Ballettertjes – jaargang 13.nummer 1
Hoi iedereen!
Yes Yes Yes… wat zijn we BLIJ! Na twee héle lastige covidjaren, kan LUNATICA terug op volle toeren draaien!
Het is GENIETEN van de kleine dingen: dansen aan de barre, jezelf verbeteren in de spiegel, samen dansen, een
gezellige babbel tussendoor,… Het doet DEUGD!
Covid had heel veel nadelen… maar misschien ook wel één voordeel: velen hebben het SAMEN dansen nóg meer
weten te waarderen!
En op dit elan gaan we nu dus verder!
Met dit jaar nieuwe technische lessen, niet één maar twee voorstellingen, diverse kampen en weekends, willen
we opnieuw KNALLEN als voorheen!
Zoveel zin in dit LUNATICAjaar!
INSCHRIJVINGEN
September is achter de rug, alle lessen zijn goed opgestart en de proeflesjes zijn nu voorbij.
Mogen we dan ook met aandrang vragen dat iedereen de INSCHRIJVING in orde brengt?
Dit doe je als volgt:
-

-

Op www.lunatica.be vul je het inschrijvingsformulier in. Je krijgt hiervan geen aparte bevestigingsmail.
De betaling voer je uit per overschrijving. In mededeling noteer je naam + groep(en).
Lidgeld komt op 65 euro voor trimester 1 (20 euro voor een extra groep) of 150 euro op jaarbasis (45 euro
voor een extra groep). Derde gezinslid betaalt slechts de helft van de prijs.
Wie ingeschreven is krijgt dan in de les een lidkaartje en inschrijvingscadeautje mee.

Indien u teruggave wenst van de mutualiteit, kan dit door op de site van uw mutualiteit het juiste document af te
drukken. U geeft dit mee naar de les (handig wanneer u zelf al het mogelijke invult). Dit wordt dan verder
ingevuld en ondertekend de volgende les terug meegegeven.
Mogen ook nog even oproepen om WEKELIJKS naar de les te komen? We gaan elke les een stapje verder aande
oefeningen en choreo’s. Bouwen aan een voorstelling is TEAMwork. Bouwen aan twee voorstellingen des te meer…
We gaan ervoor, SAMEN!
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EXTRA GROEPEN
We merken dat na de covidperiode, mensen terug wat hun weg moeten vinden in hun vrijetijdsbesteding. Zo
worden er minder kinderen/tieners ingeschreven voor de extra groepen.
Mogen we deze nog even promoten?
Een uurtje dansen per week is niet zoveel… de klassieke basis die aangebracht, verdiept en ingeoefend wordt in
de klassieke les, is een stevig fundament om dan in andere dansstijlen op verder te bouwen.
Daarom is het zeker een must om een extra groep te volgen.
Zo kan je:
-

-

-

Van 3e kleuter tot 3e leerjaar terecht bij ‘the girls’ – moderne dans
Van 4e leerjaar tot 1e middelbaar terecht bij ‘choreotica’s’ – moderne dans met aandacht voor zelf leren
oefeningen maken en choreograferen
Van 4e leerjaar tot 1e middelbaar kan je meedansen bij ‘boys en girls’ – moderne dans met aandacht voor
partnering (enkel in afdeling Tielt)
Vanaf 5e leerjaar terecht bij ‘pointica’s’ – leren dansen op spitsen
Vanaf het 2e middelbaar wordt in de basisgroepen ook uitgebreid naar verschillende stijlen. Zo komt ook
hedendaags, modern, floorwork, partnerdans… aan bod. Vanaf dan (BCH) raden we zeker aan om
meerdere groepen te volgen en op die manier echt uit te groeien tot een allrounddanser, die dan
optimaal klaar is voor de start bij VIB’s (vanaf 5e middelbaar)
Dansers van FEL en FELklassiek kunnen beide groepen combineren (FEL= spierversterking, conditie,
stretch en moderne dans – FELklassiek is klassiek voor volwassenen met weinig of geen ervaring). De
lessen FEL zijn ook een must voor andere dansers!
Adagio is een groep waarin er op hoog niveau aan ballettechniek gedaan wordt. Een uitdaging voor een
FELklassieker die een trap hoger wil, een goeie wekelijkse techniekles voor een VIB, een ideale
springplank voor een balladie die volgend jaar bij de VIB’s kan starten

We willen de extra groepen laagdrempelig houden en organiseren deze daarom aan heel voordelig tarief. Wie
graag nog even komt proberen in één van deze groepen, kan zeker nog contact opnemen en een proeflesje
aanvragen. WELKOM!

UNIFORM
Bij een inschrijving hoort ook een uniform.
Voor alle klassieke basisgroepen (Mini’s tem Balletchica’s) wordt verplicht in ons balletuniform gedanst.
Dit bestaat uit

-

Kleuters tot 5e leerjaar
Roze maillot met dubbel kruis op de rug
Roze wikkelrokje
Witte balletcollants
Roze balletpantoffels


-

Vanaf 5e leerjaar
Zwarte maillot met dubbel kruis op de rug
Zwart wikkelrokje
Witte balletcollants
Roze balletpantoffels

We merken dat nog heel wat kinderen/tieners hier niet in orde zijn… Dansen op blote voeten of sokken is niet
aangewezen (blote voeten beperken het draaien, sokken zijn dan vaak te glad). Balletpantoffels van een ander
merk hebben vaak strikjes die loskomen of sluiten niet mooi aan op de voet waardoor er niet kan nagegaan
worden of de voet correct gestrekt wordt. Truien of tshirts verbergen het lichaam en zorgen ervoor dat de
bewegingen en houdingen niet gezien en ook niet gecorrigeerd kunnen worden indien nodig.
We hebben ons uniform met zorg uitgekozen en vragen dan ook dat iedereen IN ORDE naar de les komt.
Bij dit uniform hoort ook een net kapsel, waarbij lang haar in een staart, dot of vlecht is en korte haren uit het
gezicht verwijderd zijn.
Wie bij de start van de les nog wat koud heeft, kan een lunaticatrui of een cache coeur aantrekken (of eventueel
een effen zwarte of roze trui). Let erop dat deze genaamtekend zijn zodat ze op het einde van de les terug bij de
juiste eigenaar terecht komen.
Het uniform kan aangekocht worden bij CACHE COEUR.
De winkel is gelegen in IEPERSTRAAT 26 te TIELT.
De winkel is tijdens SCHOOLWEKEN telkens open op:
-

Donderdag 16u30-20u
Zaterdag 10u-12u

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is de winkel gesloten (check hiervoor ook telkens de facebookpagina
van Cache Coeur – hier worden de sluitingsdagen steeds op aangekondigd).
Wie niet tot in de winkel kan komen, kan ook bestellen via www.cachecoeurballet.be.

FROZEN CHRISTMAS
Tijdens de kerstvakantie laten we jullie graag wegdromen… in de KERSTSFEER!!
We brengen in het sfeervolle, vernieuwde GILDHOF van Tielt, ‘FROZEN CHRISTMAS’ op de planken.
Olaf, Anna, Elsa, Sven en Kristof nemen jullie graag mee in hun flashback naar het eerste frozenverhaal. In het
tweede deel van de voorstelling gaan de vrienden op zoek naar een kersttraditie. Een warm verhaal, vol
overgave gedanst om jullie hart te laten smelten
Wat wordt verwacht van de dansers?
Dansers dansen allemaal 1 voorstelling van Frozen. Ze zijn hiervoor ook op 1 podiumrepetitiemoment aanwezig.
We dansen in totaal 4 voorstellingen:
-

Voorstelling 1 = Zulte Harelbeke – gedanst door groep 1 – 27/12 14u
Voorstelling 2 = Zulte Harelbeke – gedanst door groep 2 – 27/12 18u
Voorstelling 3 = Tielt – gedanst door groep 3 – 30/12 14u
Voorstelling 4 = Tielt – gedanst door groep 4 – 30/12 18u

Concreet:
Iedere basisgroep wordt verdeeld in 2 groepen: groep 1 en groep 2 (ZuHa) en groep 3 en groep 4 (Tielt)
Vb: DMZ telt 16 dansers, daarvan zullen 8 dansers meedansen in voorstelling 1 en 8 dansers meedansen in
voorstelling 2.
De verdeling van wie bij groep 1 of 2 (Zuha) en wie bij groep 3 of 4 (Tielt) danst, wordt door ons gemaakt. We
zorgen er hiervoor dat leden van hetzelfde gezin in dezelfde voorstelling meedansen.
We geven deze week een inschrijvingsstrookje mee in de les. Dit strookje wordt ingevuld terug meegebracht DE
VOLGENDE les. De week nadien zorgen wij dat de groepen verdeeld zijn en geven we dan ook de lijst mee met wie
in GROEP 1 danst (in VOORSTELLING 1) en wie in GROEP 2 danst (in VOORSTELLING 2). Voor afdeling Tielt wordt dat
dan VOORSTELLING 3 (groep 3) en VOORSTELLING 4 (groep 4).
Mogen we met aandrang vragen om het inschrijvingsstrookje zeker in de week van 18 oktober terug mee te
geven? Zo kunnen we puzzelen en kunnen we ook in de lessen gericht aan de slag.
Mogen we ook aangeven dat we ervan uitgaan dat ALLE dansers deelnemen? Voetballers kunnen wekelijks laten
zien wat ze kunnen… wij willen dat dit jaar graag 2x doen, in de kerstvakantie en in de paasvakantie. We hopen
écht dat alle leden erbij kunnen zijn en mee kunnen schitteren!
OP DE KALENDER VAN GROEP 1 – Zulte Harebeke:
•
•
•

26/12 – 9u-10u30 – podiumrepetitie voor alle kindergroepen: DM, BK, BT, BTT, girls, choreo, PTA
26/12 – 17u00-20u00 – podiumrepetitie voor de groepen: BCH, BL, FEL, FELkl, VIB, PTB, Allegro
27/12 – 14u00 – voorstelling 1, gedanst door GROEP 1 (de helft van de dansers van afdeling Zulte
Harelbeke)

OP DE KALENDER VAN GROEP 2 – Zulte Harelbeke:
•
•

26/12 – 11u00-12u30 – podiumrepetitie voor alle kindergroepen: DM, BK, BT, BTT, girls, choreo, PTA
26/12 – 17u00-20u00 – podiumrepetitie voor de groepen: BCH, BL, FEL, FELkl, VIB, PTB, Allegro

•

27/12 – 18u00 – voorstelling 2, gedanst door GROEP 2 (de helft van de dansers van afdeling Zulte
Harelbeke)

OP DE KALENDER VAN GROEP 3 – Tielt:
•
•
•

26/12 – 13u-14u30 – podiumrepetitie voor alle kindergroepen: M, DM, BK, BTI, BT, BTT, BLL, girls, choreo,
PTA
26/12 – 20u-23u – podiumrepetitie voor de groepen: BCH, BL, FEL, FELkl, VIB, PTB, Allegro
30/12 – 14u00 – voorstelling 3, gedanst door GROEP 3 (de helft van de dansers van afdeling Tielt)

OP DE KALENDER VAN GROEP 4 – Tielt:
•
•
•

26/12 – 15u-16u30 – podiumrepetitie voor alle kindergroepen: M, DM, BK, BTI, BT, BTT, BLL, girls, choreo,
PTA
26/12 – 20u-23u – podiumrepetitie voor de groepen: BCH, BL, FEL, FELkl, VIB, PTB, Allegro
30/12 – 18u00 – voorstelling 4, gedanst door GROEP 4 (de helft van de dansers van afdeling Zulte
Harelbeke

Meer info over de kaartenverkoop volgt na de herfstvakantie.

La Création des Mondes
In de paasvakantie zien we het dan GROOTS!
Dan gaat het dak eraf in de EUROPAHAL van Tielt en dansen we EINDELIJK ‘la Création des Mondes’.
Deze voorstelling stond ingepland april 2019.
We hernemen de repetities vanaf 1 december en geven het beste van onszelf van 15 tem 17 april.
In 7 voorstellingen willen we graag iedereen bekoren met een verhaal over een strijd tussen arm en rijk, die
uiteindelijk door liefde overwonnen wordt.

We kunnen hier al enkele data meegeven, zodat deze zeker vrij blijven in jullie agenda:
-

Zondag 13 maart 2022 – namiddag: sporthalrepetitie afdeling Tielt
Zondag 20 maart 2022 – namiddag: sporthalrepetitie afdeling Zuha
Maandag 11 april 2022 – avond: repetitie VIB’s
Dinsdag 12 april 2022 – namiddag: repetitie afdeling Tielt
Woensdag 13 april 2022 – namiddag: repetitie afdeling Zuha
Donderdag 14 april 2022 – namiddag: repetitie afdeling Tielt
Vrijdag 15 april 2022 – voormiddag: repetitie afdeling Zuha
Vrijdag 15 april 2022 – 19u: première afdeling Tielt
Zaterdag 16 april 2022 – 10u30 – voorstelling afdeling Tielt
Zaterdag 16 april 2022 – 14u – voorstelling afdeling Zuha
Zaterdag 16 april 2022 – 19u – voorstelling afdeling Zuha
Zondag 17 april 2022 – 10u30 – voorstelling afdeling Zuha
Zondag 17 april 2022 – 14u – voorstelling afdeling Tielt
Zondag 17 april 2022 – 18u – voorstelling afdeling Tielt

VAKANTIESTAGES
Wat zalig is het telkens op een weekend, midweek of week in onze KAMPBUBBEL te vertoeven!!
Deze kampen staan dit jaar op het programma:
➢ Prinsessenweekend 2021
Wat? Een roze weekend vol kroontjes, toverstaffen, baljurken,
schmink, mooie kapsels, juwelen, diamanten, hofdans
en wegdromen
Wanneer? 15 tem 17 oktober 2021
Waar? Verloren Bos – Kasteel - Lokeren
Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica van 3e kleuter tem 3e leerjaar (schooljaar 2021-2022)
Kostprijs? 125 euro
Inschrijven? Inschrijvingen zijn afgerond op 2 oktober.
➢ Sprookjeskamp 2022
Wat? 5 dagen ondergedompeld worden in de mooiste sprookjesverhalen en dit verwerken in dans – spel –
crea – sport met als hoofddoelstelling samen veel plezier beleven!
Wanneer? 6 tem 10 juli 2022
Waar? Montsalvaet - Westouter
Wie? Alle Lunaticadansers van 3e kleuter tem 3e leerjaar
Kostprijs? 160 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2022
➢ Lunatica zomert 2022
Wat? Een magische kampweek waar we jaar na jaar opnieuw nog weken van nagenieten. We dansen ballet,
maar maken ook kennis met heel wat andere dansstijlen. Het groepsgevoel wordt aangewakkerd door
groepsspelen, avondstemmingen, duospel en samen te dansen. We zijn creatief en worden verwend met de
heerlijkste kampgerechten van onze TOPkookploeg!
Wanneer? 20 tem 27 augustus 2022
Waar? Moerkensheide – De Pinte
Wie? Alle dansers van balletschool Lunatica vanaf het 4e leerjaar
Kostprijs? 285 euro
Inschrijven? Mail naar info@lunatica.be voor 1 mei 2022

En wat ligt nog in het verschiet?
We werken nog aan:
-

VIBweekend
FELweekend
Duolessen voor het derde trimester

Meer info volgt!!

OPROEP: helpende handen voor tijdens onze repetities en voorstellingen

Voorstellingen vragen veel organisatie en begeleiding.
Naast de ervaring op het podium, willen wij dat onze kinderen tijdens de repetities en voorstellingen ook een
toptijd hebben achter scène. Daarom wordt steeds een programma uitgewerkt waarin er tijd is om te knutselen,
kleuren, snoezelen, poseren… Om al onze groepen hierin te begeleiden, hebben we wel wat helpende handjes
nodig…
Verder is iedereen op de shows natuurlijk ook uitgedost in de mooiste kostuums! Heel wat kostuums liggen al
klaar, maar hier en daar is nog wat naaiwerk over. Daarom ook een warme oproep naar naaimama’s, –papa’s, oma’s,…
En last but not least: het plaatje van onze shows moet telkens af zijn… niet alleen de choreo’s, maar ook het
decor. Van trap tot berg tot huiskamer tot junglebos… Elk jaar buigen de decormannen zich over onze ideeën en
elk jaar toveren ze ons podium om tot een prachtig theater. Ook hier willen we graag informeren of er nog
mensen zijn die ons willen helpen. Handig zijn is een pluspunt, zin hebben om creatief aan de slag te gaan en
heel veel plezier te maken in een toffe bende is een noodzaak.
Kan je ons helpen
-

Bij het begeleiden van groepen tijdens onze repetities/voorstellingen?
Bij haar of make up tijdens onze repetities/voorstellingen?
Bij het naaiteam van Lunatica?
Bij ons decorteam?

Graag dan een mailtje naar info@lunatica.be. We zijn jullie nu al dankbaar!

LUNATIKALENDER 2021-2022

Tielt

Zulte

Harelbeke

15-17 oktober

Prinsessenweekend

prinsessenweekend

prinsessenweekend

1-7 november

Geen les
(herfstvakantie)
Geen les
(Wapenstilstand)
Start kaartenverkoop
Frozen Christmas
Podiumrepetitie Frozen
Christmas

Geen les
(herfstvakantie)

Geen les
(hersfstvakantie)

Start kaartenverkoop
Frozen Christmas
Podiumrepetitie Frozen
Christmas
Shows 1 en 2 Frozen
Christmas

Start kaartenverkoop
Frozen Christmas
Podiumrepetitie Frozen
Christmas
Shows 1 en 2 Frozen
Christmas

Geen les (kerstvakantie)
Geen les
(krokusvakantie)

Geen les (kerstvakantie)
Geen les
(krokusvakantie)

Sporthalrepetitie ‘La
Création’Zulte Harelbeke
Geen les (paasvakantie)
Podiumrepetities
‘La Création’

Sporthalrepetitie ‘La
Création’Zulte Harelbeke
Geen les (paasvakantie)
Podiumrepetities
‘La Création’

Show 3-4 ‘La Création
des Mondes’ Zuha
Show 5 ‘La Création des
Mondes’ Zuha
Geen les na shows

Show 3-4 ‘La Création
des Mondes’ Zuha
Show 5 ‘La Création des
Mondes’ Zuha
Geen les na shows

Geen les (Hemelvaart)

Geen les (Hemelvaart)

11 november
1 december
26 december
27 december
30 december
27 dec tem 9 januari
28 febr - 6 maart
13 maart

Shows 3 en 4 Frozen
Christmas
Geen les (kerstvakantie)
Geen les
(krokusvakantie)
Sporthalrepetitie ‘La
Création’ Tielt

20 maart
1 tem 7 april
11 tem 15 april
15 april
16 april
17 april
18 tem 24 april
1 mei
23 tem 28 mei
5 juni

Geen les (paasvakantie)
Podiumrepetities
‘La Création’
Show 1 ‘La Création des
Mondes’ Tielt
Show 2 ‘La Création des
Mondes’ Tielt
Show 6 -7 ‘La Création
des Mondes’ Tielt
Geen les na shows
Geen les (dag van de
Arbeid)
Geen les (Hemelvaart)
Geen les (Pinksteren)

24 juni
25 juni
26 juni
6 tem 10 juli
20 tem 27 augustus
1 september 2022
2 september 2022
3 september 2022

Laatste les afd Zulte
Laatste les afd
Harelbeke
Laatste les afd Tielt
Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021
Start dansjaar 22-23

Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021

Sprookjeskamp 2021
Lunatica zomert 2021

Start dansjaar 22-23
Start dansjaar 22-23

