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Handen op elkaar… en bij deze nogmaals een GROOT applaus voor ALLE dansers van Lunatica!!
Wat hebben jullie geschitterd in december… ons publiek werd ondergedompeld in een sprookje… met dans zoveel vertellen… het was
genieten!!
In deze editie van Ballettertjes blikken we graag terug met wat fotomateriaal. En voor wie het geduld al bijna op geraakt… de DVD is in
aantocht, dan kunnen we écht nagenieten!
Maar we kijken ook vooruit. Zo staan er heel wat uitstappen/weekends en stages voor de deur.
En natuurlijk staat in mei ook nog onze ‘Moederdaghappening’ geprogrammeerd. Een opendeurdag die afgesloten wordt met een
minishow, speciaal voor alle mama’s… Vergeet alvast jullie zakdoek niet ;-)!
Verder nog een try-out voor een nieuwe groep én een project waarbij dansende mama’s en dochters samen aan de slag kunnen.
Nieuwsgierig? Maak het gezellig en lees rustig door. We hopen dat we jullie enthousiasme op peil kunnen houden met onze geplande
evenementen en uitstappen.
Dansante knipoog,
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 afronden
Vooraleer we concreet naar onze kalender gaan kijken, willen we graag nog even de aandacht vestigen op de betaling
van het tweede trimester… helaas zijn hier nog heel wat mensen niet in orde. We hopen dat dit na de vakantie van
iedereen gebeurd is. (we vinden het zelf niet zo fijn om mensen hier voortdurend aan te moeten herinneren…)
Indien de betaling nog niet gebeurde, dit zijn de gegevens:
Het lidgeld voor het tweede trimester is 50 euro (15 euro voor extra groep).
Betalen kan:

- contant tijdens de balletles
- per overschrijving (rekeningnummer IBAN BE34 0682 5224 5190 - mededeling: naam-groep-afdeling)
Alvast bedankt!

Kledijverkoop
We willen ons graag aan de vooropgestelde bestelmaanden houden, waarbij kledij voor of na de les kan besteld worden
(september – april en juni). Dit om niet steeds tijd van onze lessen te verliezen.
Wie nu nog kledij nodig heeft, kan buiten onze bestelmaanden steeds in Cache Coeur terecht.
Het uniform is er voor handen, net zoals truien en tassen van Lunatica.
Verder zijn er heel wat leuke roze hebbedingetjes te vinden of bieden we ook waardebonnen aan.
Wist je trouwens dat:
-

Cache Coeur regelmatig workshops organiseert? Juwelen maken, make up, fotoshoot…
Cache Coeur roze verjaardagsfeestjes op maat verzorgt?
Je via Cache Coeur ook danskledij/verkleedkledij kan huren?

Interesse? Wees welkom in ons roze winkeltje, elke donderdag van 16u30-20u – Wulfstraat 25 te Tielt

Frozen STOND er en Frozen STRAALDE !
Het was me een organisatie… met heel wat vallen en opstaan, ging op 19 december dan toch de première van onze veelbesproken voorstelling van
start…
En of het gesmaakt werd… van heel klein tot heel groot… ieder liet zich gewillig meevoeren in de wereld van Anna en Elsa.
Lunatica danste magisch en bracht een warme voorstelling waar zowel voor àls op het podium heel erg van genoten werd!
En wordt… nagenoten!!

Maar vooraleer we ‘Frozen’ opbergen tussen alle andere mooie herinneringen,
Wil ik toch graag nog even een DIKKE MERCI zeggen aan alle lesgeefsters… Dromen is makkelijk… dromen realiseren
is een pak moeilijker (om het met Olafs woorden te zeggen…).
Om Frozen op de planken te krijgen, kon ik opnieuw rekenen op een hecht team van gemotiveerde lesgeefsters, allen
met hetzelfde doel voor ogen: hun leerlingen laten STRALEN!!
En daar zijn ze met glans in geslaagd! Dank je wel en PROFICIAT!!

Wedstrijd ‘Lunatica dances magic!’
Dit jaar staat het thema ‘We dance magic’ centraal.
Wie dat wilde, mocht een wens doorsturen naar info@lunatica.be.
Vreemd genoeg kregen we een aantal keer dezelfde wens binnen… er blijken heel wat dansers te zijn die heel graag eens samen met hun
dochter/mama zouden willen dansen…
En daar krijg je NU de kans toe!
Voor onze moederdaghappening werk ik een choreografie uit voor mama’s met hun dochters.
Alle dansende mama’s en dochters zijn welkom om de lessen hieromtrent bij te wonen en de choreografie mee te dansen.
Ik voorzie een choreo waarin differentiatie mogelijk is zodat ieder, ongeacht leeftijd, er zijn liefde voor mama/dochter in kwijt kan. Ongetwijfeld een
unieke ervaring!
Wanneer? Elke maandagavond van 18u tot 19u, startend na de krokusvakantie tem 2 mei (10 lessen - in de paasvakantie is er geen les)
Waar? Sporthal De Ponte Tielt
Wie? Alle dansende mama’s met hun dochter
Prijs? 12,50 euro per deelnemer
Inschrijven? Mail voor 14 februari 2015 naar info@lunatica.be

Nieuwe wedstrijd: Casting presentatie ‘Mama’s woorden’
En zoals u in het bovenstaande artikel kon lezen: de moederdaghappening is ons volgende evement…
Meer uitleg over het concept leest u verder in deze editie van ballettertjes.
In elk geval… we zijn op zoek naar 4 presentators voor onze moederdagshow…
Twee gemotiveerde, taalvaardige en expressieve leden uit afdeling Tielt die de presentatie van de show van afdeling Zulte Harelbeke op
zich nemen en twee gelijkaardige leden uit Zulte Harelbeke die in Tielt het publiek te woord willen staan.






Wat moet je kunnen? Je moet vooral durven spreken voor een groot publiek, expressief zijn, je goed kunnen inleven, tekst kunnen
onthouden, maar vooral: je moet er héél veel zin in hebben.
Wie komt in aanmerking? Alle dansers van Lunatica tussen 8 en 12 jaar.
Hoe wordt er gekozen? Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd op de auditiedag in de paasvakantie. Daar krijg je een aantal
opdrachtjes waaruit we kunnen afleiden of jij de geknipte persoon bent.
Welke data hou je best vrij? De auditie zal plaatsvinden op vrijdag 1 april. Als je door gaat, zullen er opnames gemaakt worden op
vrijdag 8 april.
Wat moet je doen? Mail als de bliksem naar info@lunatica.be en laat ons zo weten dat jij heel graag zou willen deelnemen aan de
auditie voor de presentatie van de moederdagshow.

Succes!!

Wat dacht je van een weekendje Efteling?
Al heel wat dansers zijn ingeschreven voor ons magisch weekendje naar de Efteling.
Er zijn echter nog een 10-tal plaatsjes vrij. Wil je graag nog mee? Waag je kans en mail asap naar info@lunatica.be.
Wat?
Wanneer?
Wie?
Kostprijs?
Inschrijven?

Weekendje dromen in de Efteling
Vrijdag 8 april 2016 om 17u00 vertrek – zondag 10 april 2016 rond 21u00 aankomst
Alle leden van Lunatica vanaf de balletkriebels (2e leerjaar)
Tot 12 jaar: 150 euro – vanaf 12 jaar: 175 euro (alles inbegrepen: vervoer, toegang park, eten, verzekering, overnachtingen)
Stuur voor 28 februari 2016 een mailtje naar info@lunatica.be

In mei dansen we voor onze mama’s! ‘Mama’s woorden’ – opendeurhappening met slotshow
In onze grote voorstelling in december, zag u uw kind op het grote podium aan het werk, binnen de verschillende choreografieën.
Maar wat gebeurt er nu precies in de wekelijkse balletles? Op welke muziek wordt gedanst? Hoe worden de oefeningen uitgelegd? Hoe wordt de
ballettechniek aangebracht? …
Allemaal terechte vragen die u zich kan stellen… Maar daar bieden we dan ook graag antwoorden op!
Tijdens onze moederdaghappening danst elke groep in een opendeurles. Dit betekent dat u dus kan komen kijken tijdens de dansles.
We doorlopen de les zoals gewoonlijk en laten zien wat we zoal in ons mars hebben.
Daarnaast willen we onze mama’s ook met iets hartigs verwennen. Alle toeschouwers kunnen voor of na de opendeurlessen van zoon- of dochterlief,
genieten van een moederdagbrunch in de cafetaria van de sporthal.
Tot slot willen we graag nog de kers op de taart… Een miniversie van onze grote shows, maar toch zal elke danser alweer schitteren tijdens de
slotshow van onze moederdaghappening! Mama’, speciaal voor jullie!
Wat?
Wanneer?
Waar?
Prijs?
Inschrijven?

‘Mama’s woorden – moederdaghappening door alle leden van balletschool Lunatica
Zaterdag 7 mei 9u-13u30 afdeling Zulte Harelbeke
Zondag 8 mei 9u-13u30 afdeling Tielt
Sporthal De Ponte in Tielt
Een toegangskaart kost 10 euro voor een volwassene en 7,50 euro voor een kind. Hiervoor krijg je de moederdagbrunch, toegang tot
de danszalen voor de opendeurlessen én een verzorgde slotshow
De kaartenverkoop start na de paasvakantie (vanaf maandag 2 april). U geeft een omslag mee met het juiste bedrag. Op de omslag
noteert u hoeveel volwassenen en kinderen u wenst te reserveren. De volgende balletles worden de kaartjes meegegeven met uw
zoon of dochter.

Meer info over benodigdheden voor de dansers, wanneer ze aanwezig moeten zijn, wanneer er gerepeteerd wordt,… wordt later gegeven.
We willen wel uitdrukkelijk vragen om het inschrijvingsstrookje mee te geven dat achteraan dit ballettertje staat, zodat we zicht hebben op wie
allemaal zal deelnemen aan onze opendeurhappening.

Onze kleinste dansertjes worden echte prinsessen… we kijken al uit naar het prinsessenweekend!
We dance magic… ook onze kleine ballerina’s!
En daar waren ze héél enthousiast over! Na enkele weken was ons prinsessenweekend al helemaal uitverkocht!
Het beloofd een magisch weekend te worden waar we proberen om zoveel mogelijk prinsessendromen waar te maken!
Nog even aftellen… en dan vertrekken we naar ons kasteel!
Wie ingeschreven is, krijgt in de loop van het derde trimester nog een brief met duidelijke afspraken qua vertrek, ophalen, vervoer, benodigdheden,…

Wat?
Wanneer?
Waar?

Prinsessenweekend
20-21-22 mei 2016
Verloren Bos – Lokeren

Vervoer?

Enkele ouders gaven al aan te kunnen vervoer voorzien… echter nog niet genoeg… Indien u kan rijden, gelieve dit dan even te laten
weten. Alvast bedankt!
Alle lunaticaleden van 2010-2009-2008
100 euro per persoon. Hierin zitten de overnachtingen, alle maaltijden, verzekering en héél wat prinsessenactiviteiten inbegrepen.

Wie?
Prijs?

Inschrijven?

Het prinsessenweekend is helaas volzet… volgende keer?

Lunatica zomert 2016!
Tot slot ronden we dansjaar 2015-2016, naar goede gewoonte, af met een fantastisch zomerkamp!
In Kasterlee zullen we ook dit jaar opnieuw smullen van het lekkerste eten, diverse dansstijlen exploreren, elkaar steeds beter leren kennen tijdens
sport en spel, heel wat creatieve uitdagingen aangaan en bovenal, genieten van het lunatica-gevoel!
We hopen nu al op de zon, maar weten dat onze dansers er sowieso zullen stralen!
Nog niet ingeschreven? Er zijn nog enkele plaatsjes vrij!
Wat?
Wie?
Waar?
Wanneer?
Inschrijven?
Kostprijs?

Lunatica zomert 2016
Alle lunaticaleden vanaf de balletkriebels (basisgroep dansjaar 2015-2016)
Hoge Rielen Kasterlee (heenreis wordt door ons verzorgd, terugkeer gebeurt door de ouders nadat we jullie met een fantastische
slotshow hebben verwend)
7 tot 14 augustus 2016
Stuur een mailtje naar info@lunatica.be voor 30 april 2015.
275 euro pp (vervoer, verblijf, alle maaltijden, danslessen, andere activiteiten en verzekering zijn inbegrepen)

Krijg je niet genoeg van de Lunatica-voorstellingen? Geen nood…
Genoten van Frozen?
En als trouwe fan al de data van ‘mama’s woorden’ in het agenda genoteerd?
Maar nog niet genoeg?
Geen nood!
We kunnen ook volgende data meegeven:
Vrijdag 26 februari vanaf 20u vindt in Zulte in de Gaston Martenszaal, een sportdemo met huldiging van de sportlaureaten plaats.
De dansers van de choreotica’s van onze drie afdelingen, laten er hun eigen nummer zien, dat ze klaarstoomden speciaal voor dit evenement.
Het zou fijn zijn mochten er (enkele) trouwe lunaticafans in het publiek zitten om hen toe te juichen!
Zondag 20 november 2016 staat in Tielt een groots filmconcert geprogrammeerd. Lunatica verzorgt er een gastoptreden op de tonen van
Grease en Westside story… Dat wordt shaken!!
-

In april 2017 staan we opnieuw met een groot evenement voor u klaar… de titel blijft nog even geheim… het concept ook… maar de data niet!
We dansen voor u op 1 en 2 april 2017 (afdeling Tielt) en 9 en 10 april 2017 (afdeling Zulte Harelbeke)!

En tot slot… de lunatikalender!
Lunatikalender 2015-2016

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

7 februari 2016

lesgeversdag

Lesgeversdag

Lesgeversdag

9 februari 2016

Geen les (krokus)

10 februari 2016

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)

12 februari 2016

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)

13 februari 2016
14 februari 2016

Geen les (krokus)

Geen les (krokus)
Geen les (krokus)

26 februari 2016

Sportdemo Zulte met gastoptreden van
choreotica’s van Lunatica in Gaston
Martenszaal in Zulte

11 maart 2016

Geen les - vibweekend

Geen les - vibweekend

Vibweekend

12 maart 2016

vibweekend

Vibweekend

Geen les - Vibweekend

13 maart 2016

Geen les - Vibweekend

Vibweekend

Vibweekend

25 maart 2016

Lessen gaan door

Lessen gaan door

26 maart 2016

Lessen gaan door

27 maart 2016

Lessen gaan door

29 maart 2016

Geen les (paas)

30 maart 2016

Geen les (paas)

Geen les (paas)

Geen les (paas)

1 april 2016

Auditie presentatie ‘mama’s woorden’

Auditie presentatie ‘mama’s woorden’

Auditie presenatie ‘mama’s woorden’

Geen les (paas)

Lunatikalender 2015-2016

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

Geen les (paas)

Geen les (paas)

2 april 2016

afdeling HARELBEKE

Geen les (paas)

3 april 2016

Geen les (paas)

5 april 2016

Geen les (paas)

6 april 2016

Geen les (paas)

7 april 2016

Geen les the boys (paas)

8 april 2016

Geen les (paas) - Weekend Efteling
Opnamedag presentatie ‘mama’s

Geen les (paas) - Weekend Efteling
Opnamedag presenatie ‘mama’s

Weekend Efteling
Opnamedag presentatie ‘mama’s

woorden’

woorden’

woorden’

9 april 2016

Weekend Efteling

Weekend Efteling

Geen les (paas) - Weekend Efteling

10 april 2016

Geen les - Weekend Efteling

1 mei 2016

Geen les

6 mei 2016

Geen les
Namiddag: repetitie moederdagshow

Geen les
Voormiddag: repetitie moederdagshow

Voormiddag: repetitie moederdagshow

Moederdaghappening ZUHA

Geen les
Moederdaghappening ZUHA

Geen les (paas)
Geen les (paas)

7 mei 2016
8 mei 2016

Geen les
Moederdaghappening Tielt

10 mei 2016

Geen les (Pinksterweek)

11 mei 2016

Geen les (Pinksterweek)

13 mei 2016

WEL les

14 mei 2016
15 mei 2016

Geen les (Pinksterweek)

WEL les
WEL les

WEL les

Lunatikalender 2015-2016

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

20 mei 2016

Geen les - prinsessenweekend

Geen les - prinsessenweekend

Prinsessenweekend

21 mei 2016

prinsessenweekend

Prinsessenweekend

Geen les - Prinsesssenweekend

22 mei 2016

Geen les - prinsessenweekend

Prinsessenweekend

prinsessenweekend

17 juni 2016

Laatste les – inschrijving 2016-2017

Laatste les – inschrijving 2016-2017

18 juni 2016

Laatste les – inschrijving 2016-2017

19 juni 2016

Laatste les – inschrijving 2016-2017

21 juni 2016

Laatste les – inschrijving 2016-2017

22 juni 2016

Laatste les – inschrijving 2016-2017

Laatste les – inschrijving 2016-2017

Laatste les – inschrijving 2016-2017

7 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

8 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

9 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

10 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

11 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

12 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

13 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

14 augustus 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

Lunatica zomert 2016

2 september 2016

Start dansjaar 2016-2017 afd Tielt

Start dansjaar 2016-2017 afd Zulte

3 september 2016
20 november 2016

Laatste les – inschrijving 2016-2017

Start dansjaar 2016-2017 afd
Harelbeke
Filmconcert met Lunatica als
gastdansers in Europahal Tielt

Lunatikalender 2015-2016
En voor de heel vroege vogels…

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

Lunatica zomert 2017: 20-27 augustus 2017!
Voorstellingen 2017: 1-2-9-10 april 2017!

BELANGRIJK: INSCHRIJVINGSSTROOK ‘mama’s woorden’ – balletschool LUNATICA
Naam: ……………………………………………………………..Groep: ……………………………………….. Afdeling Tielt – Zulte – Harelbeke*
zal WEL/NIET* deelnemen aan de moederdaghappening ‘mama’s woorden’ op 7 (Zuha) en 8 (Tielt) mei 2016 (repetitie op 6 mei 2016)

Handtekening ouder(s):
……………………………………………………..
(*schrap wat niet past)
Gelieve dit strookje de EERSTVOLGENDE BALLETLES af te geven aan de juf

