September 2016

Nacht van de inspiratie

Dag dansers, ouders, sympathisanten,
Eind september, wij zijn weer goed van start gegaan met het nieuwe
dansjaar. De vakantie vliegt toch altijd zo snel voorbij!
Tijdens de zomermaanden konden we genieten en ontspannen, maar
toch zagen we dat veel dansers graag een balletstage meepikken.
Eind augustus vond onze jaarlijkse zomerstage plaats in Kruishoutem,
deze was een GROOT succes!
Ballet Attitude werd uitgenodigd om op 20 september te dansen op de
modeshow ‘Nacht van de inspiratie’ in Ooigem. Deze kleine opdrachtjes
zijn altijd heel leuk voor de dansers om podiumervaring op te doen.
Daarvoor repeteren we toch: om aan het publiek onze passie te tonen!
Enkele dansers van de compagnieklas van Kruishoutem brachten een
feeërieke dans in prachtige tutu’s om de modeshow te openen. Dat
onze ballerina's (afdeling Tielt) ook straffe hiphopmadammen zijn,
zullen ze in Ooigem en omstreken geweten hebben! Onze stoere
hiphopchicks waren één bom energie op het podium!
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Danscarrousel & Assepoester
Op 7, 8 en 9 juli ging onze voorstelling door in Kruishoutem.
Nogmaals een dikke proficiat aan alle dansers en bedankt aan alle
helpers! De voorstelling was een groot succes! Jullie deden het zeer
goed, een grote pluim!
Hieronder alvast enkele sfeerbeelden.

Wist je dat:
De hele maand september kan je een GRATIS
proefles volgen bij Ballet Attitude.
Nodig dus gerust vrienden en familie uit om
een les te proberen!
Na september geef je best eerst een seintje
op 0479/78 17 17 (Tielt) of 0477/37 68 73
(Kruishoutem)
Leuk babynieuws!
Wij zijn heel blij dat we mogen vertellen dat jazzjuf Lisa zwanger is!
Een dikke proficiat en wij wensen haar al het
beste toe!
De jazzlessen in Tielt worden vervangen door
juf Veerle! In Kruishoutem organiseren we
eventjes geen jazzlessen, maar de leerlingen
kunnen wel op vrijdag hiphop volgen!

Zin gekregen om nog meer te zien? Dat kan:
Bestel tot 5 oktober je foto’s op DVD via info@digitalclickx.com . Voor
slechts €10 ontvang je álle foto’s!

De Attitude sweaters (in het
zwart of roze) kunnen nog steeds
besteld (tot 5 okt!!) worden via
attitude@telenet.be .
Prijs = €30 / pull en je krijgt er een
handig zakje bij!
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Het bleef echter niet bij dit ene
geschenk. Na het betreden van de
trap richting het kasteel mocht
iedere prinses haar eigen
bloemenarmbandje gaan uitkiezen.

Sport Vlaanderen: Attitude op de nationale tv!
Zag je ons al op TV? De hele maand september kon je ballet Attitude
zien op één en Canvas. Het filmpje kan je ook nog online bekijken (link
via onze website en facebookpagina)!
Ballet Attitude werd door Sport Vlaanderen uitgekozen om een
dansworkshop voor prinsen en prinsessen te organiseren. Deze
workshop vond plaats op 17 september in Lozer kasteel en deze leuke
namiddag willen we graag met jullie delen:
Omstreeks 15u kwamen alle prinsen
en prinsessen toe in hun koetsen,
voorgereden door mama en papa,
oma en opa.
Wat een prachtig zicht! We hadden
prinsessen van over de hele wereld
op bezoek. Elsa en Anna kwamen uit
het verre, koude Noorden en een
echte Spaanse prinses bracht de zon
mee. Doornroosje werd wakker,
Sneeuwwitje kwam vanuit het bos,
Belle verliet haar beest en
Assepoester liet haar schoentje
achter om naar dit dansfeest te
komen.
De rode loper lag al uit, want deze belangrijke gasten moesten in stijl
ontvangen worden! In hun mooiste kostuum en baljurk, meldden ze zich
aan bij het ontvangstcomité en daar kregen ze meteen hun eerste
koninklijke geschenk: een prachtige kroon op het hoofd.

Met een kroon op het hoofd en een
armband rond de pols, is iedereen
klaar om te dansen als een echte
kasteelheer en kasteelvrouw.
Eerst werd door onze hofdame juf
Mia een prins(ses)elijk verhaal
voorgelezen. Wat was dit een
boeiend verhaal! Alle kinderen
luisterden met grote oren en
keken met grote ogen aandachtig
naar het verhaal van de prinses.
Daarna startte de dansworkshop.
30 prinsessen gingen dansen in
het bos op de tonen van Prinsessia, 'Naar het bal'. Wat een prachtige
locatie: midden in het bos met een grote vijver op de achtergrond...
De andere groep van 30
prins(ses)en danste voor het
kasteel. Ze leerden schrijden van
de trap, dansen in alle stijlen van
de hele wereld en ze leerden hoe
je een prins moet begroeten.
Plots kregen we het bericht dat er
ergens een schatkist verborgen
lag. Dit was hét moment voor de
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prinsen om indruk te maken bij de prinsessen: ze gingen op zoek naar de
schat en zouden die veilig tot bij de prinsessen brengen. Eens ze de zware
schatkist vonden en openden, zagen ze dat die tot in de nok gevuld was
met verfrissende koninklijke champagne, royale koekjes en overvloedig
veel snoepjes!
Nadat iedereen terug op krachten was gekomen konden we aanvatten
met het tweede deel van de workshop.
Tussendoor kregen alle prinsessen
een grondige verwenbeurt met
prachtige schilderwerkjes op hun
gezicht: jonkvrouw Sofie zorgde
voor "net dat ietsje meer" om de
metamorfose naar een echte
royalty af te maken!
Daarna kon iedereen met een
prachtig opgemaakt gezichtje op
de foto, gezeten in de troon...
Zoals het hoort!
Omstreeks 17u30 kwamen de
koetsen terug toe aan het kasteel
en de bodyguards van de
prins(ses)en kwamen een kijkje
nemen hoe het hun oogappel
verging. Wij hadden intussen een
echte baldans ingeoefend en
toonden die met trots aan onze geliefden. Via de dans vertelden we hoe
het leven van een prins(es) er uit ziet en wat voor 'zware' taken wij
allemaal hebben: een kroon dragen, nagels lakken, dansen op het bal, op
zoek gaan naar onze prins(es) en nog zoveel meer!

Nog een keer zwaaien en uitgeteld stapten de hoogheden terug in hun
koets naar hun eigen vertrouwde kasteel.
Prinsen en prinsessen, het was een eer jullie in ons kasteel te mogen
ontvangen!
Tot de volgende keer!
Meer foto's kan je vinden op www.balletattitude.be, foto’s .

Opnieuw samenwerking tussen Ballet Attitude
en BalletVlaanderen

We verwelkomen opnieuw een
professioneel talent in onze
lerarenteam.
Vanaf heden geeft Joëlle Auspert af
en toe op vrijdag les aan de
compagnie klas te Kruishoutem. Zij is
soliste bij BalletVlaanderen.
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SAVE THE DATE:
We brengen dit schooljaar “Mama Mia” van
Abba in de Europahal te Tielt.
De voorstellingen voor afdeling Kruishoutem
zijn op vrij 14 en zat 15 april. Tielt danst op
zondag (Pasen) 16 april. Houd de tweede week
van de paasvakantie (ma 10 - dond 13 april) vrij voor repetities!

Mia, Annelies, Joëlle, Lisa, Sharon, Gillian, Daphne, Emma, Veerle, JeanPhilippe, Jean-Paul, Bruno en Morris wensen jullie een fijn schooljaar
toe!

Schrijf je in voor de lessen KEEP FIT !

Woensdag
18u50-19u50

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

Kerststage Tielt
Tijdens de 2e week van de kerstvakantie organiseren we opnieuw een
stage in Tielt. Die wordt zoals altijd gegeven door professionele leraren.
Houd alvast 2 – 6 januari vrij. Meer info volgt nog.
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