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Dag lieve ballerina’s, ballerino’s,
Van een vliegende start gesproken! Wat een fijn gevoel om het dansjaar met zoveel enthousiaste dansers en danseressen te mogen inzetten!
Lunatica is inmiddels meer dan zomaar een dansschool geworden. Het is de plek waar iedereen met dezelfde passie, elkaar kan ontmoeten. Een plaats
waar gevoelens geuit worden met de sterkste taal die er is: de lichaamstaal. Een plaats waar we ons inspannen en waar we ontspannen. Lunatica is voor
ons een huis, een thuis, Een gezellige thuis.
We gingen dan ook op zoek naar een ‘gezellig’ jaarthema, die diezelfde warmte kan terugbrengen tot bij onze liefde voor dans.
Film, dat is het geworden! Dit jaar dansen we in de wereld van de film. Dit zal vooral tot uiting komen op ons recital in maart (lees verder in dit
nummer), maar ook de uitstappen, wedstrijden, vakantiestages,… zullen in het filmthema kaderen.
‘Glitter en glamour’ op de oscaruitreiking, je laten meevoeren op de romantische verhaallijn van Titanic, alles los op de tonen van Grease… of van
Studio 100 voor onze allerkleinsten… Het wordt een filmtastisch dansjaar!
We wensen jullie alle plezier toe!
Het bestuur van Lunatica
WEDSTRIJD ‘A night @ the movies’
Net zoals vorige jaren willen we graag onze creatieve dansers uitdagen met een (dans)wedstrijd.
Deze keer is de wedstrijd bedoeld voor iedereen: van klein tot groot en jong tot oud, ieder ‘lunatica-lid’ kan deelnemen.
De opdracht: ontwerp een voorfilmpje voor onze filmavonden in maart. Bedoeling is dat wij op onze balletvoorstelling in maart het grote publiek meetronen naar ‘A night @ the
movies’! De rode loper, limousines, paparazzi en alle glitter and glamour zullen aanwezig zijn.
Om de avond compleet te maken, willen we de filmvoorstelling levensecht maken door aan ALLE details te denken, dus: we hebben voorfilmpjes nodig.
Dit kan gaan om reclame voor bepaalde producten, reclame voor een film die nog uitgebracht moet worden, voorschriften voor tijdens de voorstelling (gsm uit, geen eten of
drinken in de zaal, geen foto’s met flits,…). Kortom, laat jullie inspiratie maar de vrije loop!
Let wel: in elk filmpje moet er natuurlijk gedanst worden!
Wie in een filmpje meespeelt is ons eender: dit kan gaan om een filmpje van jou alleen, of een filmpje van enkele ballerina’s samen, of bijvoorbeeld drie balletzusjes van klein tot
groot. Alles kan!
Hopelijk zijn jullie bij deze uitgedaagd en kunnen we een mooi gamma aan voorfilmpjes laten zien op ‘A night @ the movies’!
Inschrijven kan tegen 31 oktober 2012 (mail onderwerp en deelnemers naar info@lunatica.be). De filmpjes moeten binnen zijn op 15 januari 2013.
Wie wint? Dat krijgt iedereen te zien op onze voorstelling: de mooiste filmpjes worden getoond aan het grote publiek. De winnaar van de publiekwedstrijd verdient een echte
Lunatica-oscar...DOEN!

Lunatikalender
Zaterdag 17 november 2012

coupe maison door koninklijk ballet v vlaanderen

antwerpen

zaterdag 1 december 2012

sinterklaasfeest voor alle afdelingen

basisschool zulte

zondag 3 februari 2012

kids at the musical: annie

capitole gent

maandag 11 februari 2013

algemene repetitie afdelingen Zulte en Harelbeke

CC Gildhof Tielt

donderdag 14 februari 2013

algemene repetitie afdeling Tielt

CC Gildhof Tielt

maand 25/2 tem donderd 28/2

generale repetities alle afdelingen (verdeling volgt)

CCGildhofTielt

vrijdag 1 maart 2013

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

vrijdag 5/4 tem zond 7/4

verwenweekend voor de vib’s

kaaskerke-diksmuide

woensdag 10 april 2013
Harelbeke

lunatica-dansdag afd harelbeke

CC Het Spoor

donderdag 11 april 2013

lunatica-dansdag afd zulte

basisschool zulte

vrijdag 12 april 2013

lunatica-dansdag afd tielt

sporthal tielt

zondag 12 mei 2013

romeo and juliette at the kinepolis

kinepolis kortrijk

17 tem 24 aug 2013

lunatica zomert 2013

oostende

20 tem 27 aug 2014

lunatica zomert 2014

lokeren

Een woordje uitleg bij al onze uitstappen en evenementen

1. Coupe maison – voorstelling ballet van vlaanderen antwerpen

Wat? Velen konden Glen Lambrecht al bewonderen als laatstejaarsstudent in de koninklijke balletschool
van antwerpen in het programma ‘jonge zwanen’ op vtm. De vib’s leerden glen al persoonlijk kennen als
gastdocent bij lunatica. Nu kunnen we zijn danstalent ook live gaan bewonderen. Glen danst sinds dit
schooljaar bij het koninklijk ballet van vlaanderen. Vandaar dat we maar al te graag op zijn eerste
voorstelling aanwezig willen zijn!
Wie? Alle leden van lunatica vanaf de balletteena’s (5 e leerjaar)
Wanneer? Zaterdag 17 november 2012 vertrek voorzien om 10u45 aan het station van tielt.
Meebrengen?

Picknick voor ’s middags op de trein, tussendoortje en drankje
voor op de terugweg en het grootste applaus!

Kostprijs? 20 euro
Inschrijven? Via info@lunatica.be voor 15 oktober 2012.

2. De sint komt naar lunatica
Wat?

Elke groep zal in november een sinterklaasdansje aangeleerd krijgen. Op ons sinterklaasfeest
dansen we voor de heilige man en heeft de danspiet beloofd dat hij ook z’n beste beentje voor zal
zetten… elke aanwezige danser/danseres krijgt natuurlijk heel wat lekkers!
Er zijn klaaskoeken, koffie, fruitsap en chocolademelk voor wie het graag gezellig maakt!

Waar?

Turnzaal vrije basisschool staatsbaan 170 te zulte

Wie?

Alle leerlingen van balletschool lunatica (afdelingen tielt, zulte en harelbeke) van mini’s tot
ballerina’s (alle balletchica’s, balladies, vib’s en fellers krijgen hun geschenkje natuurlijk in de
balletlessen!)

Wanneer? Zaterdag 1 december 2012
UUR
11u00-12u00
12u00-13u00
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
Nodig?

GROEPEN
dansmicroobjes - balletmicroobjes
– balletkriebels
Mini’s
–
dansmicroobjes
–
balletmicroobjes – balletkriebels
Mini’s
–
dansmicroobjes
–
balletmicroobjes – balletkriebels
Ballettoppers – balletteena’s
Ballettintels – ballettoppers –
balletteena’s en ballerina’s

AFDELINGEN
Harelbeke
Zulte
Tielt
Harelbeke en zulte
Tielt

Balletuniform en héél veel zin om te dansen! Wie het wenst, kan ook een ballettekening maken voor
de sint of danspiet… wie de heilige man verwent, krijgt misschien wel nog meer cadeautjes…

Kostprijs?
feest.

Gratis inkom, drank en klaaskoeken zijn tegen een democratisch prijsje te verkrijgen op het

Inschrijven?

Voor 15 november 2012 via info@lunatica.be

3. Kids at the musical: annie
Wat?

Wat is er mooier om van te genieten dan een echte musical! Pareltjes vol dans, muziek, decor…

Wie?

Alle leden van balletschool lunatica vanaf de balletmicroobjes (eerste leerjaar). Ook de ouders
zijn eventueel welkom om mee te begeleiden (er gaan sowieso al heel wat balletjuffen/meester
mee).

Wanneer? Zondag 3 februari 2012 verzamelen op drie locaties: station Tielt, station Harelbeke, basisschool
Zulte (vertrekplaatsen ifv inschrijvingen) Meer details volgen na inschrijving
Nodig?

Picknick voor onderweg en een knabbel en drankje voor na de voorstelling.

Kostrprijs? 40 euro
Inschrijven?

Via info@lunatica.be voor 31 december 2012.

4. A night at the movies
Wat? Lunatica danst dit jaar doorheen heel wat gekende en geliefde films. Als kers op de taart organiseren
we op ons recital een heuse oscaruitreiking! We verklappen er nog niet teveel van… het wordt in elk
geval een glamoureus dansfeest!
Wie? Alle leerlingen van balletschool lunatica afd Tielt, zulte en harelbeke
Wanneer?
Vrijdag 1 maart 2012 19u00 !onder voorbehoud!
Zaterdag 2 maart 2012 15u00
Zaterdag 2 maart 2012 19u00
Zondag 3 maart 2012 14u00
Zondag 3 maart 2012 18u00

Voorstelling 1 afdeling Tielt
Voorstelling 1 afdelingen zulte-harelbeke
Voorstelling 2 afdelingen zulte-harelbeke
Voorstelling 2 afdeling tielt
Voorstelling 3 afdeling tielt

Waar?

Cc Gildhof Tielt

Repetities?

- Er is een algemene repetitiedag voorzien in de krokusvakantie. Deze repetitie zal starten om
10u en lopen tot 17u ’s avonds en gaat ook door in de stadsschouwburg van tielt. We hopen
dat iedereen hierop aanwezig kan zijn, vermits dit een hele belangrijke repetitie wordt,
waarop alles voor het eerst samen een geheel gaat vormen. Data? Zie lunaticakalender
- Verder zullen er in de week voor de voorstelling generale repetities georganiseerd
worden. Dit gaat om podiumrepetities met kledij en decor. Wie meedanst op de voorstelling,
kan deze repetities niet missen. De concrete verdeling voor deze repetitieweek volgt in
ballettertjes van januari. We proberen natuurlijk rekening te houden met de leeftijd van
de kinderen zodat ze steeds tijdig in hun bedje zitten.

Inschrijven?

We willen graag met zekerheid weten wie deelneemt aan het recital ( we hopen natuurlijk
iedereen!), daarom vragen we om het strookje achteraan ballettertjes in te vullen en asap
terug mee te geven zodat we rekening kunnen houden met de aanwezigheden bij het
voorbereiden van deze voorstellingen.

Kaartenverkoop?

Kinderen tot 12 jaar: 10 euro, volwassenen 12, 50 euro
Kaartenverkoop start op vrijdag 1 februari 2013. Meer info volgt.

5. Verwenweekend voor de vib’s
Wat?

Na ons recital zullen we het nog maar eens moeten beamen: wie bij de vib’s danst heeft een hart
voor lunatica! We zijn telkens weer apetrots op onze enthousiaste vib’s! Hoog tijd om hen dan ook
eens te verwennen met een vibweekend ‘de luxe’! Dit jaar wordt er niet alleen héél veel gedanst op
vibweekend, we logeren ook op een unieke locatie met sauna, whirlpool, zwembad,… noem maar op!
Het wordt zaaalig genieten!

Wie?

Alle vib’s van balletschool Lunatica, wat zou het fijn zijn mocht IEDEREEN er deze keer bij kunnen
zijn!

Wanneer?

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april 2013

Waar?

Onze casa bevindt zich in kaaskerke-diksmuide. We rijden er met auto’s heen op vrijdagavond
(vertrek aan het station omstreeks 17u, meer info volgt later)

Kostprijs?

150 euro (overnachtingen, maaltijden, gastlessen van diverse docenten,
welness en heel wat plezier en memorabele momenten inbegrepen!)

Inschrijven?

Via info@lunatica.be voor 15 maart 2013.

6. Lunatica-dansdagen in al onze afdelingen
Wat?

Op een lunatica-dansdag staat alles in het teken van de dans: we dansen zelf in diverse genres,
genieten van een dansvoorstelling, maken zelf een choreografie, bereiden een eigen
slotvoorstelling voor en denken hierbij ook aan decor, kledij, make up, haar,… noem maar op! Alles
waar een dansster van droomt!

Wie?

Alle leerlingen van balletschool lunatica van de balletmicroobjes tem de balladies.

Waar?

10 april 2013 in Harelbeke, 11 april 2013 in zulte, 12 april 2013 in tielt (adres bij inschrijving)

Kostprijs?

25 euro/dag (ieder brengt zijn eigen picknick en tussendoortjes mee)

Inschrijven?

Via info@lunatica.be voor 31 maart 2013.

7. Romeo and juliet at the kinepolis
Wat?

In ons filmjaar kunnen we natuurlijk niet ontsnappen aan een echte film-balletvoorstelling.
We trekken er samen op uit naar de romantische filmvoorstelling romeo and juliette.

Wie?

Voor alle leerlingen van balletschool lunatica vanaf de balletchica’s (1e middelbaar)

Wanneer?

Zondag 12 mei 2013, verzamelen aan kinepolis kortrijk om 15u30, voorstelling is ten einde om
20u00.

Kostprijs?

4 euro per persoon, filmticket inbegrepen

Nodig?

Wie dat wenst kan tijdens de pauze een knabbel of drankje kopen (centjes meebrengen)

Inschrijven?

Via info@lunatica.be voor 1 mei 2013.

8. Lunatica zomert 2012
Wat?

Onze jaarlijkse zevendaagse gaat dit jaar door aan de zee in Oostende. Ook hier trekken we het
filmthema door… we worden echte filmsterren! Er wordt gedanst in allerlei genres, met eigen en
gastdocenten, er wordt geknutseld, geravot, gezongen, héél lekker gegeten, verwend,
gezwommen,… een droomkamp voor alle ballerina’s en –no’s! Onze ervaring leert dat we
vertrekken met enthousiaste dansliefhebbers en terugkomen met een hechte dansfamilie! En het
publiek van onze slotshow zal het geweten hebben…

Wie?

Alle leerlingen van balletschool lunatica vanaf de balletkriebels (2 e leerjaar)

Wanneer? 17 tem 24 augustus 2013
Kostprijs? 275 euro voor de hele week, alles inbegrepen
Inschrijven?

Via info@lunatica.be voor 31 mei 2013.
(opgepast: de plaatsen zijn beperkt)

Oproep medewerkers
De lunaticakalender verraadt het al… er wordt weer heel wat georganiseerd bij lunatica.
Veel organisatie vraagt veel gemotiveerde medewerkers.
Indien u bereid bent, of iemand kent die bereid is, om ons bij te staan bij onderstaande activiteiten, gelieve dan
Aan te kruisen en aan te vullen en dit blad terug mee te geven naar de balletlessen. Alvast bedankt!
0 hulp bij ontwerp van decor
0 hulp bij het naaiteam voor het naaien van kledij voor onze voorstelling
0 hulp bij de voorstelling/repetities als groepsverantwoordelijke
0 aanbieden van een zichtbare plaats langs de openbare weg, waar wij onze lunatica-aanhangwagen even
mogen tentoonstellen
0 kent u iemand die kan bijdragen tot het aankleden van onze schouwburgzaal in het thema ‘a night at the
movies’ (glitter and glamour)?
We danken u bij voorbaat en verzekeren u dat we al onze medewerkers heel erg dankbaar zijn!

Inschrijvingsstrook ‘a night at the movies’
Naam…………………………………………………………………….. zal deelnemen aan de voorstellingen ‘a night at the movies’
met haar balletgroep en afdeling in het weekend van 1, 2 en 3 maart 2013
Handtekening ouder: …………………………………………………………………………………..

wenst u allen een aangenaam dansjaar met vele mooie dans-filmmomenten toe!

