage Te zulte (voor alle afdelingen)
paasstage Te zulte (voor alle afdelingen)
Moederdaghappening „the rose‟ in de europahal
van Tielt

Zaterdag 20 aug 2011 tem zaterdag 27 augustus 2011 Lunatica zomert 2011
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‘Lunatica zomert 2010’… een schot in de roos!

Al wie mee was op ons allereerste zomerkamp, kan het beamen… het was SUPER!
We proefden niet alleen van het overheerlijke eten (dank u, kookploeg!), maar ook van talloze dansgenres:
klassiek ballet, hedendaagse dans, Afrikaanse dans, buikdans, streetdance, aquagym en moderne dans.
Daarnaast was ons programma rijkelijk gevuld met activiteiten zoals bowlen, zwemmen, pedalo varen,
filmavond, maquillagetechnieken, knutselen, waterspelletjes, het ‘lunatica-shootspel’, kampvuur, swingpaleis,
de grote balletquiz en het voorbereiden van onze slotshow.
Moe, maar heel tevreden verwelkomden we onze ouders/chauffeurs op vrijdag en lieten we al onze kunsten
zien.
Eén ding is zeker… dit was ZEKER voor herhaling vatbaar!
Wie al niet meer kan wachten, noteer alvast de datum in jullie agenda: volgende zomer trekken we erop uit van
zaterdag 20 tem zaterdag 27 augustus 2010. Inschrijven kan vanaf de krokusvakantie. Verdere info volgt!
Tot ‘Lunatica zomert 2011’!

Ballettertjes

jaargang 2 nummer 1 Pagina 4

28 november 2010

stadsschouwburg Tielt

Op zondag 28 november 2010 is het zover… dan verwachten we u allemaal op onze kerstvoorstelling “De
Notenkraker”.
Het belooft een echt spektakel te worden vol mooie kostuums (dank u naaiploeg!), schitterende decors (dank u
Tielts operettepodium), prachtige muziek (dank u Tchaikovski) en natuurlijk heel wat choreografieën om bij weg
te dromen…

We geven u graag al wat info mee, zodat alles duidelijk wordt.

1. Het verhaal
De familie Stahlbaum (vader, moeder, dochter Clara en zoontje Fritz), vieren een groot kerstfeest bij hen thuis.
Heel wat vrienden (FEL Tielt en Zulte) komen met hun kinderen (balletmicroobjes Tielt en Zulte) langs om mee
te vieren.
De dienstmeisjes en lakeien (VIB‟s Tielt en Zulte) zijn druk in de weer om het alle gasten naar hun zin te maken,
wanneer de portier ineens „een vreemde bezoeker‟ aankondigt…
Iedereen is opgelucht wanneer blijkt dat het om oom Drosselmeyer gaat, de magische oom van Clara en Fritz.
Het feest komt goed op gang met een aantal hofdansen, kinderdansen en pas de deuxs.
Het hoogtepunt van het feest is natuurlijk wanneer oom Drosselmeyer zijn geschenkjes bovenhaalt… Hij deelt
levensgrote poppen uit (VIB‟s Tielt en Zulte), laat Fritz dansen met de pakjesmeisjes (balletchica‟s Tielt en Zulte)
en geeft Clara tenslotte een prachtige notenkraker cadeau.
Fritz is echter jaloers op de mooie pop van zijn zus en slaagt er zelfs in om hem stuk te maken. Gelukkig is oom
Drosselmeyer nog in de buurt om de schade te herstellen…
Clara is dolgelukkig en danst samen met haar vriendinnen (balletteena‟s Tielt en Zulte) een afscheidsdans.
Alle genodigden vertrekken. Clara valt moe maar tevreden in slaap, met haar notenkraker in de armen.
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In dromenland wordt ze echter meegevoerd naar een vreselijke muizenoorlog. De muisjes (dansmicroobjes Tielt
en Zulte) vallen onder leiding van de muizenkoningin, Clara aan.
Gelukkig komt haar notenkraker tot leven… als een echte prins redt hij Clara, met de hulp van de
speelgoedsoldaatjes (balletkriebels Tielt en Zulte). Clara wordt verliefd op haar prins en samen worden ze door de
engelen (VIB‟s Tielt en Zulte), meegenomen op een lange reis.
Eerst houden ze halt in „het land van de sneeuw‟. Daar dansen de sneeuwvlokjes (VIB‟s Tielt en Zulte), samen met
de sneeuwkoningin een prachtige choreografie.
Vervolgens reist het verliefde koppel door naar „het land van suiker‟.
De suikerfee staat hen samen met de hofdames (balletteena‟s Tielt en Zulte), op te wachten.
Ze deelt lekkers uit van verschillende volken: Spaanse danseressen (balladies Tielt en Zulte), Arabische
danseressen (balletchica‟s Tielt en Zulte), Chineesjes (dans- en balletmicroobjes Harelbeke), Russen (balletkriebels
en balletteena‟s Harelbeke), de herderinnetjes (balladies Tielt en Zulte) en de harlekijntjes (ballettoppers Tielt en
Zulte).
Clara en de notenkraker genieten met volle teugen en bedanken met een grand pas de deux.
Tot slot brengen de engelen hen naar „het land van de bloemen‟, waar het koppel meedanst in een prachtige
bloemenwals (balletkriebels en balletteena‟s Harelbeke en VIB‟s Tielt en Zulte).
Na deze prachtige dromen, ontwaakt Clara opnieuw met haar notenkraker in de hand… was dit echt
een droom of ….?
2. De voorstellingen
Op zondag 28 november 2010 voeren we het stuk 4 x op in de schouwburg van Tielt.
-

Voorstelling 1 afdeling Zulte + dansmicroobjes en balletkriebels Harelbeke

10u30

-

Voorstelling 2 afdeling Zulte + dansmicroobjes en balletkriebels Harelbeke

13u30

-

Voorstelling 3 afdeling Tielt + balletmicroobjes en balletteena‟s Harelbeke

16u30

-

Voorstelling 4 afdeling Tielt + balletmicroobjes en balletteena‟s Harelbeke

19u15

3. Kaartenverkoop
De kaartenverkoop start na de herfstvakantie. Vanaf dan kan u met uw kind een gesloten omslag met het juiste
bedrag erin meegeven
Op de omslag noteert u:
-

De voorstelling (1, 2, 3 of 4)

-

Aantal kaarten volwassenen (12,50 euro per persoon)

-

Aantal kaarten kinderen (10,00 euro per kind jonger dan 12 jaar)

-

Voorkeur beneden of balkon

Wij bezorgen dan de volgende les de omslag terug, met daarin de gewenste tickets.
Ballettertjes
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4. Repetities
Een stuk zoals “De Notenkraker” opvoeren, vraagt heel wat organisatie en inoefening.
Daarom zetten we even alle repetities (die bovenop de wekelijkse balletlessen georganiseerd worden) op een rijtje.
We roepen iedereen op om deze data goed bij te houden, zodat iedereen voldoende oefenkansen krijgt vooraleer
we van start gaan.
Zondag 26 september 2010

sporthal Tielt

Repetitie voor alle (hoofd-)rollen

9u00-12u00

vader en moeder Stahlbaum, oma en opa Stahlbaum, Fritz, Clara, kerstmeisjes, oom
Drosselmeyer, portier, FEL Tielt en Zulte, kindermeisjes, vrienden van Fritz, poppen

12u30-13u30

notenkraker, Clara, muizenkoningin

14u00-15u00

engelen

15u00-17u00

suikerfee, solisten Spaans-mirlitons-Chinees-Russisch-harlekijn, Clara, Notenkraker

17u00-19u00

Notenkraker, Clara, Suikerfee

Zaterdag 30 oktober 2010
13u00-17u00

basisschool Zulte

Repetitie „land van suiker‟

hofdames, Spaanse danseressen, Arabische danseressen, Chineesjes, Russen, harlekijnen,
suikerfee, Clara, Notenkraker

Dinsdag 2 november 2010

schouwburg Tielt

GENERALE REPETITIE

8u30-13u00

generale repetitie voorstelling 1 en 2 afdeling Zulte + dansmicroobjes en balletkriebels Harelbeke

14u00-18u30

generale repetitie voorstelling 3 en 4 afdeling Tielt + balletmicroobjes en –teena‟s Harelbeke

19u30-22u00

generale repetitie VIB‟s Zulte en Tielt

Woensdag 24 november 2010

schouwburg Tielt

GENERALE REPETITIE

13u30-18u00

generale repetitie voorstelling 1 en 2 afdeling Zulte + dansmicroobjes en balletkriebels Harelbeke

19u00-22u00

generale repetitie VIB‟s Zulte en Tielt

Donderdag 25 november 2010
17u00-20u30

Ballettertjes

schouwburg Tielt

GENERALE REPETITIE

generale repetitie voorstelling 3 en 4 afdeling Tielt + balletmicroobjes en –teena‟s Harelbeke
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5. Kledij
Een balletrecital vraagt heel wat stof, naald en draad… onze lieve „naaistertjes‟ zijn al enkele maanden druk in de
weer…
Voor de hoofdrollen en volwassenen klopten we aan bij enkele kostumiers.
Dit alles heeft als gevolg dat we elke groep, van de grootste tot de kleinste rol, in een aangepaste outfit op het
podium kunnen zetten…
We zetten even op een rijtje wat er van thuis meegebracht moet worden. Wie nog kledij wenst te bestellen, doet dit
best in september, zodat alles tijdig geleverd kan worden (pasmaten zijn aanwezig in de balletles).
Dansmicroobjes Tielt en Zulte

muisjes

danskousen, balletpantoffels, wit uniform

Balletmicroobjes Tielt en Zulte

kinderen op het feest

danskousen, balletpantoffels

Balletkriebels Tielt en Zulte

speelgoedsoldaatjes

danskousen, balletpantoffels

Ballettoppers Tielt en Zulte

harlekijntjes

danskousen, balletpantoffels

Balletteena‟s Tielt en Zulte

vriendinnen Clara

danskousen, balletpantoffels

Balletteena‟s Tielt en Zulte

hofdames

danskousen, balletpantoffels

Balletchica‟s Tielt en Zulte

pakjesmeisjes

danskousen, balletpantoffels, zwart uniform

Balletchica‟s Tielt en Zulte

Arabieren

danskousen, pointes

Balladies Tielt en Zulte

Spaanse danseressen

danskousen, zwarte maillot, hakschoenen

Balladies Tielt en Zulte

herderinnen

danskousen, pointes

Dansmicroobjes Harelbeke

Chineesjes

danskousen, balletpantoffels

Balletmicroobjes Harelbeke

Chineesjes

danskousen, balletpantoffels

Balletkriebels Harelbeke

Russen

danskousen, balletpantoffels, wit uniform

Balletkriebels Harelbeke

bloemenmeisjes

danskousen, balletpantoffels

Balletteena‟s Harelbeke

Russen

danskousen, balletpantoffels, wit uniform

Balletteena‟s Harelbeke

bloemenmeisjes

danskousen, balletpantoffels

FEL Tielt en Zulte

gasten op het feest

nylonkousen (huidskleur) en klassieke hakschoenen

VIB‟s Tielt en Zulte

…

witte danskousen, balletpantoffels, (pointes)

Oom Drosselmeyer

/

zwarte danskousen, zwarte balletpantoffels, zwarte
maillot, zwarte short

Muizenkoningin

/

danskousen, balletpantoffels, zwarte maillot

Ballettertjes
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6. Begeleiding tijdens voorstellingen en repetities

Tot slot nog even een geruststellend woordje aan ouders die zich zorgen maken over de opvang van hun kinderen.
Wij vinden het belangrijk dat alle deelnemers van “De Notenkraker” een fantastische ervaring opdoen.
Vandaar dat we voor elke groep twee groepsverantwoordelijken hebben aangesteld.
Deze zullen aanwezig zijn op de repetities (ter kennismaking) en op de voorstellingen.
Ze blijven de hele tijd bij de groep, begeleiden hen naar de kleedkamers, naar het podium en naar de
ontspanningsruimte.
In de ontspanningsruimte zullen films getoond worden en kan er naar hartelust gekleurd, geknutseld en nagepraat
worden.
Elke deelnemer zal tijdens de laatste balletlessen voor de generale repetitie een naambordje met de groepsnaam en
afdeling meekrijgen. We vragen expliciet om dit bordje continu te dragen, zodat iedereen steeds weet waar hij of zij
terecht moet.
Tot slot vragen we met aandrang om alle persoonlijke spullen te naamtekenen, om de voorraad „verloren
voorwerpen‟ te beperken…

Een nieuw dansjaar is opgestart… en wij zijn er klaar voor!
Onze eerste grote voorstelling staat voor de deur. De zenuwen gieren steeds meer door ons hoofd en de
danspasjes volgen elkaar steeds weer op.
We hopen op een jaar waarin we opnieuw met z’n allen kunnen genieten van pliés, tendu’s, eerste
positie, pirouettes, veel muziek en dansplezier… maar vooral… van een hartelijk applaus van al onze
toeschouwers!
Dikke zoen van het Lunaticabestuur: Céline Demey, Stefanie Vandewalle, Stefanie De Craemer en
Stephanie Demey
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