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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

 VOL VERWACHTING KLOPT... 

NIEUWS 

Heb je iets meegemaakt, gelezen, 

gezien of gehoord  dat je graag 

met ons wilt delen? Laat het ons 

weten, wie weet plaatsen we het 

in de nieuwsbrief of op de website. 

Het is wel leuk als het enigszins 

gerelateerd is aan dans, zang of 

musical. Mail je input  hier naartoe. 

 

De spannende en mooie weken komen er weer aan!  

Bij ieder kind maar ook bij menig volwassenen stijgt de spanning al een 

beetje... 

Bij Stardance is dit gevoel ook aanwezig;  want er zijn binnenkort weer 

kijklessen. Mogen we bij diverse evenementen de Pieten dansen      

verzorgen en komen er natuurlijk  weer danspieten meedansen tijdens 

de lessen!  

Hiernaast zijn we ook al druk bezig met de indelingen, de verhaallijn en 

organisatie rondom de leerlingen shows van 8, 9 en 10 april 2016, waar 

alle leerlingen vanaf de groepen  6-7 aan mee mogen doen. Meer   

hierover in deze nieuwsbrief. 

De kijkweek start dit jaar - i.v.m. de sinterklaasintocht in Houten - op 

zaterdag 14 november en loopt t/m vrijdag 20 november a.s. Hopelijk 

komen er weer veel geïnteresseerden naar hun kind of vriend en/of 

vriendin kijken! 

Heel graag tot dan! 

Met hartelijke groet, 

Christel van der Gun 

 

 

Vanaf deze week kun je bij Stardance Yoga volgen! 

Een uur voor jezelf, even lekker met je lijf aan het werk en tegelijker-
tijd je geest ontspannen. 

Deze les wordt gegeven door Danielle, een gediplomeerd poweryoga         
docente. Zij zoekt de verdieping door het poweryoga af te wisselen 
met Yin yoga. 

We starten met deze lessen op vrijdag 6 november a.s. 

De lessen vinden plaats van 10.00 - 11.00 uur in de vertrouwde       
Stardance Studio’s. 

Interesse? Kom dan a.s. vrijdag binnenlopen en vrijblijvend meedoen 
met een gratis proefles Yoga! 

YOGA 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
mailto:administratie@stardance.nl?subject=nieuwsitem%20nieuwsbrief
http://www.stardance.nl/yoga/
http://www.stardance.nl/portfolio-items/danielle-witte/
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AGENDA 

Week 47 Kijklessen (zaterdag 14 t/m vrijdag 20 november) 

Week 48 Pieten in de les (maandag 23 november t/m zaterdag 28 november) 

5 december 2014 Sinterklaas (aangepast rooster) 

8/9/10 april 2016 Shows in Theater De Kom 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt rond 17 december 2015 K
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PIETEN IN DE LES 

Elk jaar is het weer de vraag: komt Sint met z’n Pieten langs bij Stardance? Goed nieuws! Ook dit jaar 

heeft de goede Sint beloofd enkele van zijn Pieten langs te sturen. Vanwege het drukke programma 

en de spanning voor de allerkleinsten komen de Pieten in week 48 (maandag 23 t/m zaterdag 28   

november) langs bij onze leerlingen die in groep 1, 2, 3, 4 en 5 van de basisschool zitten.  

De Pieten laten bij hun bezoek voor al onze leerlingen natuurlijk wat lekkers achter. 

De Pieten kunnen in ieder geval niet wachten om weer een paar danspasjes onder de knie te krijgen. 

 

 

AANGEPAST ROOSTER 5 DECEMBER 

In verband met de Sinterklaasviering op zaterdag 5 december 

vervallen alle lessen vanaf 14.45 uur, dus begint jou les om 

14.45 uur of later, dan gaat deze niet door zodat iedereen 

gezellig dit Nederlandse familiefeest kan vieren! 

 

http://www.stardance.nl/events/


K3 ZOEKT K3 

Heb je het al gehoord? Oud    

Stardancer Lisa doet mee aan het 

programma K3 zoekt K3 van SBS 6 

waarin Karen, Kristel en Josje op 

zoek gaan naar de nieuwe K3!  

Lisa zit in de finale en wij zijn super 

trots op haar! Wil jij ook dat Lisa 

één van de K3 meisjes wordt?  

Stem dan op haar door ‘Lisa’ te 

SMS-en naar 6365! 

Als Lisa wint komt zij namelijk 

langs Stardance voor een Meet & 

Greet! 

VERDWENEN SCHOENTJES 

Deze herfstvakantie ging de film 

De  verdwenen schoentjes van de 

Club van Sinterklaas  in première.  

Net als voorgaande jaren dansen  

en figureren er weer leerlingen 

van Stardance  in deze film mee. 

Daar zijn wij natuurlijk ontzettend 

trots op! 

Ook dit jaar is het weer een    

bijzonder spannend avontuur. 

Want wat moeten de pieten 

doen als zij trouw cadeautjes in de 

schoenen van de kinderen achter 

laten maar die gestolen worden 

en de pieten de schuld krijgen?  

Nieuwsgierig? Ga dan naar een 

bioscoop bij jou in de buurt.   
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Op 8, 9 en 10 april is het dan zover: de shows van 2016 worden door onze     
leerlingen vanaf groep 6-7 opgevoerd in theater De Kom. 

Een tipje van de sluier:  

Hoe bepalend is je gevoel en je gemoedstoestand qua verloop van de dag?  

Hoe anders verloopt je dag als je wakker wordt met een wijsje en je blij en 
opgewekt je rituelen en dag start… 

Hoe anders verloopt je dag als je wakker wordt met een boos en naar gevoel 
en je zó je rituelen en dag start… 

De hoofdrolspeelster uit onze nieuwste show zal dit ervaren en ondergaan; 
Hoe? Dat blijft nog even een verrassing…! 

We kozen dit jaar voor een andere aanpak waardoor het echt een andere 
show zal worden dan vorige jaren…. 

Nieuwsgierig? Zet de bovengenoemde data dan alvast in je agenda en kom 
kijken! 

EEN TIPJE VAN DE SLUIER 

SHOWINFO 

Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de show. Binnenkort gaan 

we alle betrokkenen regelmatig informeren via de website en de speciale 

shownieuwsbrief. 

Op dit moment zijn de showdata bekend: 8, 9 en 10 april en de generale    

repetities: 2 april (middag) en 3 april (hele dag).  

Ook is bekend welke groepen er deelnemen aan de voorstelling.  

In dit groepsoverzicht kun je alvast kijken of jouw groep mee doet met de 

show.  

Op welke dag jouw groep optreedt en de generale repetitie heeft volgt       

binnenkort.  

Houd de website en de nieuwsbrieven goed in de gaten voor updates rond de 

show van 2016. 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2015/11/groepen-show-2016.pdf
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De danspieten zijn ook de komende maanden weer veel in             

beweging!  

Kom jij ook kijken op 28 november bij flits optredens op diverse   

plekken op WC Het Rond? In de weken vóór 5 december       

treden de danspieten ook op tijdens diverse evenementen in 

en om Houten.  

Het is weer lekker gezellig druk! 

DANSPIETEN 

WORKSHOPS OP 15 NOVEMBER 

 

Heb jij nog niks te doen op zaterdag 15 november? Er zijn die dag namelijk een aantal leuke    

workshops te volgen!  

Wat dacht je van een workshop van De KISS Moves in Theater aan de Slinger! Zij geven een     

workshop fusion danstheater. Een voorproefje zie je hier. Ben je 14 jaar e.o. doe dan mee voor      

E 10,00 p.p., daarvoor krijg je ook nog een kaartje om naar een voorstelling te komen kijken van  

De Kiss Moves op 19 november a.s. in Theater aan de Slinger! Klik hier voor meer informatie. 

Ook kun je op 15 november naar verschillende workshops van dansschool Step by Step. Bij deze 

workshops wordt o.a. lesgegeven door Niels van der Steen, Jac Delsing en Eliane de Gent.           

Iedereen, dus ook niet-leden, kunnen deelnemen aan deze workshops. Lijkt je dit wat?                 

Klik hier voor meer informatie! 
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DANSENDE WOORDEN 

Is een project waarin jon-

geren kennismaken met 

elkaars poëzie, beeldende 

kunst en dans. Het project 

komt tot stand   -  meer... 

DANSEN MET DE SINT 

 Is een project voor de groe-

pen 1 t/m 4 van het basison-

derwijs in Houten. De docen-

ten van o.a. Stardance zijn 

hierbij betrokken - meer... 
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ROOTS BIJ KYMANI 

‘Roots’ is een  talentont-

wikkelingsproject dat  op-

gezet is voor leerlingen  

van  ballet– en dansscho-

len in Houten - meer... 

SINT VOORSTELLING 

Deze sinterklaasvoorstel-

ling staat garant voor   

ouderwetse gezelligheid in 

een modern jasje! Kom jij 

ook kijken?  - meer... 

https://www.youtube.com/watch?v=ta9DBCXjRIE
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/6048/$ID_225560/anniversary/
http://www.stepbystepeindhoven.nl/workshop-en-opleidingen.html
http://www.educatieaandeslinger.nl/projecten/4827/dansende-woorden/
http://www.educatieaandeslinger.nl/projecten/4902/dansen-met-de-sint-in-2015/
http://www.educatieaandeslinger.nl/projecten/4936/dansproject-roots-bij-kymani/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/6186/$ID_225515/sint-en-piet-in-het-theater%21/
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De administratie vraagt uw aandacht voor het volgende: 
 

Opzeggingen 

Leden die de betaling in 3 termijnen doen kunnen gedurende het dansseizoen tussentijds opzeggen, maar wel vóór de 

1e van de maand voorafgaand aan het nieuwe betaaltermijn (de uiterste opzegdata zijn: uiterlijk 1 december, 1 maart 

en voor het volgende seizoen uiterlijk voor 1 juli). Mochten wij opzeggingen krijgen na één van genoemde data dan 

geldt er nog een betalingsverplichting voor het daarop volgende kwartaal. 

Voorbeeld: Zeg je eind december op dan loopt je abonnement nog tot 1 april. Wil je eind december stoppen dan had je 

opzegging vóór 1 december bij ons binnen moeten zijn. Voor jaarbetalingen geldt dat deze niet tussentijds kunnen 

worden opgezegd. Deze leden zijn lid tot het eind van het dansseizoen (juli 2016) en zullen om het lidmaatschap te ver-

lengen voor eind juli van elk seizoen een nieuw machtingsformulier moeten invullen. 

Heeft u een ander (nieuw) e-mailadres, rekeningnummer e.d. ? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via de          

administratie. 

Vragen/opmerkingen 

Indien u met een vraag of opmerking mailt naar de administratie wilt u dan de voor- en achternaam, de dag en de tijd 

waarop de leerling les heeft toevoegen aan uw bericht? Alvast bedankt! U kunt uw bericht sturen naar de                  

administratie. 

Openingsact tijdens de Houtense 

Ondernemersdag. 

Première De Club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes 

Flashmobs tijdens de opening van WC 

Arena in Den Bosch met een grote groep 

Stardances samen met ‘Samba Madeira’.  

Opening Gluren bij de Buren 

Optreden Dance-Powers op een sym-

posium voor Down Syndroom in Ede 

STARDANCE ON TOUR 

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl

