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Lieve dansliefhebber,
Sinds begin november danste JBA opnieuw in de huiskamer. De laatste Belgische soft-lockdown zorgde
ervoor dat we noodgedwongen, voor de 3e maal sinds de start van de pandemie, onze lessen virtueel
moesten verder zetten. Gelukkig ligt deze periode vandaag achter ons en kunnen onze dansers terug
voluit gaan in de JBA studioruimte en dit op een veilige manier, binnen de heersende regelgeving.
De Covid-19 crisis treft ons allemaal, weliswaar op verschillende wijze, maar één zaak staat als een
paal boven water: Corona is iets wat we SAMEN ondergaan en waar we ons SAMEN moeten tegen
wapenen. De verspreiding van het virus heeft voor enorme schade gezorgd en gooide het sociaal en
economisch leven volledig overhoop. Toch bijten we door en vechten we verder, snakkend naar dat
beetje ‘normaliteit’.
Iets wat we bij JBA alvast niet verloren hebben is onze creativiteit. Het op zoek gaan naar alternatieven
om onze prachtige kunstvorm tot bij jullie, het dansminnend publiek te brengen!
‘AWAKENING’ is JBA’s allereerste filmproject dat op enkele zonovergoten herfstdagen opgenomen werd
in het Zevenbergenbos in Ranst. De versmelting van dans en natuur vormt de basis van een prachtige
kortfilm in beeld gebracht door Alain Honorez, artistiek leider van JBA.
Belgisch supertalent Wolf Hoeyberghs (ex-leerling van de Koninklijke Balletschool Antwerpen en
vandaag ‘junior’ bij het Zürich Ballet) componeerde speciaal voor deze film een magisch stukje muziek.
De choreografie is van de hand van onze eigen balletmeester Altea Nuñez. Moge de beelden een
puntje van licht brengen in deze donkere dagen en de zin aanwakkeren om onze jonge groep dansers
binnenkort opnieuw live aan het werk te zien.
Verder hebben we ook onze website in een nieuw jasje gegoten! We nodigen u graag uit om deze te
herontdekken https://juniorballetantwerp.be/nl/
WE HEBBEN UW STEUN NODIG!
Onze wereld is voortdurend in verandering, dat is het voorbije jaar - met al wat we meegemaakt hebben overduidelijk. Wij zien toewijding en aanpassing als een positieve factor binnen JBA en we waren in 2020
dan ook continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe stimulansen & nieuwe kansen.
Ook vandaag mogen we niet opgeven en moeten we elke kleine kans blijven benutten omdat kleine
kansen vaak tot de grootste dingen kunnen leiden. Vandaar dat wij ook steeds op zoek zijn naar
sponsors, grote én kleine sponsors. Personen die dans een warm hart toedragen én die geloven in de
jeugd, in jonge mensen die aan het begin van een carrière staan. Iedereen heeft steun nodig. Jonge
mensen hebben onze steun nodig - JBA heeft UW steun nodig.
Indien u ons werk en onze kleine kansen wil ondersteunen om deze te laten uitgroeien tot grote
verwezenlijkingen of indien u onze dansers een hart onder de riem wil steken in hun absolute
toewijding en het waarmaken van hun droom, overweeg dan zeker om hen/ons financieël te helpen.
Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, betekent voor ons zoveel meer…. Uw hulp laat toe dat passie
werkelijkheid wordt en helpt jonge mensen een plaats te veroveren in de danswereld. Wij hebben
allemaal nood aan schoonheid en passie.... altijd.... want wat zou het leven zijn zonder passie, wat zou het
leven zijn zonder hoop, zonder dans…?
Werk mee aan onze droom!
U kan ons sponseren via onze website www.juniorballetantwerp.be op de sponsorpagina, door op de
knop ‘Steun ons’ te klikken of via overschrijving op rek. nr. BE28 7360 6091 1620. Wij zijn u eindeloos
dankbaar!
In de hoop dat 2021 ons opnieuw zal samenbrengen, wenst JBA u prettige feestdagen en een
sprankelend nieuw jaar!
Hartelijk,
Team JBA

