September 2015
Beste danser, ouder, liefhebber,
Het nieuwe dansseizoen gaat weer van start!
Mia, Annelies, Glen, Lisa, Charline, Sharon, Gillian,
Daphne, Emma, Jean-Philippe en Jean-Paul staan te
popelen om er weer een leuk dansjaar van te
maken!
In de week van 9 september gaan de meeste lessen terug van start. Bij
uitzonderingen zal jouw leerkracht dit zeker laten weten.
Let wel! Juf Annelies en juf Lisa starten al met hun lessen op zaterdag 5/9 in
Tielt!
Velen zijn alweer in vorm, door de zomerstage in Kruishoutem die eind augustus
plaats vond.

Tijdens de stage werden we ondergedompeld in de technieken en choreografieën
van Glen Lambrecht (ballet), Bruno de Rouck (hiphop), Lisa Schepens (jazz),
Benjamin Boer (musical), Philipe Lens (hedendaags) en Daphne Wyssocq (hiphop).
Enkele sfeerbeelden:

Uw kleine oogappel kan bij ons zijn/haar eerste
danspasjes zetten in de lessen kleuterdans! Kom
op 10, 11 of 12 september langs naar de eerste
les en probeer eens mee!

KROON OP HET WERK!
Ballet Attitude is tweemaal nationaal geselecteerd!

Ter plaatse krijg je meer info over de inschrijving en de kledij.

Gratis PROEFLESSEN!!


Op donderdag (Tielt) van 16u45-17u45



Op vrijdag (Kruishoutem) van 16u-17u



Op zaterdag (Tielt) van 9u-10u

Wij zonden 2 opnames in, waarin duidelijk werd dat bij Ballet Attitude hard
gewerkt wordt en we een mooi niveau weten te behalen. Dit was het resultaat van
de inzendingen:
Voorstelling n.a.v. 30 jaar Jeugd en Dans:

Het uurrooster vindt u hier: http://www.balletattitude.be/uurroosters/tielt/ of
http://www.balletattitude.be/uurroosters/kruishoutem/

Op 20 september 2015 dansen de 10-12jarige meisjes een choreo van juf Mia in de
opera van Antwerpen. Daarop zal waarschijnlijk zelfs hare Majesteit Koningin
Mathilde aanwezig zijn....
Ook het koninklijk ballet van Vlaanderen, de koninklijke balletschool van
Antwerpen, studio 100 en andere scholen over gans België zullen er optreden.

We willen dat iedereen in uniform is. Bij juf Mia of
juf Annelies kunnen jullie het balletpakje dat
voorzien is voor jouw leeftijdsgroep aankopen.

Juf Mia, bedankt voor de knappe, ontroerende choreo!
--- en dit is nog niet alles! --Wedstrijd voor jong choreografen:

Roze kousen en STOFFEN balletschoentjes kunnen
ook bij hen aangekocht worden (van het merk Bloch
of Sansha). Lederen balletschoentjes zijn niet
toegelaten.
Voor pointes raden we aan om naar de
gespecialiseerde balletwinkel LARABESKO in Gent te
gaan.

Op 20 maart 2016 danst de compagnieklas de finale in de Stadschouwburg van
Sint-Niklaas. De choreografie “November 2°” van Glen Lambrecht werd
onmiddellijk geselecteerd voor de finale.
Juf Annelies won deze prijs voor jong choreografen in 2002.
Wij duimen voor Glen!

KLASSIEK voor VOLWASSENEN
Ook volwassenen met enige danservaring kunnen balletlessen volgen o.l.v.
Annelies Eggern. Deze lessen gaan door in Tielt op dinsdagavond van 20u tot
21u15 in de Polyvalente zaal.
Een echte opportuniteit voor volwassenen die zin hebben om terug te dansen!
→ Schrijf je in : 0479/78 17 17

We verwelkomen Emma in onze leerkrachtenteam. Emma Vandendaele vervangt
Romanie die een zwaar specialisatiejaar in haar studies zal volgen. Emma verzorgt
in Tielt op donderdag Klassiek 3 (18u-19u) en techniek 1 (19u-20u) dit is voor
dansertjes zonder barre-ervaring. Deze lessen gaan door in de polyvalente zaal in
de sporthal.
→ Schrijf je in : 0479/78 17 17
Weet je nog wat we allemaal aanbieden? Kleuterdans, klassiek voor
jong tot oud, pointelessen, repertoire, alsook jazz, hedendaags,
hiphop en breakbasics en Keep Fit.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/balletattitude en houd onze
website: www.balletattitude.be in de gaten…
Ballet Attitude

