Ballettertjes

jaargang 9 nr 3

Aan al onze dansers en hun familie: EEN FANTASTISCH 2018 toegewenst!!
Voor onze balletschool moet dit een TOPjaar worden!
Eerste hoogtepunt wordt ongetwijfeld ‘ANIMALIA’, onze show in april 2018. In deze editie van Ballettertjes leest u alles over de kaartenverkoop en zetten
we nog even de podiumrepetities en voorstellingen op een rijtje.
Na ‘Animalia’ sluiten we ons dansjaar in schoonheid af… op zaterdag 30 juni vindt ‘Dance Nation’ plaats.
Dit wordt een opendeurhappening waarbij u al onze dansers aan het werk kunt zien in diverse lesmomenten,
maar waarbij ze ook een show op u afvoeren.
Na het opendeurgedeelte kunnen alle kids de beentjes los gooien op onze kinderfuif.
Daarna zijn de jongeren en volwassenen aan de beurt en dansen we de zomervakantie in!
Noteer dus zeker met stip in jullie agenda!!
Vanaf september 2018 gaan we ons feestjaar in! 10 jaar Lunatica, iedereen zal het geweten hebben!!!
Wat dan zoal op het programma staat, houden we nog even geheim…
Voor nu: allen toitoitoi bij de laatste voorbereidingen voor ‘Animalia’en daarna: GENIET op het podium!

Dansante groetjes,
Balletschool Lunatica
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1. Betaling tweede trimester
We doen hier een oproep zodat alle leden die niet per schooljaar betaalden, het lidgeld voor het tweede trimester zouden willen betalen.
Dit kan per overschrijving (!opgepast: nieuw rekeningnummer zie hieronder!) of cash door het gepaste bedrag in een gesloten omslag met daarop de naam en
groep van de danser, mee te geven naar de balletles.
Het lidgeld voor het tweede trimester bedraagt 50 euro voor een basisgroep. Voor een extra groep betaal je 15 euro voor het tweede trimester.
Vanaf het derde gezinslid krijg je 50% korting (op het derde, vierde, vijfde,… gezinslid).
2. Rekeningnummer
Graag noteren dat onze rekeningnummers gewijzigd zijn:
-

Afdeling Tielt en Harelbeke: BE58 0018 2468 4679
Afdeling Zulte: BE 47 0018 2468 4780

Gelieve bij betaling steeds in mededeling aan te geven waarvoor de betaling dient + naam en groep + afdeling van de danser
(vb Flore Deroo – BL Tielt – zomerkamp 2018)
3. Animalia
We zijn al een tijdje volop bezig met het instuderen van de choreografie voor ‘Animalia’.
Ook het decorteam is gestart en de dames van het naaiteam werden al enkele weken geleden gebrieft.
Het draaiboek krijgt mooi vorm en de affiche is klaar… jawel, de kriebels beginnen alweer te komen ;-) !
We dansen de show ‘Animalia’ 7x: 4x met de leerlingen van de afdeling Tielt, 3x met de leerlingen van de afdeling Zulte-Harelbeke.
In ‘Animalia’ brengen we het verhaal van ‘The Lion King’, doorspekt met enkele rake linken naar de realiteit… om aan te tonen dat heel wat boodschappen
uit sprookjes, ook in het échte leven van tel zijn.
Voor het publiek wordt het een unieke ervaring waarbij ze TUSSEN de dansers, in het verhaal terecht komen. We hopen jullie hierdoor nóg meer te kunnen
raken en onze boodschap nóg beter te kunnen overbrengen… Hakuna Matata!
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Kaartenverkoop Animalia
De kaartenverkoop voor onze shows gebeurt zoals steeds per mail vanaf onderstaande data en uur:
-

Zaterdag 10 februari 2018 vanaf 9u00 voor de voorstellingen van de afdeling Tielt (voorstelling 1-2-6-7)
Zondag 11 februari 2018 vanaf 9u00 voor de voorstellingen van de afdeling Zuha (voorstelling 3-4-5)

U kan vanaf bovenstaand tijdstip mailen naar info@lunatica.be
LET WEL:
-

mails die voor 9u00 verzonden worden, verwerken we niet, dit om alles eerlijk te laten verlopen.
mails die verstuurd worden naar ons persoonlijk emailadres, verwerken we niet.

In uw mailtje noteert u:
-

naam van de danser/ indien u niet via een danser de kaarten bestelt, uw eigen naam
dansgroep en afdeling
nummer van de voorstelling
aantal kaarten + te betalen bedrag

vb: Auke Van Gorp – Mini’s Tielt – voorstelling 1: 4 kaarten, voorstelling 2: 2 kaarten, voorstelling 6: 3 kaarten = 135 euro
U krijgt dan per kerende een mailtje waarin we u bevestigen dat de kaarten besteld werden.
Mogen we wel voor enig begrip vragen? De verwerking van de mailtjes neemt steeds heel wat tijd in beslag. We verwerken alle mailtjes chronologisch. Dit
neemt steeds enkele uren/dagen in beslag. Het kan dus best zijn dat u de avond nadat u ’s ochtends mailde nog geen antwoord kreeg. We doen zeker ons best
om snel door te werken!
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Betaling kaarten ‘Animalia’
Een kaart voor ‘Animalia’ kost 15 euro.
Wie het ontbijtarrangement op zondagmorgen wil reserveren, betaalt 25 euro voor één arrangement (1 ticket voor de voormiddagshow en 1 ontbijt) – meer
info over dit arrangement: lees verder)
Wie kaarten bestelt via een danser van Lunatica, geeft naar de eerstvolgende gewone balletles/dansles de centjes (gepaste bedrag!) mee in een gesloten
omslag. Op de omslag noteer je dezelfde info als in de mail:
-

naam van de danser
dansgroep en afdeling
nummer van de voorstelling
aantal kaarten + te betalen bedrag

LET WEL:
-

-

gelieve het geld NIET mee te geven naar de sporthalrepetities op 17 en 18 februari 2018. Daar komen alle groepen samen om te oefenen en vinden we
het te riskant om centen op zak te hebben. We ontvangen de gesloten omslag met de centjes enkel in de gewone, wekelijkse balletles (de week na de
krokusvakantie dus!)
Kaarten die per mail besteld werden, worden niet teruggenomen. Dit omdat wij proberen te puzzelen om de zaalcapaciteit ten volle te benutten. We
plaatsen iedereen aansluitend naast elkaar. Wanneer dan minder kaarten betaald worden dan besteld, zitten we op diverse plaatsen met één lege
stoel… zonde voor mensen die dan geen plaats meer hebben en hierdoor niet naast elkaar kunnen zitten. Daarnaast hopen we opnieuw uit te
verkopen… als dat zo is, wordt dit meteen via de sociale media gecommuniceerd. Als dan achteraf blijkt dat toch nog een aantal kaarten beschikbaar
zijn, wordt het een onduidelijke communicatie en vinden we het spijtig dat we dan op het einde van de rit toch nog kaarten over houden bij
voorstellingen die als ‘uitverkocht’ omschreven waren. Ook hier danken we u voor uw begrip.

Wie kaarten bestelt, maar niet via een lid van Lunatica, geeft dit aan in zijn of haar mail.
De kaarten zullen dan klaar liggen aan de kassa, waar ze vanaf 20 minuten voor de start van de voorstelling, kunnen afgehaald en betaald worden.
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Data Animalia:
-

Voor alle dansers van de afdeling Tielt
Zaterdag 10 februari 2018 – vanaf 9u00: START kaartenverkoop afdeling Tielt (voorstellingen 1-2-6-7)
Zaterdag 17 februari 2018 – 13u-18u: sporthalrepetitie Tielt
Dinsdag 10 april 2018 – 13u-18u: algemene podiumrepetitie Tielt
Donderdag 12 april 2018 – 13u-18u: generale podiumrepetitie Tielt
Vrijdag 13 april 2018 – 19u: voorstelling 1 (afd Tielt)
Zaterdag 14 april 2018 – 10u30: voorstelling 2 (afd Tielt) => ONTBIJTVOORSTELLING
Zondag 15 april 2018 – 14u: voorstelling 6 (afd Tielt)
Zondag 15 april 2018 – 18u: voorstelling 7 (afd Tielt)

-

Voor alle dansers van de afdeling Zulte-Harelbeke
Zondag 11 februari 2018 – vanaf 9u00: START kaartenverkoop afdeling Zulte-Harelbeke (voorstellingen 3-4-5)
Zondag 18 februari 2018 – 13u-18u: sporthalrepetitie Zuha
Woensdag 11 april 2018 – 13u-18u: algemene podiumrepetitie Zuha
Vrijdag 13 april 2018 – 9u-13u: generale podiumrepetitie Zuha
Zaterdag 14 april 2018 – 14u: voorstelling 3 (afd Zuha)
Zaterdag 14 april 2018 – 19u: voorstelling 4 (afd Zuha)
Zondag 15 april 2018 – 10u30: voorstelling 7 (afd Zuha) => ONTBIJTVOORSTELLING
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Ontbijtvoorstellingen Animalia
We dansen twee keer op zondagvoormiddag:
-

Zondag 14 april 10u30: voorstelling 2 door afdeling Tielt
Zondag 15 april 10u30: voorstelling 5 door afdeling Zulte- Harelbeke

Bij deze voorstellingen is het mogelijk om te genieten van een ontbijtarrangement:
U betaalt 25 euro.
In deze prijs zit inbegrepen:
-

Ticket voor de show om 10u30
Uitgebreid ontbijt vanaf 9u met koffiekoeken, pistolets, divers beleg, fruitsap/cava, koffie/warme chocomelk

Indien u wenst in te schrijven voor het ontbijtarrangement, gelieve dit dan duidelijk aan te geven in de mail met de kaartenbestellingen.
LET WEL:
Het is niet verplicht om het ontbijtarrangement bij te boeken! U kan ook naar de voorstellingen op zondagvoormiddag komen kijken zonder het ontbijt, dan
betaalt u gewoon 15 euro voor een kaart en komt u vanaf 10u15 naar de Europahal.
We willen het arrangement vooral aanbieden omdat we weten dat onze dansers vroeg aanwezig moeten zijn (vanaf 9u) en we het dan handig vinden als
chauffeurs niet over en weer moeten rijden. Als ze dan, na het afzetten van de dansers aan tafel kunnen en van een lekker ontbijt kunnen genieten, lijkt ons dat
best aangenaam.

Wat hebben de dansers nodig?
Er volgt nog een concrete brief per groep met de nodige info: wanneer worden de dansers waar verwacht, wat brengen ze mee, wanneer kunnen ze waar
afgehaald worden,…
In afwachting van deze brief kunnen we al meegeven dat ieder steeds in balletuniform op de repetities verwacht wordt. Op lange repetitiemomenten zoals de
sporthalrepetitie is het aan te raden om een flesje water en een droge koek of stuk fruit mee te geven. Wie dat wil, kan ook een leesboek of gezelschapsspel
meebrengen. Dure games, iphones ed laat je beter thuis!
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WEDSTRIJD ‘Animalia’
Hoog tijd om onze dansers nog eens uit te dagen…
-

Ben jij een échte danser die ervan houdt om zijn of haar talent te laten zien in een fantastische foto?
Ben je creatief en kan het je dierenthema in jouw pose/foto verwerken?
Heb je zin om een gratis DVD van onze show te winnen?

Ga dan deze uitdaging aan!

Denk goed na over: je pose, je kledij, eventueel kapsel en make up/grime, het decor, eventueel attributen…
Neem dan een fotograaf onder de arm (dit kan natuurlijk je mama, papa, broer, zus,… zijn).
Maak een BEESTIG leuke dansfoto!
Mail deze voor 15 maart naar info@lunatica.be.
We gebruiken de foto’s sowieso om de inkomhal van de Europahal ‘beestig’ mooi te maken.
Maar we kiezen er ook 3 winnende foto’s uit die gratis de DVD van ‘Animalia’ krijgen zodra deze gemonteerd is.

Gemotiveerd?
Maak er iets moois van!
Succes!!!
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4. Familielessen
Na de paasvakantie gaan we een nieuwe uitdaging aan binnen de familielessen: dan start de lessenreeks ‘koppeldans’.
Binnen deze lessen dansen duo’s in diverse dansstijlen. Bedoeling is om op het einde van de reeks te komen tot een mooie choreo, waarin het vooral genieten
is om met elkaar samen te kunnen dansen.
We hopen dan heel wat enthousiaste koppels te mogen ontvangen (broers en zussen of vriendinnen zijn natuurlijk ook meer dan welkom!).
Wat?

Familieles ‘koppeldans’

Waar? Sporthal De Ponte ‘Tielt’
Wanneer? 29/4 – 6/5 – 13/5 – 20/5 – 27/5 – 10/6 – 17/6 – 24/6 – 1/7 2018, telkens van 17u30 tot 19u
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 april 2018.
Opvang kids? Koppels die wensen in te schrijven maar niet weten waar hun kids dan heen kunnen? Geen probleem! Wij voorzien opvang tijdens de les met
leuke crea-momenten op niveau van elk kind!
Prijs? Koppeldans: 25 euro pp – opvang kinderen: 15 euro per kind – dit voor de volledige lessenreeks

5. FEL-weekend 2018
De FELle dames en heren zijn van harte welkom op het tweede FELweekend in juni!
Een cocktail van veel dans, ontspanning en leuke babbels doen deze weekendjes telkens weer opnieuw slagen in hun opzet: memorabel worden!
Wat?

FEL weekend

Wanneer?

1 tem 3 juni 2018

Kostprijs?

150 euro

Wie?

Alle leden van FEL Tielt, Zulte, Harelbeke

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2018
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6. Lunatica zomert 2018
Wie graag mee wil voor een week vol plezier, dans, spel, verwennerij, overheerlijk eten en onuitputtelijke balletvriendschap, hier is je kans!
Mail ons en schrijf je in (de inschrijvingen stromen binnen, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie mee wil, aarzel niet!)
We beloven dat het een TOPkamp wordt, met een knipoog naar het 10-jarig bestaan van onze balletschool ;-)!
Wat?

Lunatica zomert 2018

Wanneer?

12 tot 19 augustus 2017

Waar?

Heuvelland

Wie?

Alle leden van balletschool Lunatica vanaf balletkriebels

Kostprijs?

275 euro

Inschrijven?

Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2018 (opgepast: plaatsen zijn beperkt en er zijn al heel wat inschrijvingen binnen)

7. Kalender

Lunatikalender

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

2 febr 2018 – 4 febr 2018

Vibweekend
Geen danslessen

Vibweekend
Geen danslessen

Vibweekend
Geen danslessen

12 febr – 18 febr 2018

Geen danslessen (krokus)

Geen danslessen (krokus)

Geen danslessen (krokus)

10 februari 2018

START kaartenverkoop shows Tielt
START kaartenverkoop shows ZUHA

START kaartenverkoop shows ZUHA

Sporthalrepetitie

Sporthalrepetitie

11 februari 2018
17 februari 2018
18 februari 2018

Sporthalrepetitie
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Lunatikalender

afdeling TIELT

afdeling ZULTE

afdeling HARELBEKE

15 maart 2018

Uiterlijke datum inzending fotowedstrijd
‘Animalia’

Uiterlijke datum inzending fotowedstrijd
‘Animalia’

Uiterlijke datum inzending fotowedstrijd
‘Animalia’

2 april – 8 april 2018

Geen danslessen (paasvakantie)

Geen danslessen (paasvakantie)

Geen danslessen (paasvakantie)

9 april – 13 april 2018

Podiumrepetities Europahal (data zie p5)

Podiumrepetities Europahal (data zie p5)

Podiumrepetities Europahal (data zie p5)

13 april 2018

Première Animalia

14 april 2018

Voorstelling 2 Animalia

Voorstelling 3 en 4 Animalia

Voorstelling 3 en 4 Animalia

15 april 2018

Voorstelling 6 en 7 Animalia

Voorstelling 5 Animalia

Voorstelling 5 Animalia

16 april – 22 april 2018

Geen danslessen

Geen danslessen

Geen danslessen

29 april 2018

Start lessenreeks koppeldans

Start lessenreeks koppeldans

Start lessenreeks koppeldans

1 mei 2018

Geen danslessen (dag van de Arbeid)

Geen danslessen (dag van de Arbeid)

7 mei 2018-12 mei 2018

Geen danslessen (Hemelvaart)

Geen danslessen (Hemelvaart)

Geen danslessen (Hemelvaart)

13 mei 2018

Wel danslessen in Tielt!

20 mei 2018

Geen danslessen (Pinksteren)

18 juni – 24 juni 2018

Laatste lesweek

Laatste lesweek

Laatste lesweek

30 juni 2018

DANCE NATION
opendeurhappening, kinderfuif, fuif

DANCE NATION
opendeurhappening, kinderfuif, fuif

DANCE NATION
opendeurhappening, kinderfuif, fuif

28 juli – 4 aug 2018

Vibreis naar Spanje

Vibreis naar Spanje

Vibreis naar Spanje

12 aug – 19 aug 2018

Lunatica zomert 2018

Lunatica zomert 2018

Lunatica zomert 2018

12 okt – 14 okt 2019

Prinsessenweekend (inschrijven na de
paasvakantie)

Prinsessenweekend (inschrijven na de
paasvakantie)

Prinsessenweekend (inschrijven na de
paasvakantie)

10

