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Dag lieve ballerina’s, ballerino’s,
De opening van ons vijfde (!) lunaticajaar was fenomenaal! We vlogen erin met ons zomerkamp, waar we de sprookjestoer op gingen. Als kers op de
taart was er onze slotshow, die we ook op ‘Trotwaar’ mochten opvoeren.
Daarna ging ons dansjaar terug van start. En we zeggen het graag: we zijn apetrots wanneer we onze balletzalen zien vol enthousiast talent, kleine
balletvoetjes en gemotiveerde fellers. Lunatica is een statement waar steeds meer mensen enthousiast deel van willen uitmaken. Dit stimuleert ons
alleen maar om van dit jaar een TOPjaar te maken! Vijf jaar lunatica laten we niet zomaar voorbij gaan…
In maart brengen we ‘Vivre et Vécu’ een autobiografie die een lach en een traan zal teweegbrengen, maar die vooral zal tonen hoe wij ons leven dansen!
Verder vieren we het huwelijk van ons bestuurslid samen met alle Harelbeekse kinderen. In Tielt en Zulte zijn er paasstages gepland.
Onze uitstap wordt dit jaar ook een hoogtepunt… we trekken namelijk naar Disneyland Parijs!
Tot slot kan u in deze editie van Ballettertjes al alles lezen over ons zomerkamp…
Veel leesplezier, maar vooral veel DANSplezier!
Het bestuur van Lunatica

Even uw aandacht, a.u.b…
Als klassieke balletschool streven wij naar dansplezier binnen een kader van discipline. Onze ervaring leert dat de structuur
die hierbinnen leeft, voor rust zorgt, wat het welbevinden en het leren van onze dansers bevordert… Mogen wij daarom
vragen om volgende zaken in acht te nemen:
- We dansen bij lunatica in ons uniform. Ook tijdens de wekelijkse lessen. Een truitje boven het balletpak kan, maar
dient dan ook wit of zwart te zijn. Het uniform kon besteld worden in de maand september. Volgende bestelmaanden
zijn december en april. U kan altijd info vragen aan de balletjuf voor of na de les.
- Lange haren moeten in een staart, vlecht of dot gedragen worden, korte haren zijn uit het gezicht verwijderd.
- Gelieve al het balletgerief, ook de tas, te naamtekenen.
- Tijdens onze repetities zijn de deuren van onze balletzaal dicht. Dit omdat we dan goed kunnen verder werken én om
de verrassing voor onze voorstelling zo groot mogelijk te houden…
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Een woordje uitleg bij al onze uitstappen en evenementen

1. Vivre et vécu
Wat?
Een wervelend dansspektakel, waarbij we een levensloop doordansen van heel klein tot groot.
Wie?
Alle leden van lunatica
Repetities?
Zaterdag 4 januari 2014 10u00-16u00
Zondag 5 januari 2014
13u00-18u00
Zaterdag 22 februari 2014 13u00-18u00
Zondag 23 februari 2014 13u00-18u00
Maandag 3 maart 2014
13u00-18u00
Maandag 3 maart 2014
19u00-23u00
Dinsdag 3 maart 2014
13u00-18u00
Dinsdag 3 maart 2014
19u00-23u00
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Donderdag 5 maart 2014 12u00-17u00
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Wanneer?
Voorstelling 1
Voorstelling 2
Voorstelling 3
Voorstelling 4
Voorstelling 5
Voorstelling 6

donderdag 6 maart 2014
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afdeling tielt
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afdeling tielt
afdeling tielt

Tickets?

Kaarten voor ‘vivre et vécu’ zijn te verkrijgen vanaf 1 februari 2014, meer info volgt!

Kostprijs?

12,50 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen tem 12 jaar

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.

WEDSTRIJD ‘VIVRE ET VECU’ => win 1 jaar gratis balletlessen!
WAT?
Tijdens onze voorstellingsweek, kleden we graag de zaal en het gebouw aan binnen het thema van het recital.
Dit jaar is de opdracht de volgende:
Maak een originele levenslijn van jou als ballerina of ballerino. We stellen alle kunstwerken ten toon in de krokusvakantie in het CC
Gildhof van Tielt.
Te winnen?
De winnaar (verkozen door alle leden van het bestuur van Lunatica), wint 1 jaar gratis les bij Lunatica (basisgroep).
Indienen?
De kunstwerkjes moeten ten laatste op 1 februari afgegeven worden aan de balletjuf. Opgepast: zorg dat de naam, afdeling en
groep zeker vermeld staan! Veel inspiratie toegewenst!

2. BELANGRIJK: filmmoment naar aanleiding van ‘Vivre et Vécu’
Wat?
Nav ons vijfjarig bestaan, zouden we graag met AL onze dansers van alle afdelingen, samen een dans maken voor op onze voorstelling. Bedoeling is om op
die manier, mbv het filmdoek, alle leden van alle afdelingen ‘samen’ op het podium te krijgen… kippenvel verzekerd!
Wanneer?
De film wordt ingeblikt op zaterdag 4 januari 2014 van 8u30 tot 10u00 in de sporthal van Tielt
Meebrengen?
We vragen iedereen om in uniform naar de sporthal te komen:
Tot de BTT: wit balletpakje, danskousen, balletpantoffels en haren in een dotje of korte haren uit het gezicht verwijderd
Vanaf BTT: zwart maillot met spaghettibandjes, danskousen, balletrokje, balletpantoffels en haren in een dotje of korte haren uit het gezicht verwijderd
FEL: zwarte kledij, eventueel topje van lunatica

3. Vibweekend 2014
Wat?

Met al onze vib’s trekken we er een weekendje op uit om te dansen, lekker te eten, gezellig te praten, spelletjes te spelen, te kletsen en een beetje te
slapen…

Wanneer?

Vrijdag 4 tem zondag 6 april 2014

Wie?

AL onze vib’s

Kostprijs?

150 euro, alles inbegrepen

Inschrijven?
Kan vanaf 6 oktober 2014 door een mailtje te sturen naar info@lunatica.be. Uiterste inschrijvingsdatum is 1 maart 2014.

4.

Paasstage

Wat?
Een driedaagse waarbij iedereen ondergedompeld wordt in diverse dansgenres, waaraan telkens een crea-activiteit gekoppeld wordt. We sluiten af met een
toonmoment waarbij we heel fier al het geleerde aan ons publiek laten zien!
De stage wordt twee maal ingericht, in de eerste week van de paasvakantie in Zulte. In de tweede week van de paasvakantie in Tielt.
Wie?
Alle leden van lunatica van balletmicroobjes tem balletchica’s (alle afdelingen zijn welkom op beide stages)
Wanneer en waar?
9,10,11 april 2014

13u00-17u30

danszaal van de sporthal van zulte

paasstage

11 april 2014

17u30 – 18u30

danszaal van de sporthal van zulte

toonmoment

16,17,18 april 2014

13u00-17u30

sporthal tielt

paasstage

18 april 2014

17u30-18u30

sporthal tielt

toonmoment

Kostprijs?
25 euro per dag of 70 euro voor de drie dagen
Inschrijven?
Kan vanaf 6 oktober 2014 door te mailen naar info@lunatica.be. Meer info volgt na inschrijving. Uiterlijke inschrijvingsdatum is 1 maart 2014.

5. Stefanie Vandewalle gaat trouwen!
Wat?
Sommige onder jullie waren reeds getuige van het huwelijksaanzoek op onze voorstelling Once upon a time… Na lang wachten is het nu eindelijk zover.
Stefanie Vandewalle, bestuurslid bij Lunatica en afdelingsverantwoordelijke van de afdeling Harelbeke, gaat trouwen op 14 december 2013!
Als ballerina in hart en nieren, droomt Stefanie van een huwelijksviering die opgeluisterd wordt door al haar ballerina’s…
Daarom hopen wij dat alle leden van de afdeling Harelbeke (DM, BM, BK, BT, BTT en BCH) bereid zijn om dit samen met ons te realiseren.
We dansen een viertal dansen in de kerk van Meulebeke.
Wie?
Alle leden van de afdeling Harelbeke van DM, BM, BK, BT, BTT en BCH
Repetities?
Zondag 1 december 2013

9u00-12u00

Balletzaal in de Arendswijk te Harelbeke

Zondag 8 december 2013

9u00-12u00

Balletzaal in de Arendswijk te Harelbeke

Zaterdag 14 december 2013

12u00-13u30

Sint Amandus kerk te Meulebeke

14u00

Sint Amanduskerk te Meulebeke

Wanneer?
Zaterdag 14 december 2013
Inschrijven?
Kan vanaf 6 oktober 2013 door een mailtje te sturen naar info@lunatica.be. Meer info volgt bij inschrijving. Uiterlijke inschrijvingsdatum is 1 november 2014.

6. Lunatica en france… tweedaagse naar disneyland parijs!
Wat?
Dit jaar staat op onze affiche ‘Danse la vie’… en waar lukt dit beter dan in de betoverende wereld van disneyland Parijs? Ter ere van ons 5-jarig bestaan,
trekken we erop uit, dromen we mee, wagen we ons aan de leuke attracties, genieten we van de shows en parades en wakkeren we het lunatica-gevoel aan bij een duik
in het zwembad of een gezellig diner…
Wie?
Alle leden van Lunatica, alle afdelingen
Wanneer?
Vertrek: donderdag 1 mei 2014 om 6u00 op de parking van de Supra Bazar te Tielt
Terug: vrijdag 2 mei 2014 omstreeks 22u00 op de parking van de Supra Bazar te Tielt
Kostprijs?
Volwassenen: 150 euro, alles inbegrepen behalve 1x lunchpakket
Kinderen tem 11 jaar: 120 euro, alles inbegrepen behalve 1x lunchpakket
Inschrijven?
Kan vanaf 6 oktober 2013 door te mailen naar info@lunatica.be. Meer info volgt na inschrijving. Uiterlijke inschrijvingsdatum is 30 november 2013
Opgelet! Plaatsen zijn beperkt!

7. Lunatica zomert 2014
Wat?

Onze jaarlijkse zevendaagse gaat dit jaar door in Lokeren.
Het thema van dit jaar wordt ‘dans door de eeuwen heen’. We starten in een ver verleden en dansen
tot het heden…
Een week vol dans, superlekker eten, spelletjes, zomerpret, ontspanning, relaxatie, zingen, muziek,
knutselen, ravotten…

Wie?

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

Wanneer? 20 tem 27 augustus 2014
Kostprijs? 275 euro voor de hele week, alles inbegrepen
Inschrijven?

Via info@lunatica.be voor 31 mei 2014
(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
We danken u bij voorbaat en verzekeren u dat we al onze medewerkers heel erg dankbaar zijn!

Inschrijvingsstrook ‘Vivre et vécu’
Naam…………………………………………………………………….. zal deelnemen aan de voorstellingen ‘Vivre et Vécu’ met
zijn/haar balletgroep en afdeling in het weekend van 6,7,8 en 9 maart 2014
Handtekening ouder: …………………………………………………………………………………..

wenst u allen een aangenaam dansjaar met vele mooie dansmomenten toe! Danse la vie!

