Ballettertjes

jaargang 6 nr 1

We zijn weer gestart... Een nieuw lunaticajaar vol dansen, ballettechniek, roze tutu 's en leerrijke workshops...
Lunatica is er klaar voor en aan de opkomst bij onze eerste lesweken te zien... de dansers ook!
Hartverwarmend, die blije gezichten van de ballerina's en -no's die na een lange zomervakantie enthousiast de
balletzaal terug binnenkomen.
En een nieuwe uitdaging om nieuwe ballerina's en -no's te overtuigen van het balletleven.

Kortom: WELKOM bij LUNATICA!
Het bestuur
Stephanie Demey – voorzitter en verantwoordelijke afdeling Tielt 0473/28.29.69
Stefanie Vandewalle – verantwoordelijke afdeling Harelbeke 0474/90.41.50
Bieke Fleerakkers – verantwoordelijke afdeling Zulte 0473/23.54.41

Uniform Lunatica: na vijf jaar een nieuwe (roze) wind...
We startten vijf jaar geleden met ons wit balletuniform voor de kinderen en zwarte maillot met spaghettibandjes voor
de tieners en volwassenen. Een geslaagde combinatie, er werden heel wat balletuurtjes gesleten in dit uniform!
Na vijf jaar, vinden wij echter dat het wel tijd is voor iets nieuws.
Vooreerst omdat we ondervinden dat de maillot met gekruiste rug (die we nu al aangeboden hebben als bijkomende
maillot) kwalitatief beter is dan onze vorige uniformmaillot. We opteren er nu dus voor om de maillot met gekruiste rug
als basisuniform aan te bieden.
Daarbovenop komt het gegeven dat onze kleine ballerina's maar al te vaak aangeven dat ze zooooo graag een roze
balletpakje zouden willen... We informeerden en vonden de maillot met gekruiste rug van onze volwassenen, ook voor
kinderen in het roze...
We waren al snel overtuigd, want onze ervaring leert dat 'So Dança' kwaliteitsvolle danskledij aanbiedt, in een
uitgebreid gamma voor groot en klein.
Vandaar: we gaan volledig voor 'So Dança'.
We willen benadrukken dat ons vorige uniform (wit voor de kinderen en de maillot met spaghettibanden voor de tieners
en volwassenen) dit jaar zeker nog toegelaten is.
We zien dit jaar dus als een overgangsjaar en hopen dan vanaf volgend jaar onze balletschool in het nieuwe roze-zwart
uniform te zien dansen.
Graag meer info over wat we aanbieden en wat de prijzen zijn? Surf naar www.lunatica.be en bekijk de bestelbon onder
het item 'uniform'. Alle kledij kan in september voor of na de les aangekocht/besteld worden.
Verder bestelmomenten zijn op het opendeurweekend in november (zie verder), december en maart. We proberen om
buiten deze bestelmomenten kledijverkopen te vermijden, vermits we dan ook geen extra mensen voorzien om de
verkoop te organiseren en we niet graag veel tijd van onze balletlesjes afsnoepen...

Opendeurweekend Lunatica danst 'Sinterklaas'
We dansen dit jaar graag voor u... en voor Sinterklaas!
Daarom organiseren we ons opendeurweekend dit jaar op 28, 29 en 30 november 2014.
Iedereen is welkom om dochter- of zoonlief (of broer, zus, kleinkind, buurmeisje of -jongen, vriend of vriendin) te
bewonderen tijdens de opendeurles. In dit weekend gaan alle lesjes van de sinterklaasweek dus door op een ander
moment (zie uurrooster hieronder).
De lessen gaan wel door in onze gewone danszalen.
U krijgt een standaardles te zien met opwarming en oefeningen au milieu. In het tweede deel van de les leren we een
choreo aan die past binnen het Sinterklaasthema. Dit Sinterklaasdansje wordt dan telkens gefilmd en op onze site
gepost. De Sint en zijn pieten kunnen dit dan bekijken en beoordelen...en wie weet, brengt hij ook dit jaar iets
lekkers?!

Opendeurmoment

groep

Afdeling

plaats

29/11 9u-10u

dansmicroobjes

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 10u-11u

balletmicroobjes

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 11u-12u

balletkriebels

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 12u-13u

ballettoppers

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 13u-14u

balletteena's

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 14u-15u

choreotica's

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 15u-16u

pointica's

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 16u-17u

FEL

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 17u-18u

FELklassiek

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

29/11 18u-19u

balletchica's

Harelbeke

turnzaal Arendswijk

Opendeurmoment

groep

Afdeling

plaats

29/11 19u-20u30

VIB's

Tielt-Zulte-Harelbeke

turnzaal Arendswijk

30/11 9u-10u

mini's

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 9u-10u

balletteena's

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 10u-11u

dansmicroobjes

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 10u-11u

choreotica's

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 11u-12u

balletmicroobjes

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 11u-12u

ballerina's

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 12u-13u

balletkriebels

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 12u-13u

pointica's A

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 13u-14u

ballettoppers

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 13u-14u

The boys I

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 14u-15u

Dans Divers

Tielt-Zulte-Harelbeke

parketzaal Tielt

30/11 14u-15u

The boys II

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 15u-16u

balletchica's

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 15u-16u

balladies

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 16u-17u

FEL

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 16u-17u

pointica's B

Tielt

polyvalente zaal Tielt

30/11 17u-18u

FELklassiek

Tielt

parketzaal Tielt

30/11 9u-10u

dansmicroobjes

Zulte

sporthal Zulte

30/11 10u-11u

balletmicroobjes

Zulte

sporthal Zulte

Opendeurmoment

groep

Afdeling

plaats

30/11 11u-12u

balletkriebels

Zulte

sporthal Zulte

30/11 12u-13u

ballettintels

Zulte

sporthal Zulte

30/11 13u-14u

ballettoppers

Zulte

sporthal Zulte

30/11 14u-15u

choreotica's

Zulte

sporthal Zulte

30/11 15u-16u

balletteena's

Zulte

sporthal Zulte

30/11 16u-17u

pointica's

Zulte

sporthal Zulte

30/11 17u-18u

balletchica's

Zulte

sporthal Zulte

30/11 18u-19u

balladies

Zulte

sporthal Zulte

30/11 19u-20u

FEL

Zulte

sporthal Zulte

30/11 20u-21u

FELklassiek

Zulte

sporthal Zulte

Kerststage Lunatica: All I want for Christmas... is dance!
Dit jaar kan je bij Lunatica met de kerstdagen een extra danspasje doen...
We dansen drie dagen, op drie afdelingen.
Elke dag bestaat uit een opwarmingsmoment, drie choreolessen met telkens aansluitend een creamoment en een
cooling down. Elke dag wordt ook afgesloten met een toonmoment voor ouders en sympathisanten die de kinderen
komen ophalen.
Tijdens deze stage 'verhuizen' onze lesgevers. Zo gaan de lesgevers van Tielt bijvoorbeeld in Harelbeke aan de slag, de
Harelbeekse juffen dansen in Zulte en de Zultse juffen komen naar Tielt.
Elke stagedag is anders, andere juffen, andere oefeningen, andere stijlen en andere dansen.
Je kan ervoor kiezen om slechts één dagje mee te volgen, of om twee stagedagen te komen dansen (op twee locaties
dan), of om de volledige stage te volgen (op de drie locaties dus).
We starten elke dag om 9u en dansen en creëren tot 17u.
Naar deze stage breng je je picknick, een drie-tal drankjes en hapjes mee. Uiteraard mogen je danskleren en je
dansmotivatie niet ontbreken!
Wat? kerststage 'All I want for Christmas... is dance!'
Wanneer en Waar?
maandag 22/12/14 in Zulte
dinsdag 23/12/14 in Tielt
woensdag 24/12/14 in Harelbeke ! locatie ’t Spoor’ blauwe zaal!
Kostprijs? 30 euro per dansdag of 80 euro voor de volledige stage
Inschrijven? tot 1 december 2014 via info@lunatica.be

Me, Myself and I
Ook dit jaar brengen wij een ontroerende dansvoorstelling op de planken.
We dansen uit het leven, over het leven en in het leven... en hopen dat jullie terug massaal komen meebeleven!
Voor deze voorstelling zijn er natuurlijk terug heel wat voorbereidingen nodig.
De choreo's worden in de danslessen aangeleerd vanaf oktober 2014.
We komen voor het eerst met z'n allen samen in de krokusvakantie.
We houden daar een algemene repetitie in de sporthal van Tielt.
Een tweede algemene repetitie, tevens in de sporthal van Tielt, is in het eerste weekend van de paasvakantie.
Daarna starten de podiumrepetities dan in de tweede week van de paasvakantie, om dan uiteindelijk 6 keer te
schitteren in het Gildhof van Tielt voor het grote publiek...
We zetten de data van de repetities even op een rijtje. We hopen dat u deze al noteert op de kalender. Meer info ivm
uren, benodigdheden,... volgen. We willen graag benadrukken dat het belangrijk is dat al onze dansers zoveel mogelijk
repetities kunnen meevolgen. Een voorstelling valt of staat met het samengaan van alle nummers, dansers, decor,
kledij, attributen... dit vraagt toch wel heel wat repetitie en enkel op die manier kunnen wij u terug met volle teugen
laten genieten van een afgewerkte show!
=> zaterdag 14/02/15
MMI algemene repetitie I afdeling Zulte en Harelbeke - sporthal Tielt
=> zondag 15/02/15
MMI algemene repetitie I afdeling Tielt - sporthal Tielt
=> zaterdag 04/04/15
MMI algemene repetitie II afdeling Zulte en Harelbeke - sporthal Tielt
=> zondag 12/04/15
MMI algemene repetitie II afdeling Tielt - sporthal van Tielt
=> maandag 13/04/15
MMI podiumrepetitie I afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
=> dinsdag 14/04/15
MMI podiumrepetitie I afdeling Tielt - Gildhof Tielt
=> woensdag 15/04/15
MMI podiumrepetitie II afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
=> donderdag 16/04/15
MMI podiumrepetitie II afdeling Tielt - Gildhof Tielt
En dan laten we u al graag de data van de voorstellingen weten. De kaartenverkoop start op zondag 1 maart om
12u00.
Deze verloopt net als vorig jaar met online bestelling en betaling in omslag tijdens de daaropvolgende balletles. We
leggen dit nog eens haarfijn uit in een volgende editie van 'ballettertjes'!
=> donderdag 16/04/15
19u Me, Myself and I - voorstelling 1 - afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
=> vrijdag 17/04/15
19u Me, Myself and I - voorstelling 2 - afdeling Tielt - Gildhof Tielt
=> zaterdag 18/04/15
14u Me, Myself and I - voorstelling 3 - afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt

=> zaterdag 18/04/15
=> zondag 19/04/15
=> zondag 19/04/15

19u
10u
15u

Me, Myself and I - voorstelling 4 - afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
Me, Myself and I - voorstelling 5 - afdeling Tielt - Gildhof Tielt
Me, myself and I - voorstelling 6 - afdeling Tielt - Gildhof Tielt

We hopen dat al onze leden zullen deelnemen aan deze voorstelling. Het is niet alleen de uitgelezen kans om eens te
laten zien wat onze dansers zoal in hun mars hebben, het is ook een groepsgebeuren, wat jaar na jaar mooie
vriendschapsbanden smeedt! Met z'n allen 6 keer een zaal vol toeschouwers beroeren... dat is het 'lunaticagevoel' waar
er al heel wat over gepraat werd...
Mochten er toch mensen zijn die niet kunnen deelnemen aan de voorstellingen, vragen we met aandrang om dit tijdig
(ten laatste eind oktober) te laten weten aan de hoofdlesgever. Dit omdat we dan starten met het aanbrengen van de
dansjes en het wel belangrijk is om te weten met hoeveel dansers elke dans gedanst wordt, of de groep even of oneven
is, hoeveel kostuums we telkens moeten voorzien,...
VIBweekend 2015
We staan opnieuw voor een nieuw dansjaar met heel wat uitdagingen... ook bij onze VIB's! Heel wat mensen hebben
intussen al de weg gevonden naar deze groep gemotiveerde en talentvolle dansers!
Heel fijn om samen met deze groep op pad te gaan: klassieke techniek verwerven aan de barre, uitdagende
enchaînements dansen au milieu en heel wat hoogstaande choreografieën onder de knie krijgen voor de voorstellingen
in april... dit alles smeedt een band!
We gaan al sinds de start van Lunatica jaarlijks een weekend samen dansen en genieten... en dit jaar natuurlijk ook!
Alleen is de datum anders dan anders... dit jaar sluiten wij ons lunaticajaar af met het VIBweekend!
Dus aan alle VIB's: op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015 gaan we erop uit!
Prik de datum vast in jullie agenda. Meer info over locatie, activiteiten, benodigdheden,... volgt.
=> Wat?
VIBweekend 2015
=> Wanneer?
26,27,28 juni 2015
=> Waar?
meer info volgt...
=> Wie?
alle VIB's
=> kostprijs?
150 euro pp
=> inschrijven? Voor 31 december 2014 via info@lunatica.be

The CHOREObattle ... Dance for your life!
Dans je bij Lunatica en volg je de choreotica's?
Ga dan nu op het puntje van je stoel zitten...
Op vrijdag 3 juli 2015 nemen de choreotica's van onze drie afdelingen het tegen elkaar op...
De choreo's die in deze groepen gemaakt werden doorheen het jaar, worden dan voor een onafhankelijke jury
gebracht. Het gaat hier om 3 choreo's per afdeling, van telkens maximum 4 minuten per choreografie.
De jury bekijkt, geniet, analyseert en selecteert... Met oog voor detail op het gebied van danstechniek, afwerking,
variatie, muzikaliteit,...
Ook aan kledij, make up, attributen, inkleding wordt aandacht besteed!
Kortom, de winnende afdeling verdient de CHOREOtrofee 2014-2015 en wie weet... staan dan wel wat gastoptredens
op het programma...
Noteer dus vrijdag 3 juli zeker en vast in jullie agenda en GO ON AND DANCE!!!
=> Wat?
CHOREObattle... Dance for your life
=> Waar?
sporthal Tielt
=> Wanneer?
3 juli 2015
=> Wie?
alle leden van choreotica's Tielt, Zulte en Harelbeke 2014-2015
=> kostprijs?
gratis
=> inschrijven? laat asap weten aan de hoofdlesgever van de choreotica's of je deel kan nemen... hopelijk wel!

Lunatica zomert 2014... een chique kamp vol mooie herinneringen... geniet u even mee???

Lunatica zomert 2015... inschrijven kan vanaf NU!
Ook volgende zomer lassen we een lunaticaweekje in... We trekken dan van 17 tot 24 augustus met z'n allen naar
Westmalle.
Met ons enthousiast moni-team zorgen we opnieuw voor een rijkelijk gevuld programma vol dans, sport, spel,
expressie, crea, zang,...
Het centrale thema verklappen we nog niet... maar het belooft alweer SUPER te worden!
=> Wat?
Lunatica zomert 2015
=> Waar?
Westmalle
=> Wanneer?
17 tem 24 augustus 2015
=> Wie?
alle lunatica-leden vanaf het tweede leerjaar tot...
=> kostprijs?
275 euro pp
=> inschrijven? Voor 31 mei 2015 via info@lunatica.be
En tot slot… vele helpende handen maken het werk veel lichter…
Tot slot willen we graag even informeren of er mensen zijn die ons kunnen helpen bij het vele werk dat Lunatica met
zich mee brengt. Alle bestuursleden en lesgevers verrichten hun taakjes met hart en ziel binnen onze balletschool. Maar
in periodes rond de voorstelling kunnen we het niet ontkennen… alle hulp is welkom.
Bent u bereid een handje toe te steken bij: het ontwerpen of schilderen van decor, het naaien van kostuums, het
begeleiden van een groep tijdens repetities of voorstellingen, opbouwen of afbreken van decor, …
Laat het ons gerust weten op info@lunatica.be … we zullen jullie eeuwig dankbaar zijn en laten dit nadien ook heel
graag blijken op een bedankingsreceptie voor alle medewerkers!

PS:

Zag je al onze website? Volledig up to date… the place to be om alle lunatica-evenementen op de voet te volgen!
Lees, geniet van foto’s en video’s, ontdek alle info en laat iets achter op ons gastenboek… www.lunatica.be!

Lunatikalender 2014-2015

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

25 oktober 2014

geen les (bijscholing lesgevers)

26 oktober 2014

geen les (bijscholing lesgevers)

28 oktober 2014

WEL les (vervanging 11 nov)

29 oktober 2014

geen les (herfstvakantie)

geen les (herfstvakantie)

31 oktober 2014

geen les (herfstvakantie

geen les (herfstvakantie)

WEL les (vervanging 11 nov)

1 november 2014

geen les (herfstvakantie)

2 november 2014

geen les (herfstvakantie)

11 november 2014

geen les (Wapenstilstand)

geen les (Wapenstilstand)

29 november 2014
30 november 2014

afdeling HARELBEKE

opendeur: aangepast uurrooster!
opendeur: aangepast uurrooster

22 december 2014

opendeur: aangepast uurrooster
kerststage

23 december 2014

geen les (kerstvakantie)
kerststage

24 december 2014

geen les (kerstvakantie)

geen les (kerstvakantie)

26 december 2014

geen les (kerstvakantie)

geen les (kerstvakantie)

geen les (kerstvakantie)

27 december 2014

Kerststage ! locatie ’t Spoor’!

geen les (kerstvakantie)

28 december 2014

geen les (kerstvakantie)

30 december 2014

geen les (kerstvakantie)

31 december 2014

geen les (kerstvakantie)

geen les (kerstvakantie)

2 januari 2015

geen les (kerstvakantie)

geen les (kerstvakantie)

geen les (kerstvakantie)

Lunatikalender 2014-2015

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

3 januari 2015
4 januari 2015

geen les (kerstvakantie)
geen les (kerstvakantie)

14 februari 2015

algemene repetitie I

15 februari 2015

geen les (krokusvakantie)
algemene repetitie I

17 februari 2015

geen les (krokusvakantie)

18 februari 2015

geen les (krokusvakantie)

geen les (krokusvakantie)

20 februari 2015

geen les (krokusvakantie)

geen les (krokusvakantie)
geen les (krokusvakantie)

geen les (krokusvakantie)

4 april 2015

algemene repetitie II

5 april 2015

geen les (paasvakantie)

7 april 2015

geen les (paasvakantie)

8 april 2015

geen les (paasvakantie)

geen les (paasvakantie)

10 april 2015

geen les (paasvakantie)

geen les (paasvakantie)
geen les (paasvakantie)

Algemene repetitie II

13 april 2015
14 april 2015

geen les (paasvakantie)
algemene repetitie II

geen les (paasvakantie)

11 april 2015
12 april 2015

geen les (krokusvakantie)
algemene repetitie I

geen les (krokusvakantie)

21 februari 2015
22 februari 2015

afdeling HARELBEKE

podiumrepetitie I
geen les (paasvakantie)
podiumrepetitie I

podiumrepetitie I
geen les (paasvakantie)

Lunatikalender 2014-2015

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

15 april 2015

geen les (paasvakantie)

geen les (paasvakantie)
podiumrepetitie II

podiumrepetitie II

16 april 2015

podiumrepetitie II

MMI voorstelling 1

MMI voorstelling 1

17 april 2015

geen les (paasvakantie)
MMI voorstelling 2

geen les (paasvakantie)

18 april 2015

geen les (paasvakantie)
MMI voorstelling 3 en 4

19 april 2015

geen les (paasvakantie)
MMI voorstelling 5 en 6

21 april 2015

geen les (rustweek na shows)

22 april 2015

geen les (rustweek na shows)

geen les (rustweek na shows)

24 april 2015

geen les (rustweek na shows)

geen les (rustweek na shows)

geen les (rustweek na shows)

25 april 2015

geen les (rustweek na shows)

26 april 2015

geen les (rustweek na shows)

1 mei 2015

geen les (dag vd Arbeid)

12 mei 2015

geen les (OLH Hemelvaart)

13 mei 2015

geen les (OLH Hemelvaart)

geen les (OLH Hemelvaart)

15 mei 2015

geen les (OLH Hemelvaart)

geen les (OLH Hemelvaart)

geen les (dag vd Arbeid)
geen les (OLH Hemelvaart)

16 mei 2015

geen les (OLH Hemelvaart)

17 mei 2015

geen les (OLH Hemelvaart)

24 mei 2015

geen les (Pinksteren)

19 juni 2015

laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijving 2015-2016

Lunatikalender 2014-2015

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

20 juni 2015

afdeling HARELBEKE
laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijving 2015-2016

21 juni 2015

laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijving 2015-2016

23 juni 2015

laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijving 2015-2016

24 juni 2015

laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijiving 2015-2016

laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijving 2015-2016

26 juni 2015

VIBweekend

VIBweekend

VIBweekend

27 juni 2015

VIBweekend

VIBweekend

VIBweekend

28 juni 2015

VIBweekend

VIBweekend

VIBweekend

3 juli 2015

Choreobattle

Choreobattle

Choreobattle

17 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

18 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

19 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

20 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

21 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

22 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

23 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

24 augustus 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

lunatica zomert 2015

1 september 2015

start dansjaar 2015-2016

1 september 2015

laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijving 2015-2016

start dansjaar 2015-2016
start dansjaar 2015-2016

