Ballettertjes

dansjaar 2012-2013 – uitgave 2 – APRIL 2013

Dag filmsterren!
Owowow, wat een feest!
Genieten in het kwadraat, oorverdovend applaus, talloze leuke reacties, massa’s blije gezichten, een podium vol snelkloppende hartjes, tonnen
enthousiasme, streven naar perfectie, dansen met hart en ziel, … Uren kunnen we zo doorgaan!
‘A night at the movies’ werd een voorstelling vol superlatieven en dat hebben we aan JULLIE te danken!
Vandaar: heel oprecht vanuit ons ballethart: DANK JULLIE WEL en EEN DIKKE PROFICIAT!
In deze uitgave van Ballettertjes blikken we graag terug met wat fotomateriaal, maken we de winnaar van de stemming op de voorstelling bekend,
zetten we enkele mensen in de bloemetjes, overlopen we graag de lunatikalender met jullie en ja hoor… blikken we al even vooruit naar volgend
dansjaar!
Nestel je dus maar even gezellig in de zetel… veel leesplezier!
Het bestuur van Lunatica
WEDSTRIJD ‘A night @ the movies’: maak een voorfilmpje voor onze voorstelling!
U kon er van meegenieten: het leuke, ontspannende en vooral heel mooie voorfilmpje ‘Raponsje en Rapunzel’.
Zes ballerina’s uit Wingene gingen volledig voor de hoofdprijs en óf ze die gewonnen hebben!
Een heel mooi gecompileerd filmpje, met aandacht voor decor, kledij, verhaallijn en vooral ook dans, dat was waarop we gehoopt hadden!
Apetrots keken de actrices en alle medewerkers mee tijdens de voorstelling, maar natuurlijk verdienen ze ook nog een extraatje!
Voor hun eventueel volgend filmavontuur moeten ze alvast niet op zoek naar een groepsoutfit, want we doen hen graag een cool balletshirt cadeau!

Marenne, Romée, Anthe, Mirte, Flore en Eva: kom de t-shirts maar eens showen!

Lunatikalender
zondag 12 mei 2013

romeo and juliette at the kinepolis

kinepolis kortrijk

Week van 6 mei

O.L.H. Hemelvaart: de lessen gaan door!

Week van 13 mei

Pinksteren: De lessen gaan NIET door!

25,26,27,28,29 juni

Geen lessen (vervangles: opendeurdag)

30 juni 2013

opendeurdag in alle afdelingen

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. 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.

2. Opendeur in alle afdelingen
Wat?

Na een heel jaar dansen hebben we alweer heel wat bijgeleerd… tijd om dit even te laten zien! Elke
groep danst zijn gewone les (uurverdeling: zie onderstaand schema). Iedereen is welkom om de les
bij te wonen: ouders, broers, zussen, familieleden, vrienden, buren, …
Hét ideale moment voor de kleine ballerina’s (no’s) om eens te zien wat die ‘grote’ allemaal kunnen
… of voor de grote ballerina’s (no’s) om even terug te blikken naar vervlogen tijden door een les
van de kleintjes te gaan bijwonen!
Wie graag wil starten met ballet, fel, pointes, choreo, kan op deze manier ook eens zien wat deze
lessen inhouden.
Wie?
Alle groepen, alle afdelingen
Waar?
In de gewone danszalen waar de wekelijkse lessen doorgaan
Wanneer? Zondag 30 juni 2013 – uurrooster: zie volgende pagina
Tijdstip

Afdeling

Groep

Plaats

9u00-10u00
9u00-10u00
10u00-11u00
10u00-11u00
11u00-12u00
11u00-12u00
12u00-13u00
12u00-13u00
13u00-14u00
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00
9u00-10u00
10u00-11u00
11u00-12u00
12u00-13u00
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00

Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte

Mini’s
Balladies
Dansmicroobjes
Balletteena’s
Balletmicroobjes
Ballettoppers
Balletkriebels
Ballettintels
Vib’s
Pointica’s
Ballerina’s
Choreo
Fel-Felklassiek
Balletchica’s
Choreo
Mini’s
Dansmicroobjes
Fel
Balladies
balletchica’s
Pointica’s

Sporthal parketzaal
Sporthal poly. Zaal
Sporthal parketzaal
Sporthal poly.zaal
Sporthal parketzaal
Sporthal poly.zaal
Sporthal parketzaal
Sporthal poly. Zaal
Sporthal parketzaal
Sporthal poly.zaal
Sporthal parketzaal
Sporthal poly.zaal
Sporthal parketzaal
Sporthal parketzaal
Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal baisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool

16u00-17u00
17u00-18u00
18u00-19u00
19u00-20u00
20u00-21u00
9u00-10u00
10u00-11u00
11u00-12u00
12u00-13u00
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00

Zulte
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke

Balletteena’s
Ballettoppers
Balletmicroobjes
Balletkriebels
Vib’s
Balletchica’s
Choreo
Pointica’s
Balletteena’s
Fel+felklassiek
Ballettoppers
Dansmicroobjes
Balletmicroobjes
Balletkriebels

Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal basisschool
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk
Turnzaal arendswijk

(Tweedehands)verkoop en inschrijven volgend schooljaar: op de opendeurdag 30 juni 2013
Tijdens de opendeurlessen op 30 juni, zal er tevens mogelijkheid zijn om tweedehandskledij aan te bieden, te
kopen, nieuwe kledij aan te kopen en/of in te schrijven voor het volgende dansjaar.
Wie tweedehandskledij wil aanbieden op de opendeurles, geeft tijdens de laatste gewone balletles de te
verkopen kledij mee in een plastiekzak. De lesgever zal u een blad laten invullen met het overzicht van de te
verkopen kledij. Dit blad wordt aan de plastiekzak geniet. Wanneer de kledij verkocht wordt, kan u ofwel
het geld afhalen aan het einde van de opendeurdag, ofwel bezorgen we het geld bij het begin van volgend
dansjaar.
Wie kledij verkoopt, maar nog geen nieuw uniform heeft, kan uitzonderlijk meedansen in eigen kledij tijdens
de laatste balletles en op de opendeurdag.
Volgende kledij wordt tweedehands aangeboden: balletpakje met rokje, beenverwarmers, cache-coeur,
maillot, rokje, shortje. Balletpantoffels en danskousen worden niet tweedehands verkocht.

3. Lunatica zomert 2013
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 (2e 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: het gaat om de laatste plaatsjes! Snel zijn is de boodschap!)

Enkele kiekjes van vorig jaar…

‘a night at the movies’ – een terugblik
Al na de eerste voorstelling was ‘facebook’ overspoeld met prachtige foto’s van onze voorstelling. Héél fijn
voor al wie meedanste!
We laten u even meegenieten met enkele mooie beelden. Graag meer foto’s? Kijk snel op www.lunatica.be!
Wie graag de hele voorstelling op dvd wil, kan deze nog steeds bestellen door 15 euro in een gesloten omslag
mee te brengen naar de balletles. Vergeet niet je naam, afdeling en groep te noteren.

And the winner is… op de voorstelling kon u stemmen voor de mooiste film. De meningen waren verdeeld, maar
‘moulin rouge’ kwam als winnaar uit de bus. Kaat Defreyne sleept hiermee twee filmtickets in de wacht!
Proficiat!

Lessenrooster dansjaar 2013-2014 !Opmerking: onder voorbehoud ifv beschikbaarheid zalen!
Groep
Mini’s
Dansmicroobjes
Balletmicroobjes
Balletkriebels
Ballettintels
Ballettoppers
Balletteena’s
Ballerina’s
Balletchica’s
Balladies
Vib’s A
Vib’s B
Fel A

Afdeling
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Tielt
Alle
Alle
Tielt

Fel B

Tielt

Felklassiek

Tielt

Choreotica’s
Pointica’s a

Tielt
Tielt

Pointica’s b

Tielt

Dansdivers
Dansmicroobjes
Balletmicroobjes
Balletkriebels
Ballettintels
Ballettoppers
Balletteena’s

Alle
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte
Zulte

Leeftijd
2e kleuter
3e kleuter
1e leerjaar
2e leerjaar
3e leerjaar
4e leerjaar
5e leerjaar
6e leerjaar
1e-2e middelbaar
2e-3e middelbaar
Vanaf 4e middelbaar
Vanaf 4e middelbaar
Volw met of zonder
danservaring-nieuw
Volw met of zonder
danservaring
Volw met of zonder
danservaring
Vanaf balletteena’s
Vanaf balletteena’s
– geen of 1 jaar
ervaring pointes
Vanaf balletteena’s
– 2 of meer jaar
ervaring pointes
Vanaf balletchica’s
2e en 3e kleuter
1e leerjaar
2e leerjaar
3e leerjaar
4e leerjaar
5e-6e leerjaar

lesdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag
Zondag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag

Lesuur
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00
18u00-19u00
19u00-20u00
17u30-18u30
18u00-19u30
10u30-12u30
20u30-22u30
10u30-12u30
19u30-20u30

Dinsdag

21u30-22u30

Dinsdag

20u30-21u30

Dinsdag
Vrijdag

18u30-19u30
17u00-18u00

Vrijdag

19u30-20u30

Zondag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag

9u00-10u30
13u00-14u00
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00
17u00-18u00

Balletchica’s
Balladies
Fel

Zulte
Zulte
Zulte

Felklassiek–try out

Zulte

Choreotica’s
Pointica’s
Dansmicroobjes
Balletmicroobjes
Balletkriebels
Ballettoppers
Balletteena’s
Balletchica’s
Fel

Zulte
Zulte
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke

Felklassiek

Harelbeke

Choreotica’s

Harelbeke

Pointica’s

Harelbeke

1e-2e middelbaar
2e-3e middelbaar
Volw met of zonder
danservaring
Volw met of zonder
danservaring
Vanaf balletteena’s
Vanaf balletteena’s
2e-3e kleuter
1e leerjaar
2e leerjaar
3e-4e leerjaar
5e-6e leerjaar
Vanaf 1e middelbaar
Volw met of zonder
danservaring
Volw met of zonder
danservaring
Vanaf
ballettoppers
Vanaf balletteena’s

Woensdag
Vrijdag
Woensdag

19u00-20u30
19u00-20u30
21u30-22u30

Woensdag

20u30-21u30

Woensdag
Vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
dinsdag

18u00-19u00
18u00-19u00
12u30-13u30
13u30-14u30
14u30-15u30
11u30-12u30
9u00-10u30
18u45-20u30
21u00-22u00

dinsdag

20u00-21u00

zaterdag

10u30-11u30

vrijdag

18u00-18u45

Een woordje uitleg…
-Dans divers: In deze lessen worden diverse genres aangeboden. Verschillende (gast-)docenten komen het
beste van zichzelf geven: modern, jazz, zumba, flamenco, hiphop, hedendaags, buikdans,… kortom, proeven
van dans!
-FEL: (Fit En eLegant): In deze lessen werken we aan spierversterking, lenigheid, conditie, maar wordt er ook
een choreografie verzorgd op hedendaagse muziek in een heel aangename sfeer. Bedoeld voor ieder wie
graag danst en plezier maakt!
-FELklassiek: In deze lessen brengen wij de klassieke basis aan bij volwassenen zonder balletervaring, of die
vroeger nog ballet deden. We leren alle termen, warmen op aan de barre, dansen au milieu, in diagonaal en
in choreografie (modern klassiek)
-pointica’s: een uur waarin er gestreefd wordt naar de droom van elke ballerina: dansen op pointes! We
streven naar volgroeide voetjes vooraleer we ons op de tippen wagen, vandaar minimumleeftijd 5 e
leerjaar. Wie pointes volgt, zal gevraagd worden om thuis en tijdens de vakanties ook wat te oefenen.

-Choreotica’s: In deze lessen mogen de dansers zelf choreo maken. In groep, individueel, per twee, gebaseerd
op een basisstuk van de lesgeefster,… alles is mogelijk! Plezier en creativiteit verzekerd!
Wie graag meer dan één uurtje per week danst, kan een extra groep volgen:
-Dit kan de groep na de leeftijdsgroep zijn
(bijv: ik zit in het eerste leerjaar. Ik dans dus bij de balletmicroobjes, en volg als extra groep de
balletkriebels)
-Dit kan dezelfde groep zijn in een andere afdeling
(kan interessant zijn voor dansers die op latere leeftijd startten met ballet en zich willen bijscholen –
bijv ik ben 15 jaar, start met ballet bij de balladies in tielt en volg ook de lessen van de balladies in zulte)
-Dit kan een extra groep zijn, hierboven vermeld
(bijv: ik dans bij de balletchica’s en volg ook pointica’s)
Voor een basisgroep bedraagt het lidgeld 145 euro op jaarbasis (of per trimester: 60-45-45). Voor een extra
groep komt daar 10 euro per trimester per extra groep bij. De lessen ‘dans divers’ kosten 20 euro per
trimester.
Opmerking: Choreotica’s, pointica’s en dans divers zijn EXTRA groepen. Wie deze groepen volgt, dient ook de
gewone lessen in de leeftijdsgroep (klassiek) op regelmatige basis te volgen. Dit omdat wij ervan overtuigd
zijn dat klassiek ballet een noodzakelijk basis is die wij aan al onze leden willen bieden.
Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om de lesgeefster aan te spreken of ons te contacteren:
info@lunatica.be of 0473/28.29.69

Tot slot…
We wensen iedereen een leerrijk 3e trimester toe. We werken aan onze klassieke techniek… ideaal om ons
klaar te stomen voor volgende voorstellingen! In de loop van het derde trimester zullen in elke groep ook
proefwerkjes afgenomen worden, zodat iedereen op de opendeur een mooi rapportje mee naar huis kan nemen.
Eén ding is zeker: jullie zijn alvast allemaal glansrijk geslaagd op 1, 2 en 3 maart!

