Ballettertjes
Dag lieve ballerina’s, ballerino’s,
Alweer heel wat ervaringen en dansplezier rijker, staan we aan het einde van ons derde lunaticajaar. 2011-2012 zal ongetwijfeld als ‘het sprookjesjaar’
in ons geheugen gegrift blijven staan, met als hoogtepunt ons receital ‘once upon a time’ waarvan jullie allen konden genieten. Wie graag nog wil
nagenieten en nog geen DVD bestelde, kan dit alsnog door een gesloten omslag met daarin 15 euro en daarop geschreven: naam en DVD
zaterdag/zondag, naar de les mee te brengen.
Maar de sprookjesvoorstelling was niet het enige wat op ons programma stond dit jaar!
Zo dansten een aantal meisjes vol enthousiasme een schitterende show bijeen op onze paasstage. Thema was ‘what a feeling’ en het was ontroerend om te
zien wat de meisjes zoal bijleerden in slechts 5 dagen tijd! Daarnaast trekken we van 3 tot 10 juli op zomerkamp. Er zijn nog een 6-tal plaatsjes
beschikbaar… wees er snel bij als je graag mee wilt!
Maar voor we op kamp vertrekken, dansen we voor ons leven op onze marathon ‘Dance for life’. Dit opendeurevenement is tevens bedoeld als vriendjesles
en alle opbrengsten van de dansmarathon gaan naar het goede doel (Mama Alice, een vrijwilligersorganisatie die onder meer in Peru aan de slag is).
Ook hierover geven we uitgebreid uitleg in deze editie van ballettertjes, zodat iedereen optimaal van Lunatica kan genieten!
We hopen dat we op deze manier het jaar in schoonheid kunnen afsluiten… stiekem zijn we natuurlijk al aan het dromen over volgend jaar… we lichten
al een tipje van de sluier over het lesschema en kunnen al de datum van ons volgend recital meegeven.
Veel leesplezier!
Het bestuur van Lunatica
WEDSTRIJD ‘Make a dance for life!’
Wie naar onze voorstelling kwam, kon genieten van de zelfgemaakte solo’s van Charlotte en Hélène als presentatie van het stuk Pirates.
Zij werden door een onafhankelijke jury als winnaars gekozen bij de vorige wedstrijd.
Heb je zelf ook zin om een choreografie te maken, alleen of in groep?
Dat kan voor alle dansers vanaf 11 jaar! Dit keer kies je zelf je muziek, je genre, je doelgroep,…
Schrijf je in via info@lunatica.be voor 15 juni 2012.
Alle deelnemers dansen voor de publieksjury tijdens onze dancehappening ‘Dance for life’.
De winnaar(s) mag/mogen zijn, haar/hun choreo aanleren aan alle deelnemers!
Véél succes!!!

Uurrooster LUNATICA schooljaar 2012-2013 (de lessen starten vanaf september 2012)

Mini’s Tielt
Mini’s Zulte
Dansmicroobjes Tielt
Dansmicroobjes Zulte
Dansmicroobjes
Harelbeke
Balletmicroobjes Tielt
Balletmicroobjes Zulte
Balletmicroobjes
Harelbeke
Balletkriebels Tielt
Balletkriebels Zulte
Balletkriebels Harelbeke
Ballettintels Tielt
Ballettoppers Tielt
Ballettoppers Zulte
Ballettoppers Harelbeke
Balletteena’s Tielt
Balletteena’s Zulte
Balletteena’s Harelbeke
Ballerina’s Tielt
Balletchica’s Tielt
Balletchica’s Zulte
Balletchica’s Harelbeke
Balladies Tielt
Balladies Zulte
FEL Tielt
FEL Zulte
FEL Harelbeke

MT
MZ
DM T
DM Z
DM H

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
Zaterdag

13u00-14u00
13u00-14u00
14u00-15u00
14u00-15u00
12u30-13u30

2e kleuter
2e kleuter
3e kleuter
3e kleuter
2e en 3e kleuter

Sporthal – Parketzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Sporthal – Parketzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk

BM T
BM Z
BM H

woensdag
woensdag
Zaterdag

15u00-16u00
15u00-16u00
13u30-14u30

1e leerjaar
1e leerjaar
1e leerjaar

Sporthal – Parketzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk

BK T
BK Z
BK H
BTI T
BT T
BT Z
BT H
BTT T
BTT Z
BTT H
BLL T
BCH T
BCH Z
BCH H
BL T
BL Z
FEL T
FEL Z
FEL H

woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
Zaterdag
woensdag
vrijdag
Zaterdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
dinsdag

16u00-17u00
16u00-17u00
14u30-15u30
17u00-18u00
18u00-19u00
17u00-18u00
11u30-12u30
19u00-20u00
17u00-18u00
9u00-10u30
17u00-18u00
19u00-20u30
19u00-20u30
18u30-20u00
8u30-10u30
19u00-20u30
20u30-21u30
20u30-21u30
20u30-21u30

2e leerjaar
2e leerjaar
2e leerjaar
3e leerjaar
4e leerjaar
3e en 4e leerjaar
3e en 4e leerjaar
5e leerjaar
5e en 6e leerjaar
5e en 6e leerjaar
6e leerjaar
1e en 2e middelbaar
1e en 2e middelbaar
1e en 2e middelbaar
2e en 3e middelbaar
2e en 3e middelbaar
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

Sporthal – Parketzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk
Sporthal – Parketzaal
Sporthal – Parketzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk
Sporthal – parketzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk
Sporthal – parketzaal
Sporthal – vinylzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk
Sporthal – vinylzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Sporthal – parketzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk

VIB’s
VIB’s
Choreo Tielt
Choreo Zulte
Choreo Harelbeke
Pointica’s Tielt
Pointica’s Zulte
Pointica’s Harelbeke
FEL-ballet Tielt
FEL-ballet Harelbeke
Moderne dans

VIB’s A
VIB’s B
CH T
CH Z
CH H
PT T
PT Z
PT H
FELb T
FELb H
Modern

Vrijdag
Zaterdag
dinsdag
woensdag
Zaterdag
Vrijdag
vrijdag
vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
vrijdag

20u30-22u30
10u30-12u30
18u00-19u00
18u00-19u00
10u30-11u30
18u00-19u00
18u00-19u00
17u30-18u30
21u30-22u30
19u30-20u30
19u00-20u30

vanaf 4e middelb
vanaf 4e middelb
vanaf ballettoppers
vanaf ballettoppers
vanaf ballettoppers
vanaf balletteena’s
vanaf balletteena’s
Vanaf balletteena’s
Volwassenen
Volwassenen
Vanaf balletchica’s

Sporthal – polyvalente zaal
Sporthal – vinylzaal
Sporthal – vinylzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk
Sporthal – vinylzaal
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Turnzaal Arendswijk
Sporthal – parketzaal
Turnzaal Arendswijk
Sporthal Tielt – vinylzaal

Inschrijven voor volgend schooljaar kan op ‘Dance for life’ op 30 juni en 1 juli (lees verder in dit nummer), of tijdens de eerste lessen van het
nieuwe schooljaar voor of na de balletlessen.
Er zijn steeds twee gratis proeflessen mogelijk.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 145 euro op jaarbasis. Er kan ook per trimester betaald worden (eerste trimester 60 euro, tweede en derde
trimester 45 euro). Mogen we erop aandringen om het lidgeld tijdig te betalen (ook voor wie per trimester betaald)?
Wie graag meer dan één groep volgt, kan dit zeker! Ook hier kan je bij het begin van het schooljaar twee keer gratis proberen.
Je kan een extra groep volgen voor 10 euro per trimester (of 30 euro op jaarbasis). Je hebt verschillende mogelijkheden:
- Of je volgt de groep voor of na jouw leeftijdsgroep, in dezelfde afdeling. (bv. Leeftijdsgroep = ballettoppers Tielt, dan kan je ofwel
ballettintels ofwel balletteena’s bij volgen)
- Of je volgt je leeftijdsgroep ook op een andere afdeling. (bv. Je volgt de balletteena’s in Tielt en ook in Harelbeke)
- Of je volgt een extra groep (let wel, hier is een leeftijdsgrens-> zie rooster). (vb. je volgt balletchica’s als leeftijdsgroep en wil ook graag
op de pointes leren dansen, dan volg je pointica’s als extra groep)
Wie dus FEL volgt, kan dus FEL-ballet als extra groep bij volgen voor slechts 30 euro op jaarbasis.

Lunatica zomert 2012!
Vind jij het ook niet zo fijn om in de vakantieperiodes niet te kunnen dansen? Wij ook niet!
Vandaar dat wij bij balletschool Lunatica steeds een ruim aanbod aan vakantiestages organiseren. Dit schooljaar staat ons zomerkamp ‘Lunatica
zomert 2012’ nog op het programma.
WAT?
Lunatica zomert 2012 wordt
een speciale editie van het zomerkamp.
Dit jaar werken wij rond het thema
‘landen’. We dansen typische
dansstijlen, knutselen en proeven
streekspecialiteiten van over de hele
wereld. Tussendoor is er zelfs tijd voor
taallessen die aansluiten bij het thema
van de dag (Frans, Spaans, enz…)

VOOR WIE?
Het zomerkamp wordt
georganiseerd voor alle
leerlingen van de
balletkriebels (2e
leerjaar) tem balladies.
De leerlingen dansen in
leeftijdsgroepen.

WAAR?
De Ruischaerd –
Dendermonde

WANNEER?
3 tem 10 juli 2012

KOSTPRIJS/inschrijven
Voor de zevendaagse betaal je
245 euro. In deze prijs zitten
alle activiteiten, de heenreis, de
overnachting, alle maaltijden, de
lessen van de gastdocenten en
heel wat mooie herinneringen
inbegrepen.
 Inschrijven kan op
info@lunatica.be.
 Plaatsen zijn beperkt!
 Inschrijven kan tot 1
juni 2012.

Wie nog wenst in te schrijven, zet er best een beetje spoed achter, want we verdelen de laatste plekjes.
Wie al ingeschreven is, maar nog dient te betalen, brengt de betaling in orde tegen 1 juni 2012. Op die manier krijgen wij zicht op onze groep en
kunnen we de activiteiten gerichter voorbereiden.
Hopelijk ben jij ook van de partij!!!

Lunatikalender
woensdag 16 mei 2012
vrijdag 18 mei 2012
zaterdag 19 mei 2012

geen balletles in de afdelingen Tielt en Zulte!
geen balletles in de afdelingen Tielt en Zulte!
geen balletles in de afdelingen Tielt en Harelbeke!

Verder lopen de wekelijkse lessen door tot eind juni, mee met het schooljaar. Op vrijdag 29 juni vervallen de
lessen in Tielt en Zulte, omdat we dan onze opendeurhappening moeten voorbereiden.
zaterdag 30 juni 2012
zondag 1 juli 2012

Dance for life - opendeurweekend
Dance for Life - opendeurweekend

JOC Europahal Tielt
JOC Europahal Tielt

dinsdag 3 tem 10 juli 2012
zaterdag 1 september 2012
maandag 11 februari 2013

Lunatica zomert 2012
start nieuw schooljaar afdelingen
generale repetitie afdelingen Zulte en Harelbeke

Dendermonde

donderdag 14 februari 2013

generale repetitie afdeling Tielt

CC Gildhof Tielt

maand 25/2 tem donderd 28/2
vrijdag 1 maart 2013

generale repetities alle afdelingen (verdeling volgt later) CCGildhofTielt
voorstelling ‘A night at the movies’ Tielt
CC Gildhof Tielt

zaterdag 2 maart 2013

voorstellingen ‘A night at the movies’ Zulte en Harel

CC Gildhof Tielt

zondag 3 maart 2013

voorstellingen ‘A night at the movies’ Tielt

CC Gildhof Tielt

CC Gildhof Tielt

Dance for life – opendeurhappening
Waar?
Europahal Tielt – JOC
Wanneer?
30 juni 2012-1 juli 2012
Wie?
Alle leden van balletschool Lunatica Tielt-Harelbeke-Zulte
Wat?
Dance for life is:
Ten eerste:

Een dansmarathon waarbij we met al onze leden dansend het weekend doorkomen. Alle opbrengsten
zijn voor ‘Mama Alice’. Dit is een vrijwilligersorganisatie waar Céline Demey,
afdelingsverantwoordelijke in Zulte en bestuurslid bij Lunatica, vorig jaar bij werkte. Meer info over
deze organisatie vindt u op onze happening. Hierbij danken we nu al stad Tielt, die deze marathon
goedkeurde en de huur van de zaal kwijtgescholden heeft, waardoor dit onze eerste bijdrage voor
‘Mama Alice’ wordt!
Daarnaast vragen we aan elke deelnemende danser een symbolische euro. Bezoekers kunnen een
vrije bijdrage leveren. Opbrengsten van drank en snacks gaan integraal naar het goede doel. En wie
zin heeft in een wedstrijdje zal ook niet op zijn honger moeten blijven zitten…

Vervolgens:

Een opendeurevenement waarbij elke groep van Lunatica een uur les volgt en zo aan het publiek kan
laten zien wat er zoal gebeurd tijdens de technische balletlessen.

En ook:

Een vriendjesles, waarbij elk lid van Lunatica drie vriendjes kan uitnodigen adhv een postkaart (deze
worden in de loop van het trimester uitgedeeld) om deel te nemen aan de les. Bij elke les zullen de
vriendjes een aantal oefeningen kunnen bekijken vanop de eerste rij, maar zullen ze ook een aantal

oefeningen kunnen mee doen, zodat ze zelf ervaren hoe plezant het is en wat klassiek ballet nu
precies inhoudt.
Als nog:

Een verkoopweekend waar nieuwe balletkledij kan aangekocht worden, maar waar
tweedehandskledij kan ver- en gekocht worden.
Wie iets tweedehands wil aanbieden (geen pantoffels of pointes), brengt het pakket mee naar één van
de laatste lessen. Het kledijpakket zit in een gesloten zak met daarin ook een omslag met daarop de
naam en groep van de leerling en een omschrijving van wat te koop aangeboden werd. Wanneer uw
gerief verkocht werd, wordt de omslag u dan terug bezorgd, met het geld van de verkoop (1/2 prijs
van de originele verkoopprijs) bezorgd.

Tevens is er:

Mogelijkheid tot inschrijven voor het volgend schooljaar (uiteraard kan dit ook in september).

Maar vooral:

Dance for life is bedoeld als leuke afsluiter van een geslaagd lunaticajaar. Alle bezoekers kunnen
genieten van een hapje, een drankje en vele mooie danspassen. Wie wenst kan meedansen, wie liever
kijkt is evengoed meer dan welkom. We hopen op een talrijke opkomst! Ook in de late en vroege
uurtjes zullen we wat supporters kunnen gebruiken!

Benodigdheden?
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdig (15 min op voorhand) aanwezig zijn. Er zijn geen kleedkamers
voorzien, dus hopen wij dat iedereen zijn of haar balletkledij onder de gewone kledij kan aantrekken. Dan kan de
ballettas bij mama en papa blijven tijdens de les en gaat (hopelijk) niets verloren.
Iedereen danst in uniform (witte maillot met witte danskousen en balletpantoffels of zwarte maillot met rok of shortje,
witte danskousen en pantoffels). Wie dat wenst kan ook een cache coeur, topje of beenverwarmers van de balletschool
aantrekken. De haren zijn in een dotje of netjes uit het gezicht verwijderd. En vooral: een lach op je gezicht maakt je
dans zoveel mooier…
Wie danst wanneer?
Op de volgende bladzijde van dit krantje ziet u het lesoverzicht. Wanneer u twijfelt over het juiste tijdstip waarop uw
kind les krijgt, aarzel niet om het nogmaals te vragen aan de balletjuf of –meester!

UUR
Groep
8u00
Mini’s Tielt
9u00
Dansmicroobjes Tielt
10u00
Mini’s Zulte
11u00
Dansmicroobjes Zulte
12u00
Wedstrijd + stemming
Intussen: croques + taartenbuffet
13u00
Dansmicroobjes Harelbeke
14u00
Balletmicroobjes Harelbeke
15u00
Ballettoppers Tielt
16u00
Ballettoppers Zulte
17u00
Ballettoppers Harelbeke
18u00
Balletchica’s Tielt
19u00
Balladies Zulte
Intussen: braadworsten op de barbecue
20u00
FEL Zulte en Harelbeke
21u00
FEL
Ballet
Tielt
en
Harelbeke
22u00
FEL Tielt
23u00
VIB’s A
01u00
VIB’s B pointes
02u00
VIB’s B choreo
03u00
VIB’s A pointes
04u00
VIB’s A choreo
05u00
VIB’s B
07u00
VIB’s FEL
08u00
Balletmicroobjes Tielt
09u00
Balletkriebels Tielt
10u00
Balletmicroobjes Zulte
11u00
Balletkriebels Harelbeke

Leeftijd
2e kleuter
3e kleuter
2e kleuter
3e kleuter

Lesgever
Sara
Sara
Anaïs
Anaïs
/

assistent
Fleur
Fleur
Stephanie
Stephanie
/

2e + 3e kleuter
1e leerjaar
4e leerjaar
3e en 4e leerjaar
3e en 4e leerjaar
1e en 2e middelbaar
2e en 3e middelbaar

Stefanie
Stefanie
Marie
Céline
Stefanie
Stephanie
Stefanie

Hélène
Hélène
Stephanie
Julie
Emmely
Marie
Henk

Volwassenen
Volwassenen

Céline
Stephanie

Volwassenen
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
1e leerjaar
2e leerjaar
1e leerjaar
2e leerjaar

Stephanie
Stephanie
Céline
Marie
Céline
Marie
Stephanie
Stephanie
Fleur
Fleur
Anaïs
Stefanie

Melissa
Melissa

Sara
Sara
Stephanie
Emmely

12u00
Initiatie wedstrijdwinnaar
Intussen: croques + taartenbuffet
13u00
Balletteena’s Harelbeke
14u00
Ballettintels Tielt
15u00
Balletteena’s Tielt
16u00
Ballerina’s Tielt
17u00
Balletteena’s Zulte
18u00
Balletchica’s Zulte
19u00
Balladies Tielt
20u00
Slot: dance for life

Vanaf 5e leerjaar
3e leerjaar
5e leerjaar
6e leerjaar
5e en 6e leerjaar
1e en 2e middelbaar
3e en 4e middelbaar
Al wie zin heeft…

/

/

Stefanie
Melissa
Stefanie
Stefanie
Céline
Stefanie
Stephanie

Céline
Stephanie
Lotje
Lotje
Henk
Henk

Zin om het goede doel te steunen en mee te helpen aan het opbouwen van ons taartenbuffet?
Gelieve dit dan op het deelnemersstrookje aan te duiden. Wie een taart afgeeft op zaterdag- of zondagvoormiddag,
krijgt twee drankbonnetjes aan de ingang.

Gelieve onderstaand strookje ingevuld af te geven aan de balletjuf of –meester:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Groep: ……………………………………………………………. Afdeling: ……………………………………………
Zal wel / niet (schrap wat niet past) deelnemen aan de opendeurhappening ‘Dance for life’ op 30 juni 2012 en 1 juli
2012 in het JOC van Tielt.
Deze leerling zal één/geen (schrap wat niet past) taart meebrengen om te verkopen op het taartenbuffet.
Indien een taart geleverd wordt, gelieve dan aan te kruisen wanneer deze zal geleverd worden:
O Op zaterdagvoormiddag 30 juni 2012 tussen 8u00 en 12u00
O Op zondagvoormiddag 1 juli 2012 tussen 8u00 en 12u00
Handtekening: …………………………………..

