13 mei: Kattenstoet
December 2018

Ballet Attitude werd dit jaar opnieuw gevraagd om mee te dansen aan de bekende driejaarlijkse
‘Kattenstoet’ in Ieper. In traditionele kostuums walsten we de stad door: een ware
uitputtingsslag, maar opnieuw een TOPervaring!

Dag dansers, ouders, sympathisanten,
Ballet Attitude bestaat dit jaar maar liefst 40 jaar, het is
absoluut een feestjaar, met als hoogtepunt ons voorstelling
“Sleeping Beauty” in het paasweekend: een spektakel met
decor, licht en veel nieuwe kostuums!
We werken momenteel volop aan onze techniek. We willen namelijk een knappe klassieke
voorstelling neerzetten in 2019 en daarvoor leggen we de lat zoals steeds net iets hoger. De
walsen, variaties, hofdansen komen al op ons af… Een waar genot voor onze ballerina’s.
Hou alvast de 2e week van de paasvakantie vrij voor de repetities, om helemaal podiumklaar te
zijn. We kunnen pas goed repeteren als iedereen aanwezig is.
In de kerstvakantie kan je deelnemen aan onze jaarlijkse kerststage:
Datum
Woe 2 – zat 5 januari
Zat. 5 januari

Locatie
Sporthal De Ponte - Tielt
Meer info achteraan de nieuwsbrief
Parketzaal Tielt

Wat?
Kerststage
TOONMOMENT

Ons groots spektakel SLEEPING BEAUTY:
Datum
Vrijdag 19 april 20u
Zaterdag 20 april 15u
Zaterdag 20 april 20u
Zondag 21 april 15u (Pasen)
Zondag 21 april 20u (Pasen)
Maandag 22 april 15 u (Paasmaandag)

Locatie
Europahal Tielt
Europahal Tielt
Europahal Tielt
Europahal Tielt
Europahal Tielt
Europahal Tielt

Wie?
Afdeling Kruisem
Afdeling Kruisem
Afdeling Kruisem
Afdeling Tielt
Afdeling Tielt
Afdeling Tielt

27-30 augustus: Zomerstage
Het is een genot om jullie keer op keer zo talrijk te mogen verwelkomen tijdens onze stages.
Alessandra Spada, Benjamin Boer, Arne Schögler, Jocelyn Josten en Annelies Eggern daagden de
dansers opnieuw uit om het beste uit zichzelf te halen. De klassieke lessen van deze stage
stonden alvast in het teken van onze naderende voorstelling ‘Sleeping Beauty”.
Er waren echter ook musical-, jazz- en hiphoplessen. Tijdens een toonmoment, demonstreerden
we ons kunnen aan de talrijk aanwezige ouders en fans.

Wie bezorgt ons nog foto’s? In de volgende nieuwsbrief kan je deze dan
zien!
Video’s zijn ook altijd welkom
Attitude@telenet.be – sharon.biebuyck@hotmail.com

Heeft jouw kleuter, neef,
nicht, buur, zusje, broer zin
om te DANSEN? Kom dan
zeker eens langs voor een
proefles!
Geeft ons eerst een seintje
op 0479/78 17 17 (Tielt) of
0477/37 68 73
(Kruishoutem)

Raadpleeg zeker het
lessenrooster op de
website, want
misschien kan je
jouw lessenpakket
nog aanvullen met
nog een extra uurtje
klassiek, jazz of
hiphop.

Sweater Ballet Attitude voor meisjes

Sleeping Beauty T-shirt

De gepersonaliseerde Attitude
sweaters kunnen opnieuw besteld
worden via attitude@telenet.be
of via het contactformulier op de
website. Je kan kiezen tussen een
roze (alle leeftijden) of zwarte (+14
jaar) sweater en jouw naam staat
er op!

Net zoals bij ons laatste spektakel ‘Dancing Queen’, bieden we nu ook weer t-shirts
aan in thema van ons 40-jarig bestaan en ‘Sleeping Beauty’.
Het is een blijvende herinnering aan wat gegarandeerd een prachtige voorstelling
en een unieke ervaring wordt.
 Keuze tussen een witte (alle leeftijden) of zwarte (vanaf 14 jaar) t-shirt
 Bestellen kan door gepast geld mee te brengen naar de les en je maat door
te geven
 Prijs: €20/ stuk

Prijs: €35/pull
BESTELLEN KAN TOT 16 december!

NIEUW: Sweater voor jongens
Jongens kunnen een blauwe sweater bestellen met
hiphop logo. Achteraan de trui komt jullie naam!
Prijs: €35/pull

NAAM: …………………………………………………..
VOORNAAM (in drukletters):
………………………………..………………………….
GROEP & AFDELING:
…………………………..……………………………….
MAAT:

XS

S

M

L

XL

Juffen en leraars Mia, Annelies, Gillian, Arne, Emma, Veerle, Bruno, Bram, Thang en
Sharon wensen jullie veel dansplezier toe!

Planning voor 02/01 + 03/01 + 04/01

Kerststage Tielt
Van woensdag 2 januari tot en met zaterdag 5 januari 2018 gaat onze kerststage
door in sporthal 'De Ponte' te Tielt.
Zoals gewoonlijk is er in de stage voor elk wat wils. In de namiddag is er een leuke
activiteit voor de jongsten: knutselen, … Daarna krijgen zij hiphop, musical/modern
en klassiek ballet. Er wordt rekening gehouden met de examens van de oudste
dansers (die hogere studies doen): hun lessen gaan ’s avonds door.

13u - 14u25
14u30 – 15u40
15u45 – 16u55
17u00 – 18u25

Groep 2: 11-13 jaar
Activiteit
Musical (Benjamin)
Hiphop (Bruno)
Klassiek / choreo
(Alessandra)

18u30 – 19u40
20u – 21u

9u – 10u10

Klassiek:

10u15 – 11u25

Alessandra Spada is een vurige, temperamentvolle
Italiaanse dame die afstudeerde aan de zeer beroemde
John Cranko Balletschule Stuttgart. Alessandra danste
in Dortmund en bij Ballet Vlaanderen. Deze dame
voorziet pittige variatievolle lessen en choreo’s die we
zullen zien tijdens Sleeping Beauty.

11u30 – 12u

Groep 1
Klassiek
(Annelies)
Musical
(Benjamin)
Hiphop (Bruno)

12u – 12u30
12u40 – 13u10

Groep 2
Musical
(Benjamin)
Hiphop (Bruno)

Groep 3

Klassiek
(Alessandra)
Toonmoment!

Musical
(Benjamin)

13u15 – 14u15

Klassiek
(Alessandra)
Choreo
(Alessandra)

Inschrijvingsformulier:
Gelieve dit af te geven aan juf Annelies of juf Mia
Naam: ____________________________________________________
Groep: ____________________________________________________

Hiphop:
Bruno is een toegewijde hiphop-leraar met
internationale danservaring. Hij breidde zijn danskennis
uit met andere stijlen zoals ballet, moderne dans, salsa,
tango, hedendaagse,.. en werd zo een zeer veelzijdige
danser. Zijn originele choreo's met diverse uitdagingen
zijn uniek.

Musical (Benjamin)
Klassiek (Alessandra)
Choreo (Alessadra)

Musical/Modern:
Benjamin Boer woont in Amsterdam. Hij toerde vorig
jaar rond in Nederland en was een van de rollen in de
musical: A Chorus Line! Hij behaalde bachelor en
musicaldocent aan Lucia Marthas Institute for
Performing Arts te Amsterdam. Zijn enthousiasme om
met alle leeftijdsgroepen om te gaan is buitengewoon!

Groep 3: > 13 jaar

Planning voor 5/01 : Toonmoment voor publiek om 12u

Prijs van de stage: €90,00 / 4 dagen
Meer info en inschrijvingen: 0479/ 78 17 17.
We haalden weer enkele straffe namen binnen die les komen geven:

Groep 1: 9-11 jaar
Activiteit
Klassiek (Annelies)
Musical (Benjamin)
Hiphop (Bruno)

Afdeling: __________________________________________________
Ik schrijf in voor 4 dagen stage in groep 1 / groep 2 / groep 3 (schrappen wat niet
past)
Ik betaal hierbij €90.

