Ballettertjes
Dag lieve ballerina’s, ballerino’s,
Met een krop in de keel keerden we van CC gildhof in Tielt terug… Wat heeft iedereen zijn best gedaan! Van groot tot klein, iedereen bouwde mee aan
een heus spektakel!
Wij zijn apetrots en dat mogen jullie ook zijn! Proficiat!
Nu de batterijen opgeladen zijn op het podium, kunnen we er terug tegenaan! We werken nu enkele maanden om de ballettechniek nog beter onder de
knie te krijgen. Zo kunnen we ons dan terug klaarstomen om volgend jaar nog eens te scoren voor het grote publiek!
Wij zijn in elk geval blij dat we overal de barres terug kunnen bovenhalen. De muziek van ‘Once upon a time’ was sprookjesachtig mooi, maar ruilen we
nu toch weer in voor de echte balletmuziek. Trek maar allemaal jullie uniform aan en kom maar af!
We zijn blij als we onze balletzalen vol gemotiveerde dansers en danseressen mogen zien staan!
Tot in de balletles!
Het bestuur
P.S. Benieuwd naar onze nieuwe wedstrijd? Kijk vlug op de voorlaatste pagina!!
Zin in een extra groep?
Op de voorstelling zag iedereen de dansers van choreo schitteren in het openingsnummer. In ‘Belle en het Beest’ dansten de stadsmeisjes op de pointes. We hoorden het al bij enkelen onder jullie, het lijkt wel leuk zo’n extra groep volgen.
Voor wie interesse heeft, je kan nog aansluiten!
Een extra groep volgen kan je zo:
Iedereen kan de volgende of vorige groep volgend op zijn leeftijdsgroep bijvolgen als extra groep. Wie bijvoorbeeld danst bij balletkriebels Zulte, kan ook de les van ballettoppers bijvolgen.
Wie graag meer danst, in de eigen leeftijdsgroep, kan in een andere afdeling de leeftijdsgroep ook volgen. Wie bijvoorbeeld in Tielt bij de ballettoppers danst, kan de les van de ballettoppers in Harelbeke ook volgen.
Wie graag zelf dansen of oefeningen maakt, kan aansluiten bij de choreotica’s. Let wel, hiervoor moet je minstens 10 jaar zijn en dansen bij de ballettoppers of een hogere leeftijdsgroep.
Wie graag zoals een echte ballerina op pointes zou dansen, kan aansluiten bij de pointica’s. Hier moet je minimum bij de balletteena’s dansen (of bij een hogere leeftijdsgroep). Dit omdat de voeten voldoende ontwikkeld moeten zijn.
Alle lesuren van onze balletschool kan je steeds nakijken op onze website of op de volgende bladzijde van deze Ballettertjes.
Wie graag eens probeert bij een extra groep, kan twee gratis proeflessen volgen. Daarna betaal je 10 euro per trimester, bovenop het gewone lidgeld dat je betaalt voor je leeftijdsgroep.
Bijv: wie de VIB’s volgt als leeftijdsgroep en wil pointica’s en FEL als extra groep volgen, dan betaal je voor het derde trimester 45 euro lidgeld + 10 euro voor pointica’s +10 euro voor FEL = 65 euro om 3 lessen te volgen bij Lunatica.
Informeer gerust bij de balletjuf wat de mogelijkheden zijn en dan hopen wij dat iedereen naar hartelust kan komen dansen!

Mini’s Tielt
woensdag
12u30-13u30
Mini’s Zulte
woensdag
12u30-13u30
Dansmicroobjes Tielt
woensdag
13u30-14u30
Dansmicroobjes Zulte
woensdag
13u30-14u30
Dansmicroobjes Harelbeke
Zaterdag
12u30-13u30
Balletmicroobjes Tielt
woensdag
14u30-15u30
Balletmicroobjes Zulte
woensdag
14u30-15u30
Balletmicroobjes Harelbeke
Zaterdag
13u30-14u30
Balletkriebels Tielt
woensdag
15u30-16u30
Balletkriebels Zulte
woensdag
15u30-16u30
Balletkriebels Harelbeke
zaterdag
15u30-16u30
Ballettintels Tielt
woensdag
16u30-17u30
Ballettoppers Tielt
woensdag
17u30-18u30
Ballettoppers Zulte
woensdag
16u30-17u30
Ballettoppers Harelbeke
Zaterdag
16u30-17u30
Balletteena’s Tielt
woensdag
18u30-19u30
Balletteena’s Zulte
woensdag
17u30-18u30
Balletteena’s Harelbeke
Zaterdag
17u30-18u30
Ballerina’s Tielt
woensdag
19u30-20u30
Balletchica’s Tielt
Vrijdag
18u00-19u30
Balletchica’s Zulte
Vrijdag
17u30-19u00
Balladies Tielt
Dinsdag
18u30-20u30
Balladies Zulte
Vrijdag
19u00-20u30
FEL Tielt
dinsdag
20u30-21u30
FEL Zulte
woensdag
20u30-21u30
VIB’s
Vrijdag
20u30-22u30
VIB’s
Zaterdag
10u30-12u30
Choreo Tielt
vrijdag
17u00-18u00
Choreo Zulte
woensdag
19u30-20u30
Choreo Harelbeke**
Zaterdag
16u30-17u00
Pointica’s Tielt
Vrijdag
19u30-20u30
Pointica’s Zulte
woensdag
18u30-19u30
Pointica’s Harelbeke**
Zaterdag
17u00-17u30
FEL-ballet Tielt *
Dinsdag
21u30-22u00
FEL-ballet Harelbeke *
Dinsdag
20u00-20u30
*lees meer in dit nummer: FEL – ballet: voor volwassenen die graag ballet willen leren

2e kleuter
Sporthal - Parketzaal
2e kleuter
Turnzaal basisschool Staatsbaan
3e kleuter
Sporthal – Parketzaal
3e kleuter
Turnzaal basisschool Staatsbaan
2e en 3e kleuter
Turnzaal Arendswijk
1e leerjaar
Sporthal - Parketzaal
1e leerjaar
Turnzaal basisschool Staatsbaan
1e leerjaar
Turnzaal Arendswijk
2e leerjaar
Sporthal - Parketzaal
e
2 leerjaar
Turnzaal basisschool Staatsbaan
2e leerjaar
Turnzaal Arendswijk
3e leerjaar
Sporthal - Parketzaal
4e leerjaar
Sporthal - Parketzaal
3e en 4e leerjaar
Turnzaal basisschool Staatsbaan
3e en 4e leerjaar
Turnzaal Arendswijk
5e leerjaar
Sporthal – parketzaal
5e en 6e leerjaar
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Vanaf 5e leerjaar
Turnzaal Arendswijk
6e leerjaar
Sporthal - parketzaal
1e en 2 e middelbaar
Sporthal - vinylzaal
1e en 2 e middelbaar
Turnzaal basisschool Staatsbaan
e
e
2 en 3 middelbaar
Sporthal - parketzaal
2e en 3e middelbaar
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Volwassenen
Sporthal - parketzaal
Volwassenen
Turnzaal basisschool Staatsbaan
vanaf 4e middelb
Sporthal – polyvalente zaal
vanaf 4e middelb
Sporthal - vinylzaal
vanaf ballettoppers
Sporthal - vinylzaal
vanaf ballettoppers
Turnzaal basisschool Staatsbaan
vanaf ballettoppers
Turnzaal Arendswijk
vanaf balletteena’s
Sporthal - vinylzaal
vanaf balletteena’s
Turnzaal basisschool Staatsbaan
Vanaf balletteena’s
Turnzaal Arendswijk
Volwassenen
Sporthal - parketzaal
Volwassenen
Turnzaal Arendswijk
** 30 min les = 5 euro per trimester voor deze extra groep

Fleur en Sara
Stephanie DM en Anaïs
Sara en Fleur
Stephanie DM en Anaïs
Stefanie VDWen Emmely/Hélène
Fleur en Sara
Stephanie DM en Anaïs
Stefanie VDWen Emmely/Hélène
Sara en Fleur
Céline Da en Julie
Stefanie VDWen Emmely/Hélène
Stephanie DM en Melissa
Stephanie DM en Marie
Céline Da en Julie
Stefanie VDW/Céline DM en Emmely/Hélène
Stefanie DC en Lotje
Céline DM en Henk
Stefanie VDW of Céline DM
Stefanie DC en Lotje
Stephanie DM en Marie
Stefanie DC en Henk
Stephanie DM
Stefanie DC en Henk
Stephanie DM
Céline DM
Stephanie DM
Stephanie DM
Marie en Melissa
Céline DM
Stefanie VDW of Céline DM
Melissa en Stephanie DM
Céline DM
Stefanie VDW of Céline DM
Stephanie DM
Céline DM

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.
Wees snel, want de inschrijvingen lopen vlot binnen!
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 slotmiddag, 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

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 30 tot 16u) 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 20
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.

bijschaven.
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

 Inschrijven kan tot 12
maart 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.

Lunatikalender
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 - opendeurweekend
Dance for Life - opendeurweekend

JOC Tielt
JOC Tielt

dinsdag 3 tem 10 juli 2012

Lunaticazomert2012

dendermonde

FEL- ballet: voor volwassenen die ballet willen leren
NIEUW te Tielt en Harelbeke:
Try-out workshop klassiek voor volwassenen
Wie? Alle volwassenen die graag de ballettechniek onder de knie willen krijgen
Wat? We geven de basis van klassiek ballet: oefeningen aan de barre, werken aan onze houding, adagio en eenvoudige
sprongen au milieu
Waar en wanneer?
Sporthal Tielt – parketzaal: dinsdag van 21u30-22u00
Turnzaal Arendswijk: dinsdag 20u00-20u30
Prijs? Deze lessen zijn een try-out en dus gratis tot eind juni. Vanaf volgend jaar wordt dit dan een volwaardige groep
en geven we wekelijks 1 uur klassiek voor volwassenen.

Dance for life – opendeurhappening
Voor wie niet genoeg kreeg van het dansen voor publiek, we laten jullie niet op jullie honger zitten!
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli dansen wij onze opendeurhappening in een echte dansmarathon.
We tonen de nieuwe oefeningen uit de les en dansen zo het hele weekend vol.
Ouders en sympathisanten mogen komen kijken en af en toe zelfs een meedansen… Dat belooft!
Hou alvast het weekend vrij, meer info volgt!

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!!!
Modellen gezocht!!!
Heb jij al ooit eens willen deelnemen aan een fotoshoot bij een echte fotografe?
En er al eens van gedroomd om een jaar lang in onze folder en op onze affiche te prijken?
Dan moet je nu je kans grijpen!
Bekijk onze website www.lunatica.be.
Vanaf volgende week zal daarop te zien zijn waar de fotoshoot doorgaat, wie de fotografe is, wanneer de shoot
plaatsvindt en hoe je je kan inschrijven…
De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap!
Once upon a time… sprookje voor altijd op DVD!
Wie graag een DVD wenst van onze sprookjesvoorstelling, Dat kan!
Breng 15 euro mee in een gesloten omslag. Op de omslag noteer je je naam, groep, afdeling en of je een DVD wenst van de
zaterdag- of zondagvoorstelling.
De DVD’s komen eraan tegen de paasvakantie…
Wij laten jullie nu alvast even nagenieten met enkele foto’s op het laatste blad van deze Ballettertjes.
Veel kijkplezier!

