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Dag lieve dansliefhebbers!
Hopelijk zijn jullie net als wij 2015 fantastisch binnengedanst!
De lesgevers van onze balletschool hebben even kunnen uitrusten, en nu zijn we klaar om in regelrechte lijn door te gaan tot april
2015... dan geven we met z'n allen het beste van onszelf in 'Me, myself and I'.
Zoals elk jaar kijken niet alleen wij, maar ook onze dansers er al naar uit om terug hun kunnen te mogen laten zien aan het grote
publiek. Danspasjes worden geoefend, herhaald, verbeterd... opstellingen worden gewijzigd en geoptimaliseerd, muziek wordt
geanalyseerd, kostuums worden uitgezocht, genaaid of aangekocht en de decormannen zijn ook alweer aan de slag...
Zoals steeds, alle hens aan dek om voor U een afgewerkt dansspektakel te kunnen op de planken brengen!
Maar er is nog meer... zo leest u in deze editie van 'Ballettertjes' ook over onze wedstrijd, fotoshoot, uitstap, zomerstage en
voorstellingsdata van volgend dansjaar.
Nestel je dus maar gezellig in de zetel en lezen maar... (met de agenda bij de hand zodat alle data nauwkeurig kunnen aangevuld
worden... we zouden je niet graag missen bij onze lunatica-activiteiten!)
Een gezond, dansant en gezellig 2015 toegewenst,

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

Inschrijvingen tweede trimester
Vanaf vrijdag 2 januari start het tweede trimester van dit dansjaar.
Mogen we vragen aan allen die per trimester betaalden, om tijdens de eerste twee weken van januari de betaling voor
het tweede trimester in orde te brengen?
Dit kan
- contant tijdens de balletles

- per overschrijving (rekeningnummer IBAN BE34 0682 5224 5190 - mededeling: naam-groep-afdeling)

Het lidgeld voor het tweede trimester bedraagt 45 euro. Voor een extra groep betaalt u 10 euro voor het tweede
trimester, voor 'Dans divers' 20 euro (anderhalf uur les per week).
Knipoog uit onze kerststage 'All I want for Christmas... is dance!'
Bij het begin van de kerstvakantie, kregen we er maar niet genoeg van... alle lesgevers, samen met heel wat
lunaticaliefhebbers, dansten en knutselden erop los tijdens onze kerstdriedaagse!
Klassiek, modern, disco... het viel allemaal in de smaak...
En de kerstdecoratie voor thuis werd aardig uitgebreid!
Dank aan alle lesgevers voor de fijne danspassen en creatieve verwerkingen!
Het werd alweer een toppertje!!

veel dans!

rendieroren

decorontwerp

Me, Myself and I
Zoals gezegd in het voorwoord, 'Me, myself and I' wordt een dansstuk waar met hart en ziel gedanst wordt, door alle dansers van balletschool
'Lunatica'. Dergelijke shows vragen heel wat voorbereiding. Zo zijn we al sinds oktober 2014 aan het voorbereiden in onze danszalen.
De geleerde danspassen worden voor het eerst tot één geheel gebracht op onze algemene repetities in de krokusvakantie in de sporthal van
Tielt. Dit wordt nogmaals herhaald in de paasvakantie.
Daarna trekken we het podium op, om de laatste oefenbeurten met kledij, belichting en decor te laten verlopen, in het CC Gildhof van Tielt.
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! En bovendien, een danser, groot of klein, die voorbereid op het
podium terecht komt, beleeft een droom!!

Wanneer en waar wordt er gerepeteerd?
Hieronder de repetities met data en uren. Wie danst in afdeling Zulte/Harelbeke, volgt deze repetities mee, wie danst in afdeling Tielt, danst
mee op de repetities van Tielt.
=> zaterdag 14/02/15
13u00-18u00 MMI algemene repetitie I afdeling Zulte en Harelbeke - sporthal Tielt
=> zondag 15/02/15
13u00-18u00 MMI algemene repetitie I afdeling Tielt - sporthal Tielt
=> zaterdag 04/04/15
13u00-18u00 MMI algemene repetitie II afdeling Zulte en Harelbeke - sporthal Tielt
=> zondag 12/04/15
13u00-18u00 MMI algemene repetitie II afdeling Tielt - sporthal van Tielt
19u00- 20u00 extra podiumrepetitie FEL en FELklassiek Zulte Harelbeke - Gildhof Tielt
20u00-22u30 MMI podiumrepetitie VIB’s Tielt en Zulte Harelbeke Gildhof Tielt
=> maandag 13/04/15
13u00-18u00 MMI podiumrepetitie I afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
18u00-19u30 extra podiumrepetitie balladies/balletchica's Zulte Harelb - Gildhof Tielt
19u30-23u00 MMI podiumrepetitie VIB's Tielt en Zulte Harelbeke - Gildhof Tielt
=> dinsdag 14/04/15
13u00-18u00 MMI podiumrepetitie I afdeling Tielt - Gildhof Tielt
18u00-19u30 extra podiumrepetitie balladies/balletchica's Tielt - Gildhof Tielt
19u00-22u30 MMI podiumrepetitie VIB's Tielt en Zulte Harelbeke - Gildhof Tielt
=> woensdag 15/04/15
9u00-13u00 MMI podiumrepetitie II afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
=> donderdag 16/04/15
12u00-17u00 MMI podiumrepetitie II afdeling Tielt - Gildhof Tielt
17u00-18u00 extra podiumrepetitie FEL en FELklassiek Tielt - Gildhof Tielt

We benadrukken graag dat op alle repetities en voorstellingen, er groepsverantwoordelijken aangeduid worden, die per twee een groep
begeleiden. Ze helpen bij het omkleden, gaan met de groep naar de knutselruimte of ontspanningsruimte, zorgen ervoor dat er tijdig gegeten,
gedronken, geplast wordt. We voorzien ook een waaier aan ontspanningsactiviteiten bij elke repetitie/voorstelling. Hierdoor wordt het toeleven
naar de voorstelling heel plezant. We beogen dan ook een totaalervaring die niet meer gewist kan worden uit het geheugen van onze dansers...
Dans leeft in hun hartje!

Waar moet ik mijn kind afzetten/ophalen?
Zowel bij de repetities in de sporthal, als bij de repetities en voorstellingen in de schouwburg, worden de kinderen verwacht bij het
bordje van hun balletgroep. Deze bordjes staan in de sporthal in de lange gang vooraan het gebouw, en in de schouwburg in de
hal achteraan het gebouw. De balletjuffen van alle dansers zijn er ook steeds aanwezig om iedereen bij de juiste groep te helpen.
De groepsverantwoordelijken wachten alle dansers op en gaan daarna samen met hen naar de kleedkamer.
Ouders worden dus niet toegelaten in de kleedkamers. Dit omdat we op die manier overzicht kunnen bewaren en omdat we er ook
zeker van zijn dat onze groepsverantwoordelijken met hart en ziel voor al onze dansertjes zorgen.
Na afloop van de repetities/voorstellingen, worden de dansers terug bij hun groepsbordje afgehaald.
Opnieuw is het zo dat we geen ouders in de kleedkamers toelaten, om dezelfde reden als daarnet. De groepsverantwoordelijke
heeft op die manier ook duidelijk zicht op wie er nog aanwezig is en of iedereen ook alles mee heeft naar huis.
Verder houden we onze repetities, zowel in de sporthal als in de schouwburg, achter gesloten deuren.
Dit omdat we onze voorstelling geheim willen houden en u graag willen laten genieten van een afgewerkte show die voor iedereen
in het publiek een verrassing is! We hopen dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen, zodat onze repetities vlot kunnen
verlopen!

Wat heeft mijn kind nodig tijdens repetities?
Iedereen brengt naar de repetities een flesje water en droge koek/stuk fruit mee.
Wie dat wil kan ook een gezelschapsspel, lees- of kleurboek meebrengen.
Wij voorzien, zoals gezegd, ook knutselactiviteiten, spelletjes, kleurplaten, films,...
We zien liever geen ipads, iphones, tablets,... in de kleedkamers of repetitiezalen. Deze krijgen al snel voetjes en dit willen we
voorkomen...
Verder verwachten we dat iedereen in balletuniform naar de repetities komt. Dwz: voor de dansers tot BTT: wit of roze
uniformmaillot met rokje, witte danskousen en balletpantoffels. Vanaf BTT komt iedereen in het zwarte uniform: zwarte maillot,
zwart rokje, witte danskousen en balletpantoffels. De dames die op pointes dansen, brengen deze uiteraard ook mee (strijk vooraf
eens de linten, zodat deze mooi aangesloten blijven). Onze mannelijke dansers van de balletgroepen komen ook in hun

oefenkledij. The boys komen in hun sportieve outfit, waarmee ze ook wekelijks naar de les komen. De fellers voorzien ook hun
wekelijkse dansoutfit.
Lange haren worden in staart, vlecht of knot gedragen, korte haren met diadeem of haarband uit het gezicht verwijderd.
Bij deze raden we nogmaals aan om alle uniformkledij te naamtekenen... zo geraken verloren kledingstukken al snel terug bij de
juiste eigenaar...
Voor een vlotte gang van zaken, vinden we het super mocht iedereen het dansuniform al aanhebben onder de jas, bij aankomst.
Dan kan er vlot omgekleed worden en is er ook minder kans dat iedereen allerhande andere kledij kwijt raakt of vergeet.

Wat heeft mijn kind nodig tijdens de voorstellingen?
Voor de voorstellingen voorziet balletschool 'Lunatica' in (bijna) alle kledij.
Alle leden krijgen nog een aparte brief mee, waarop per groep vermeld staat hoe het haar moet gedragen worden, welke kousen
of schoenen elke groep nodig heeft,...
Deze brief wordt meegegeven in de loop van februari/maart.
Op deze brief staat ook vermeld vanaf wanneer uw kind aanwezig dient te zijn voor elke voorstellingen en vanaf wanneer de
kinderen ook terug afgehaald kunnen worden. Specifieke benodigdheden qua picknick en dergelijke zullen hierop ook beschreven
staan.

Wanneer zijn de voorstellingen?
=>
=>
=>
=>
=>
=>

donderdag 16/04/15
vrijdag 17/04/15
zaterdag 18/04/15
zaterdag 18/04/15
zondag 19/04/15
zondag 19/04/15

19u
19u
14u
19u
10u
15u

Me,
Me,
Me,
Me,
Me,
Me,

Myself and I - voorstelling 1 - afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
Myself and I - voorstelling 2 - afdeling Tielt - Gildhof Tielt
Myself and I - voorstelling 3 - afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
Myself and I - voorstelling 4 - afdeling Zulte en Harelbeke - Gildhof Tielt
Myself and I - voorstelling 5 - afdeling Tielt - Gildhof Tielt
myself and I - voorstelling 6 - afdeling Tielt - Gildhof Tielt

Zoals vermeld in de vorige editie van 'Ballettertjes', gaan wij ervan uit dat al onze leden deelnemen aan alle voorstellingen van zijn/haar
afdeling (drie voorstellingen voor afdeling Tielt en drie voorstellingen voor de afdelingen Zulte/Harelbeke). We vroegen in september in ons
balletkrantje al om uitdrukkelijk te laten weten aan de lesgever indien uw zoon/dochter niet kan deelnemen. We hopen dan ook dat iedereen
die niets laat weten, staat te popelen om mee te dansen en de lunaticakriebels te voelen borrelen tijdens 'Me, myself and I'!
Nog even in de verf zetten dat ieder dus ALLE voorstellingen van zijn/haar afdeling meedanst. Dwz, als je bvb bij mini's Tielt danst, dans je
mee in zowel voorstelling 2, als 5 én 6. Anders is het voor ons organisatorisch haast niet haalbaar om alles vlot te laten verlopen en bovendien
is het voor vriendjes uit het groepje niet fijn om in bepaalde voorstellingen zonder danspartner te moeten dansen...

Hoe verloopt de kaartenverkoop?
De kaartenverkoop voor 'Me, myself and I' start van 1 maart 2015 vanaf 12u00 stipt en loopt als volgt:
u mailt naar info@lunatica.be met volgende informatie
- naam van het lid + basisgroep waarin hij of zij danst
- nummer van de voorstelling waarvoor u wenst kaarten te kopen
- aantal kaarten dat u wenst te kopen voor deze voorstelling, met onderscheid volwassenen en kinderen (tem 6e leerjaar)
- totaal bedrag dat u mee zal geven in eerst volgende dansles met dochter of zoon (12,50 euro/volw, 10 euro/kind)
- indien u een voorkeur heeft, balkon of beneden, kan u deze ook in de mail vermelden. Let wel, wij verdelen de plaatsen volgens de mails
binnenkomen en kunnen niet garanderen dat we dit kunnen verwezenlijken, maar we doen ons uiterste best!
De aanvragen worden dus, zoals gezegd, chronologisch verwerkt. Eens we de gesloten omslag, met daarop dezelfde gegevens als in de mail
(duidelijk genoteerd op de buitenzijde van de omslag) en het juiste bedrag erin, hebben ontvangen, geven we de kaarten mee met zoon of
dochter in de les die volgt op de les waarin de betaling gebeurde.
Mensen die kaarten willen bestellen, maar geen zoon/dochter in onze balletschool hebben, kunnen uiteraard kaarten bestellen op hun eigen
naam. Deze zullen dan klaar liggen aan de kassa, vanaf 30 minuten voor de aanvang van de desbetreffende show.
Wij zijn elk jaar apetrots om voor 6 uitverkochte zalen te mogen dansen, maar willen hierbij dus ook meegeven dat snel zijn, de boodschap is.
We raden daarom aan om tijdig bij vrienden en familie te informeren wie de voorstelling graag wil zien, zodat de mail met de kaartenbestelling
tijdig kan verstuurd worden.
We werken hieronder nog eens een fictief voorbeeld uit ter verduidelijking:
vb: Naïs Verstaen danst bij balletmicroobjes Tielt. Op 1 maart 2015 stuurt haar mama om 12u00 's middags een mail naar info@lunatica. be,
met volgend bericht:
Naïs Verstaen, BM Tielt
Voorstelling 2: 4x volwassenen, 2x kinderen = 70 euro
voorstelling 5: 2x volwassenen = 25 euro
voorstelling 6: 1x volwassene, 1x kind = 22,50 euro
Totaal te betalen: 117,50 euro
Naïs heeft dan op de eerstvolgende balletles (in haar geval is dit dan woensdag 4 maart) een gesloten omslag mee. In de omslag zit 117,50
euro. Op de voorzijde van de omslag, staat dezelfde tekst nogmaals als in de mail:
Naïs Verstaen, BM Tielt
voorstelling 2: 4x volwassenen, 2x kinderen = 70 euro
voorstelling 5: 2x volwassenen = 25 euro
voorstelling 6: 1x volwassene, 1x kind = 22,50 euro
Totaal te betalen: 117,50 euro

Eens de centjes ontvangen zijn, worden de kaarten meegegeven in de daaropvolgende balletles (in het geval van Naïs is dit dan woensdag 11
maart)
Indien u vragen of bemerkingen heeft, aarzel niet om meer info te vragen op info@lunatica.be of even te telefoneren nr 0473282969.

Wat vragen we niet te doen?
- mail niet naar andere emailadressen, kaarten zijn enkel te bestellen op info@lunatica.be.
- mailen vòòr 1 maart om 12u heeft geen zin. Mails die vroeger worden verstuurd zullen als onbestaand beschouwd worden.
- bestel tijdens de lessen, enkel per mail. Dit omdat we per mail netjes chronologisch kunnen werken (eerlijk duurt het langst) en omdat we op
-

deze manier niemand dreigen te vergeten.
Eens besteld per mail= definitief. Nadien nog wijzigingen in aantal kaarten of voorstellingen doorgeven is niet haalbaar. De ervaring leert dat
op deze manier dubbelboekingen durven opduiken, dus we willen hier geen uitzondering meer op maken... Dank voor uw begrip!

Wedstrijd 'Me, myself and I'
Zoals elk jaar, dagen we jullie graag uit!
Neem deel aan onze wedstrijd en wordt geselecteerd voor onze luxefotoshoot voor de samenstelling van de eerste echte balletkalender van
Lunatica...
Wat moet je doen?
Het thema van onze voorstellingen 'Me, myself and I', benadrukt de eigenheid, het eigen verhaal, de identiteit en uniciteit van al onze
dansers...
Daarom: zoek een origineel decor, attributen, kledij, opmaak,... en laat jezelf fotograferen. Jij alleen op de foto, in een beeld dat jou typeert,
met een knipoog naar de dans. Stuur deze ZWART-WITfoto door naar info@lunatica.be!
Wanneer?
Alle deelnemers moeten hun ZWART-WITfoto tegen uiterlijk 1 maart 2015 doorsturen naar info@lunatica.be, met in de mail naam en
basisgroep duidelijk vermeld.
Prijs?
Alle ingezonden foto's worden tentoongesteld in de inkomhal van de schouwburg tijdens onze voorstellingen.
Verder zal een onafhankelijke jury (een onafhankelijke choreograaf, professionele fotografe en hobbyfotografe) 12 winnaars uitkiezen, die in
mei mogen deelnemen aan een luxefotoshoot.

Doel van deze fotoshoot is dan om een verjaardagskalender uit te brengen voor al wie ballet in het hart draagt... en misschien prijk jij dan wel
op deze kalender...
Wie?
Al wie danst bij balletschool Lunatica! Jong of ouder, meisje of jongen, kind of dame... Laat jullie maar zien!!!

Uitstap naar Ketnetmuscial 'KADANZA' met onze eigen Fiene Zasada... Fiene, here we come!
Zoals aangegeven in onze nieuwsflash, zijn we heel trots op onze 'Fiene'!
Ze werd uit honderden kinderen en jongeren geselecteerd om mee te zingen, dansen en acteren in de nieuwe Ketnet musical 'Kadanza'!
Op woensdag 18 februari gaan we haar een hart onder de riem steken en genieten we van de show én van Mayaland in Plopsaland De Panne.
Al wie ingeschreven is, kreeg een mail ter bevestiging.
We verwachten onze deelnemers op woensdag 18 februari 2015 om 13u00 stipt aan het station van Tielt.
We vragen dat iedereen die in het bezit is van een Lunaticatrui, deze ook draagt (ze zullen het in de Panne geweten hebben, dat wij er zijn...
;).
Iedereen brengt zijn goed humeur, een hapje voor tussendoor en een drankje voor op de trein mee.
We plannen aankomst in Tielt omstreeks 19u45.
En verder... gaan we met z'n allen genieten!
Heel graag tot dan!

VIBweekend 2015
Aan alle lieve VIB's die inmiddels alweer hard aan het repeteren zijn om de vele choreo's voor onze shows onder de knie te krijgen... vergeten
jullie het VIBweekend niet?
Ik beloof jullie te verwennen met heel wat dans, lekker eten, gezelligheid, teambuilding, lekker ontspannen, veel getater,...
Meer info over het concrete programma ed volgt!
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Wat?
Wanneer?
Waar?
Wie?
kostprijs?
inschrijven?

VIBweekend 2015
26,27,28 juni 2015
'De Hoge Rielen' - Kasterlee
alle VIB's
150 euro pp
graag asap een mailtje naar 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 2015!
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?
Waar?
Wanneer?
Wie?
kostprijs?
inschrijven?

Lunatica zomert 2015
Westmalle
17 tem 24 augustus 2015
alle lunatica-leden vanaf het tweede leerjaar tot...
275 euro pp
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.
Ons decor- en naaiteam is al opgetrommeld en aan de slag...
Voor wat betreft het begeleiden van groepen tijdens repetities en voorstellingen, kunnen we ook al beroep doen op heel wat lieve mensen die
deze job al aardig onder de knie hebben... Maar we willen heel graag de beste zorgen voor onze dansers en zoeken daarom per groep graag
twee groepsbegeleiders. Vandaar onze oproep: welke mama, papa, oma, opa, tante,... helpt graag mee bij het omkleden, samen spelen,
eten,...? 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

14 februari 2015

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

algemene repetitie I

geen les (krokusvakantie)
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)

Uitstap Ketnet Kadanza De Panne

Uitstap Ketnet Kadanza De Panne

geen les (krokusvakantie)

geen les (krokusvakantie)

20 februari 2015

geen les (krokusvakantie)

21 februari 2015
22 februari 2015

Uitstap Ketnet Kadanza

geen les (krokusvakantie)
geen les (krokusvakantie)

4 april 2015

algemene repetitie II

geen les (paasvakantie)
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)

11 april 2015
12 april 2015

geen les (paasvakantie)
geen les (paasvakantie)
algemene repetitie II

13 april 2015
14 april 2015

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

17 april 2015

geen les (paasvakantie)

geen les (paasvakantie)

MMI voorstelling 1

MMI voorstelling 2
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

geen les (OLH Hemelvaart)

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

laatste lessen: kledijverkoop en
inschrijving 2015-2016

start dansjaar 2015-2016

