Ballettertjes
Welkom terug allemaal! Dag nieuwe leerlingen!
Dag iedereen! Begin september vlogen we er terug in… het nieuwe dansjaar tegemoet.
We zijn blij in al onze groepen opnieuw zoveel lachende gezichten en enthousiaste dansers en danseressen te mogen begroeten!
Ons derde Lunaticajaar wordt er eentje waarin we onze dromen laten uitkomen… met een sprookjesachtig optreden, een toffe paasstage, een
superVIBweekend, een ‘dance for life’-dansmarathon en een spetterend zomerkamp, laten we jullie nu al watertanden!
Opdat iedereen de kans zou krijgen om aan alle evenementen en uitstappen deel te nemen, is het heel belangrijk dat jullie deze editie van Ballettertjes
aandachtig doornemen en dan zorgvuldig bewaren… we willen namelijk heel graag met ál onze dansers op het podium staan!
Alvast een fantastisch balletjaar toegewenst!
Het bestuur
Eén groep, twee juffen?!
Jullie merkten het al: bij al onze groepen tem de balletchica’s, wordt er nu door twee lesgeefsters
lesgegeven.
Dit om diverse redenen. We sommen ze graag eens voor jullie op.
Ten eerste is het zo dat, door in een systeem van hoofdlesgever en assistent te werken, er
kwalitatiever balletles kan gegeven worden. De hoofdlesgever leidt de les, brengt oefeningen en
choreografieën aan. De assistent verbetert, geeft extra uitleg waar nodig, bedient de radio,…
Daarnaast willen wij, door te werken met een assitent, het mogelijk maken om kinderen die op
latere leeftijd met ballet starten, hiertoe de kans te geven. In zo’n geval mag deze leerling het
niveau van de groep ervaren dansers niet terugschroeven. Vandaar dat de assistent de nieuwe
leerling dan even bij zich neemt en gedurende X-aantal weken de oefeningen en basistechnieken
van het ballet doorgeeft. Na enkele weken kan de nieuwe leerling dan gewoon meedansen met de
groep en krijgt hij of zij dus de kans om volop van het ballet te genieten.
Tot slot biedt het werken met twee lesgeefsters voor ons ook meer garanties. Wanneer één van de
twee lesgeefsters belet is en de les niet kan komen geven, is er een back-uppersoon, die niet
alleen de oefeningen en dansjes kent, maar die ook de leerlingen goed kent. Zo kunnen we onder
eender welke omstandigheden goede balletlessen organiseren.

Lunatica wordt herkend!
Na twee overvolle Lunaticajaren, zijn we stilaan goed bekend bij het
grote publiek. De mensen kennen ons logo, onze affiche en onze
werking en daar zijn we fier op!
Om dit verder te stimuleren, zijn we op zoek naar plaatsen waar we onze
aanhangwagen kunnen parkeren, om nog een extra reclame te maken.
Ken jij iemand of is er bij jou een plaatsje, waar onze reclameborden
goed zichtbaar kunnen opgesteld worden? Mail dan naar
info@lunatica.be. Alvast bedankt!

Lunatikalender
woensdag 2 november 2011
vrijdag 4 november 2011
vrijdag 4/zaterdag 5 nov 2011
vrijdag 6 januari 2012
vrijdag 6 januari 2012
zaterdag 7 januari 2012
zondag 8 januari 2012
woensdag 22 februari 2012
vrijdag 24 februari 2012

repetitie hoofdrollen once upon a time
repetitie hoofdrollen once upon a time
repetitie vib’s
so you think you can make a dance (wedstrijd)
repetitie vib’s
algemene repetitie once upon a time afd. tielt
Algemene repetitie once upon a time afd.zulte/harelb
generale repetitie once upon a time afd. tielt
generale repetitie once upon a time afd zulte/harelb

sporthal tielt
sporthal tielt
sporthal tielt
sporthal tielt
sporthal tielt
sporthal tielt
sporthal tielt
schouwburg tielt
schouwburg tielt

zaterdag 25 februari 2012
zondag 26 februari 2012

Once upon a time afdeling tielt
(15u en 19u)
Once upon a time afdeling zulte/Harelb (14u en 18u)

Schouwburg Tielt
Schouwburg Tielt

woensdag 4 april 2012
donderdag 5 april 2012
vrijdag 6 april 2012
dinsdag 10 april 2012
woensdag 11 april 2012

Paasstage
Paasstage
Paasstage
Paasstage
Paasstage

sporthal Tielt
sporthal Tielt
sporthal Tielt
sporthal Tielt
sporthal Tielt

vrijdag 13 april 2012
zaterdag 14 april 2012
zondag 15 april 2012

VIBweekend
VIBweekend
VIBweekend

Oostende
Oostende
Oostende

zaterdag 30 juni 2012
zondag 1 juli 2012

Dance for life
Dance for Life

JOC Tielt
JOC Tielt

dinsdag 3 tem 10 juli 2012

Lunaticazomert2012

dendermonde

!!!! Mogen wij vragen om bovenstaande data op de kalender te noteren? Het is heel belangrijk voor ons dat alle
leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn op de repetities, zodat we een mooie voorstelling kunnen waarborgen.
Indien uw dochter of zoon op bepaalde data niet kan komen, gelieve dit dan zo spoedig mogelijk te laten weten aan
de balletjuf!!!!

Stages bij Lunatica: daar zijn we gek op!
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. Hieronder zie je de mogelijkheden voor dit jaar:
WAT?
Tijdens deze paasstage komen
de leerlingen als externen bij ons
dansen. Dagelijks krijgen ze
klassieke balletles, met daarnaast
ook een aanbod aan diverse andere
dansgenres voorgeschoteld.
Daarnaast worden ook crea- en
dramamomenten georganiseerd.
De paasstage wordt afgesloten met
een slotavond, waar we aan iedereen
laten zien wat we bijgeleerd hebben!

VOOR WIE?
Kinderen van alle
afdelingen, vanaf de
balletkriebels (2e
leerjaar) tem balladies
(3e middelbaar). De
leerlingen dansen in
leeftijdsgroepen.

WAAR?
Sporthal Tielt

WANNEER?
4, 5, 6 april 2012
10, 11 april 2012

Op ons VIB-weekend genieten we
met onze volledige VIB-groep van
dans, ontspanning, choreo, samen
koken en heel wat gezellige momenten.
Er worden zowel klassieke als
hedendaagse lessen georganiseerd,
zodat we naast de ontspanning, ook
onze danstechniek nog wat kunnen
bijschaven.

Voor alle VIB’s.

Duin en Zee
Oostende

13, 14, 15 april 2012

KOSTPRIJS/inschrijven
Voor de vijfdaagse betaal je 120
euro. Hierin zitten alle lessen,
de verzekering, de
creamaterialen en opvang (van
8u tot 17u) inbegrepen.
Inschrijven per dag kan ook.
Dan betaal je 25 euro per dag.
 Inschrijven kan door te
mailen naar
info@lunatica.be.
 Plaatsen zijn beperkt.
 Inschrijven kan tot 1
maart 2012.
Voor het hele weekend (vanaf
vrijdagavond tem zondagavond),
betaal je 150 euro. Hierin
zitten alle danslessen,
verzekering, alle maaltijden en
overnachtingen inbegrepen.
 Inschrijven kan op
info@lunatica.be.
 Inschrijven kan tot 1
maart 2012.

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…)

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

De Ruischaerd –
Dendermonde

3 tem 10 juli 2012

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
mei 2012.

Helpende handjes?

Prima ballerino/a in prima uniform

Met alweer een grote voorstelling voor de deur, kunnen
we alle hulp goed gebruiken.
Van handige harry’s tot naaimama’s, begeleiders voor
tijdens de opvoeringen, decorbouwers, techniekers,…
Iedereen is welkom om te helpen!
Wanneer u zich geroepen voelt, aarzel niet om ons te
mailen op info@lunatica.be! Alvast bedankt!

Bij Lunatica dansen we in uniform. Dit doen we om
diverse redenen. Op die manier zijn al onze dansers
gelijk, wordt er niet geprutst aan overtollige attributen,
kan iedereen op happeningen zijn zelfde uniform
dragen en straalt onze balletschool de juiste discipline
uit die bij klassiek ballet hoort.
Daarom willen we nog eens benadrukken dat het
dragen van het uniform VERPLICHT is. Daarnaast
moeten lange haren in een staart, vlecht of knot. Korte
haren moeten uit het gezicht. Op die manier kan beter
gedanst worden.
We hopen dat iedereen hier begrip voor kan opbrengen
en zich aan deze huisregel houdt!

Lunatica zomerde ook in 2011!
Van 20 tot 27 augustus genoten wij, samen met 60 danseressen, 6 moni’s, 6 koks en
héél wat gastdocenten, van een héérlijk zomerkamp!
Een greep uit het programma: billenkarrentocht, klassiek ballet, jazz-dance,
decorbouw, choreo, crea ritme, showdance, clipdance, flamenco, zwemmen in de
zwemvijver, filmavond, quizavond, fotozoektocht, massagetechnieken, helpen met de
koks, hiphop, waterspelletjes, enz…
We smulden van overheerlijke paëlla, spaghetti, barbecue, worst met appelmoes en
patatjes en nog zoveel meer!
In Alveringem sloten we de kampweek af met een gezellig kampvuur!
Nadien stond ons nog een tweedaagse in Tielt te wachten, waar we op de opening van
de sporthal onze choreografie ‘Pirates’ mochten opvoeren.
Op de slotshow zagen héél wat ouders, broers, zusjes, buren, vrienden, vriendinnen,
oma’s en opa’s dat het héél goed was!
Wij van het bestuur willen graag iedereen bedanken die dit kamp tot een heus succes
maakten! We vertrokken wat onwennig, zoals steeds bij het begin van het kamp. We
keerden terug als een echt lunatica-familie! SUPER!

WEDSTRIJD Once upon a time
‘So you think you can make a dance…’
Voor onze voorstelling in februari hebben we nog één
choreografie te kort…
Ben jij een chica, balladie of VIB die creatief is en in de
badkamer stiekem dansjes verzint voor de spiegel?
Surf dan als de bliksem naar onze website en ontdek
wat je moet doen om jouw choreografie in februari op
de planken te brengen!
In de kerstvakantie (6 januari 2012) komen alle
deelnemers voor de jury… Hopelijk is jouw dans dan
ook te zien!
Allen naar www.lunatica.be!

Bekijk ook alle foto’s op onze website www.lunatica.be !!!

ONCE UPON A TIME… BALLETSCHOOL LUNATICA
25 EN 26 FEBRUARI 2012
Ik droomde… ik droomde … dat ik mocht dansen… dansen als een prinses in het kasteel van het Beest…
Dansen als een meisje die in de jungle haar Tarzan ontdekt…
Dansen als een piraat die tegen de woeste zee opbokst…
Dansen met hart en ziel…
Dansen in een droom…
Dromen in een dans…

Op de voorstelling ‘Once upon a time’, brengen de leerlingen van Balletschool Lunatica 3 sprookjes in een overkoepelend verhaal op de planken.
Het publiek wordt vervoerd van de jungle naar een echt kasteel, om tot slot in de wilde zee terecht te komen.
We zijn al volop alle danspasjes aan het oefenen. Kledij wordt uitgekozen, decors worden gebouwd…
Het belooft een sprookjesachtige voorstelling te worden, waar iedereen, van groot tot klein van zal kunnen genieten!
Op zaterdag 25 februari dansen de leerlingen van de afdeling Tielt 2 voorstellingen.
Op zondag 26 februari verschijnen de Zultse en Harelbeekse leerlingen 2 x op het podium.
Tickets kosten 12,50 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro.
Tickets zijn te verkrijgen na de kerstvakantie.
Meer info volgt.
We hopen dat we alvast uw nieuwsgierigheid hebben kunnen wekken… EN WE DANSEN NOG LANG EN GELUKKIG!!!

