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Dag lieve ballerina’s, ballerino’s,
Alweer drie maanden ver in ons lunatica jaar… en wat werd er al veel gedanst en gezwoegd op de choreo’s voor onze voorstelling ‘vivre et Vécu’! Fijn om
zoveel enthousiasme te zien van de juffen en de dansers! Het is veelbelovend, dat kan ik nu al zeggen!
In deze uitgave van ballettertjes, herinneren we graag nog eens aan de repetities en de voorstellingen en geven we graag een woordje uitleg bij de
ticketverkoop.
Verder zit de langverwachte deelnemerslijst voor Disneyland ingesloten en zetten we nog even onze kampen en stages op een rijtje.
We hopen dat ieder het krantje goed doorneemt, want we merken dat er toch een aantal mensen niet op de hoogte zijn van sommige zaken, zoals onze
voorstellingen. Wij zouden uiteraard graag al onze dansers op de scène zien en vinden het daarom belangrijk om iedereen tijdig te informeren.
Bij deze…
We benadrukken ook eens dat, indien u het krantje zou verliezen, ze ook altijd terug te vinden zijn op onze website: www.lunatica.be.
Verder rest ons nog aan iedereen een fantastisch 2014 toe te wensen! We leggen voor al onze leden alvast een pakje met dansplezier en heel wat
danspassen onder de kerstboom… En hopen dat er opnieuw zoveel mogelijk mensen komen om dit alles te bewonderen… Graag tot op ‘Vivre et Vécu’!
OPROEP: filmmoment ‘Vivre et Vécu’: WE HOPEN DAT AL onze LEDEN ERBIJ KUNNEN ZIJN!
Op zaterdag 4 januari 2014 wordt van 8u30 tot 10u00 een dansnummertje opgenomen, dat door ALLE leden van de balletschool gedanst wordt. Deze opname wordt dan
gebruikt op onze voorstelling in maart.
Het wordt een uniek treffen, waarbij we met z’n allen de finaledans van onze voorstelling willen inblikken.
Lunatica telt 500 leden… we hopen dan ook dat we dit getal kunnen benaderen bij het aantal aanwezigen op het filmmoment… Het zou voor ons echt héél veel betekenen!
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

Bij aankomst worden alle groepen verzameld in de inkomhal (er zullen naambordjes per groep staan) en gaat dan elke groep om beurt naar de sporthal zodat we vlot kunnen
onze plaatsen innemen en filmen. Om 10u00 kunnen alle Tieltse dansers terug afgehaald worden in de inkomhal. Leerlingen van Zulte en Harelbeke kunnen aansluitend
blijven voor de repetitie (zie verder)

Mogen we met aandrang vragen om alle persoonlijke spullen te NAAMTEKENEN? Zeker op de algemene repetities en het filmmoment, waarbij iedereen samen komt,
hebben we telkens een stapel verloren voorwerpen op het einde van de dag… Een naam kan dan wonderen doen… Dank bij voorbaat!

Lunatikalender
24 december 2013
25 december 2013
27 december 2013
28 december 2013
29 december 2013
31 december 2013
1 januari 2014
3 januari 2014
4 januari 2014
5 januari 2014
4 januari 2014
4 januari 2014
5 januari 2014
18 januari 2014
22 februari 2014
22 februari 2014
23 februari 2014
23 februari 2014
3 maart 2014
3 maart 2014
4 maart 2014
4 maart 2014
5 maart 2014
6 maart 2014
6 maart 2014
7 maart 2014
8 maart 2014
9 maart 2014
11 maart 2014

geen les
geen les
geen les
geen les
geen les
geen les
geen les
geen les
geen les
geen les
groepsfilm vivre et vécu
algemene repetitie afdeling zulte-Harelbeke
algemene repetitie afdeling tielt
start kaartenverkoop vivre et vécu
geen les (omwille van alg repetitie)
algemene repetitie afdeling zulte-harelbeke
geen les (omwille van alg repetitie)
algemene repetitie afdeling tielt
algemene podiumrepetitie afdeling zulte-harelbeke
vibrepetitie
algemene podiumrepetitie afdeling tielt
vibrepetitie
generale podiumrepetitie afdeling zulte-harelbeke
generale podiumrepetitie afdeling tielt
vivre et vécu voorstelling 1 (zulte-harelbeke)
vivre et vécu voorstelling 2 (tielt)
vivre et vécu voorstelling 3 en 4 (zulte-harelbeke)
vivre et vécu voorstelling 5 en 6 (tielt)
geen les

tielt-harelbeke
tielt-zulte
tielt-zulte-harelbek
harelbeke
tielt
tielt-harelbeke
tielt-zulte
tielt-zulte-harelbeke
harelbeke
tielt
tielt-sporthal
tielt-sporthal
tielt-sporthal
online/in de les
harelbeke
tielt-sporthal
tielt
tielt-sporthal
tielt-cc gildhof
tielt-cc gildhof
tielt-cc gildhof
tielt-cc gildhof
tielt-cc gildhof
tielt-cc gildhof
tielt-ccgildhof
tielt-cc gildhof
tielt-cc gildhof
tielt-cc gildhof
tielt-harelbeke

12 maart 2014
14 maart 2014
15 maart 2014
16 maart 2014
4 april 2014
4 april 2014
5 april 2014
5 april 2014
6 april 2014
6 april 2014
8 april 2014
9 april 2014
9 april 2014
10 april 2014
11 april 2014
11 april 2014
12 april 2014
13 april 2014
15 april 2014
16 april 2014
16 april 2014
17 april 2014
18 april 2014
18 april 2014
19 april 2014
20 april 2014
1 mei 2014
2 mei 2014
2 mei 2014
3 mei 2014
4 mei 2014

geen les
geen les
geen les
geen les
geen les (paasverlof)
vibweekend
geen les (paasverlof)
vibweekend
geen les (paasverlof)
vibweekend
geen les (paasverlof)
geen les (paasverlof)
paasstage
paasstage
paasstage
geen les (paasverlof)
geen les (paasverlof)
geen les (paasverlof)
geen les (paasverlof)
geen les (paasverlof)
paasstage
paasstage
paasstage
wel les!
wel les!
wel les!
uitstap disneyland parijs
uitstap disneyland parijs
geen les
geen les
geen les

tielt-zulte
tielt-zulte-harelbeke
harelbeke
tielt
tielt-zulte-harelbeke
kaaskerke-diksmuide
harelbeke
kaaskerke-diksmuide
tielt
kaaskerke-diksmuide
tielt-harelbeke
tielt-zulte-harelbeke
zulte
zulte
zulte
tielt-zulte-harelbeke
harelbeke
tielt
tielt-harelbeke
tielt-zulte-harelbeke
tielt
tielt
tielt
tielt-zulte-harelbeke
harelbeke
tielt
parijs
parijs
tielt-zulte-harelbeke
harelbeke
tielt

3 juni 2014
4 juni 2014
6 juni 2014
7 juni 2014
8 juni 2014
30 juni 2014
20 tem 27 aug 2014
17 tem 24 aug 2015

geen les (pinksteren)
geen les (pinksteren)
geen les (pinksteren)
geen les (pinksteren)
geen les (pinksteren)
start grote vakantie
lunatica zomert 2014
lunatica zomert 2015

tielt
tielt-zulte
tielt-zulte-harelbeke
harelbeke
tielt
/
lokeren
westmalle

1. Vivre et vécu
Wat?
Een wervelend dansspektakel, waarbij we een levensloop doordansen van heel klein tot groot.
Wie?
Alle leden van lunatica
Repetities? ! gelieve goed te bekijken wanneer het om een repetitie van jouw afdeling gaat, nl ofwel tielt, ofwel zulte-harelbeke!
Voor alle leden van de afdeling Zulte-Harelbeke:
Zaterdag 4 januari 2014 10u00-16u00
algemene repetitie afdeling zulte-harelbeke
Zaterdag 22 februari 2014 13u00-18u00
algemene repetitie afdeling zulte-harelbeke
Maandag 3 maart 2014
13u00-18u00
algemene podiumrepetitie afdeling zulte-harelbeke
Woensdag 5 maart 2014 13u00-18u00
generale podiumrepetitie afdeling zulte-harelb eke

sporthal tielt
sporthal tielt
cc gildhof tielt
cc gildhof tielt

Voor alle leden van de afdeling Tielt:
Zondag 5 januari 2014
13u00-18u00
Zondag 23 februari 2014 13u00-18u00
Dinsdag 4 maart 2014
13u00-18u00
Donderdag 6 maart 2014 12u00-17u00

sporthal tielt
sporthal tielt
cc gildhof tielt
cc gidlhof tielt

algemene repetitie afdeling tielt
algemene repetitie afdeling tielt
algemene podiumrepetitie afdeling tielt
generale podiumrepetitie afdeling tielt

Voor de VIB’s (Zulte-Harelbeke en Tielt)
Maandag 3 maart 2014
19u00-23u00
Dinsdag 4 maart 2014
19u00-23u00

algemene podiumrepetitie vib’s
algemene podiumrepetitie vib’s

cc gildhof tielt
cc gildhof tielt

Voorstellingen afdeling Zulte-Harelbeke
Voorstelling 1
donderdag 6 maart 2014
Voorstelling 3
zaterdag 8 maart 2014
Voorstelling 4
zaterdag 8 maart 2014

19u00
14u00
19u00

afdeling zulte harelbeke
afdeling zulte harelbeke
afdeling zulte harelbeke

Voorstellingen afdeling Tielt
Voorstelling 2
vrijdag 7 maart 2014
Voorstelling 5
zondag 9 maart 2014
Voorstelling 6
zondag 9 maart 2014

19u00
14u00
18u00

afdeling tielt
afdeling tielt
afdeling tielt

Tickets?
Kaarten voor ‘vivre et vécu’ zijn te verkrijgen vanaf 18 januari 2014 (opgepast, dit is twee weken vroeger dan eerst
voorzien…) en kosten 12,50 euro/volwassene en 10 euro voor kinderen tem 12 jaar.
BESTELLEN kan:
- Door te mailen naar ‘info@lunatica.be’ (vanaf 18 januari 2014). U vermeldt de naam van het lid, groep en afdeling, het aantal
gewenste tickets voor volwassenen, het aantal gewenste tickets voor kinderen en de gewenste voorstellingen (1-2-3-4-5 of
6). Door dit te mailen, worden deze tickets voor u gereserveerd (max. 7 dagen). U geeft dan in de eerstvolgende balletles een
gesloten omslag mee, waarop al het bovenstaande nogmaals genoteerd staat. In de omslag steekt gepast geld. Indien in de
eerstvolgende les de omslag niet wordt afgegeven, dan vervalt de reservatie en komen de kaarten opnieuw vrij. Indien in de
eerstvolgende les de omslag wel wordt afgegeven, dan krijgt u in de daaropvolgende les uw kaarten mee.
-

U kan ook gewoon in de eerste les van februari een gesloten omslag meegeven met bovenstaande info erop en het gepaste
bedrag erin. Dan worden de kaarten ook klaargemaakt tot de volgende les. Hier loopt u echter wel het risico dat er al wat
minder plaatsjes beschikbaar zijn.

Wij hopen in elk geval dat we terug mogen dansen voor 6 (!) uitverkochte zalen!

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. 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.
3.

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.

4. 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…

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
Indien uw naam op de inschrijvingslijst staat, gelieve dan het inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk over te maken om onze rekening 068-2522451-90. Als
mededeling: naam – afdeling – groep – disneyland. Pas dan is de inschrijving definitief.
Wie gaat mee?
Op de volgende bladzijde ziet u een overzicht van de deelnemers van deze uitstap!
Meer info volgt in een persoonlijke brief.
Wij hebben het reisje alvast geboekt en kijken er ENORM naar uit! Jullie ook?!

Stephanie Demey
Stefanie Vandewalle
Julie Polet
Eveline Desloover
Melissa Debouvere
Bieke Fleerakkers
Ilse Duyck
Febe Hellebuyck
Céline Demey
Charlotte Deconinck
Romy Van Hauwaert
Morgane Bekaert
Céleste Quintyn
Axelle Quintyn
Maura Haeck
Runa Haeck
Pauline Feys
Merel Chevrolet
Enna Maes
Marie Verstraete
Fauke Van Fleteren
Eva Thieren
Amber Mispelon
Saar Falepin

Sara Couvreur
Eva Beernaert
Dieuwke Van Pamel
Laura Verbauwhede
D’Arcy Couckuyt
Hanne Devriese
Elise Peirs
Kimberly De Mil
Eline Delmotte
Amelie Serlet
Sanne Standaert
Lotje Vander Meren
Jade Vandenheede
Fiene Zasada
Fere Van Eeghem
Emma Barbez
Zoë Barbez
Sarah Vandenberghe
Lore Vanryckeghem
Emily Holvoet
Kelly De Landtsheer
Laura Balcaen
Eline Van Extergem
Romée Mortier

Tine Bulcaen
Emmy Dewitte
Mathilde Beato dos Santos
Liesl Coussens
Sophie Delcroix
Johan Coussens
Isolde Van Praet
Mirte Bossuyt
Kimberly Vandeputte
Flore Deroo
Lotte Deroo
Lise Maenhout
Febe Janssens
Marlies Moerman
Amelie Vervenne
Audrey Vervenne
Merel Vromman
Amelia Depaepe
Heike Litaer
Jenna Gryspeert
Britt Vroman
Elena Hoste
Rieneke Dhomme
Kylie Van Bruwaene
Ashley Van Bruwaene

5. 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)

