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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

  2015 IS ALWEER OUD NIEUWS 

NACHTJE IN DE BIEB 

De kaartverkoop voor de kin-

dershow is al in volle gang. Heeft u 

nog geen kaartjes besteld? Ga dan 

gauw naar onze site en bestel 

kaarten voor deze leuke show! 

 

 

Want... poeh... In de wereld gebeuren er bizarre dingen... 
 
School, werk en het algemene dagelijkse leven lijkt niet anders dan in 
2014. En bij Stardance zijn we er ook weer vol tegenaan gegaan, want 
we hebben een druk maar erg leuk programma voor de boeg tot de 
zomervakantie…;-) 
We hebben maar liefst 4 voorstellingen en diverse evenementen in de 
planning staan; D-day, is natuurlijk al zondag 15 februari, dit wordt echt 
een bijzondere dansdag voor alle dansliefhebbers vanaf 10 jaar! 
 
 Op 11 & 12 april is onze leerlingen voorstelling ‘Nachtje in de 

Bieb’ voor onze jongere leerlingen van 4 tot 11 jaar in Theater de 
Kom in Nieuwegein; 

 Op 20 & 21 juni is de voorstelling van de Starvoices met als titel; 
‘Zonder Vleugels’; 

 Op 25 & 26 juni hebben de selectieleerlingen een eigen voorstel-
ling; ‘KANT’ in Theater aan de Slinger; 

 En als hekken sluiter hebben de Theater Productie Klassen  hun 
voorstelling ‘Iets Nieuws’ op 3 & 4 juli, ook in Theater aan de Slin-
ger. 

Kortom; de leerlingen en wijzelf hoeven ons de komende tijd niet te 
vervelen… 
 
Hiernaast gaan alle lessen, proeflessen, het aantrekken van nieuwe do-
centen én vernieuwing in stijlen e.a. ook gewoon door. Maar dit hoort 
ook bij een dansstudio; Wij zijn en willen in beweging blijven! 
Dit hopen wij nog lang samen met jullie te doen! 
 
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en tot ziens bij de les, 
in de studio’s, een repetitie of show! 
  
Met hartelijke en dansante groet, mede namens het hele team, 

Christel van der Gun 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/kaartverkoop-show/
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AGENDA 

15 februari 2015 D-Day 

Week 9 Krokusvakantie 22 t/m 28 februari 2015 

Week 11 Pasweek Kindershow Stardance Studio’s & woensdag Depen’dance’ 

Week 12 Pasweek Kindershow vrijdag & zaterdag Depen’dance’ en woensdag Limes 

28 en 29 maart Generale repetities show in Sporthal De Wetering 

11 en 12 april 2015 Een nachtje in de bieb - kindershows  in Theater De Kom 

20 en 21 juni 2015 Show Starvoices 

25 en 26 juni 2015 KANT - theatershow van de Stardancers 

3 en 4 juli 2015 ‘Iets Nieuws’ - theatervoorstelling van de theaterproductieklassen 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt rond 26 maart 2015 
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D-DAY!!! 

Op 15 februari a.s. is het D-Day bij Stardance en houden wij Open Huis! Een echte dansdag voor ie-
dereen, lid of geen lid,  bij Stardance Studio’s. 

We hebben een geweldig programma met gerenommeerde gastdocenten. Zij geven workshops Mo-
dern, Afrikaans, Salsa, Klassiek ballet, Dancehall en Musicalrepertoire. Er zijn workshops voor ieder-
een vanaf  10 jaar. 

Zet dus een kruis in je agenda en join us! 

Ga naar onze site voor meer informatie en om je aan te melden.  

Sluitingsdatum inschrijving: 7 februari a.s. VOL = VOL!!! 

http://www.stardance.nl/events/
http://www.stardance.nl/stardance-d-day/


‘IETS NIEUWS’ 

Op 3 en 4 juli presenteren wij “Iets 

Nieuws’. De voorstelling van onze 

Theater Productie Klassen. 

Kaartjes voor deze voorstelling zijn 

te bestellen via de site van Thea-

ter aan de Slinger 

 

 

Wat zijn wij trots om met jullie te mogen 
delen dat onze docent Nathalie in de mu-
sical Billy Elliot gaat dansen als balletgirl! 
Wil je haar zien schitteren op het toneel? 
Zij is vanaf april te bewonderen in deze 
prachtige musical gebaseerd op de gelijk-
namige wereldberoemde film.  Meer... 

BILLY ELLIOT 

Stardance Studio’s -  Hefbrug 2 -  3991 LB Houten -  (030) 63 81 501 -  info@stardance.nl 

 

 

And the winner is…. 

Onze eigen Lolkje & Daphne waren genomineerd voor de 
titel sportvrijwilleger(s) van het jaar 2014. 

Zou dat geen mooie bekroning zijn op 10 jaar Dance Po-
wer? Meer... 

 

Op 2 februari j.l. werd tijdens het sportgala in theater aan 
De Slinger in Houten bekend gemaakt wie er met deze mooie titel vandoor 
ging...en onze 2 kanjers zijn in de prijzen gevallen! Zij hebben de titel gekre-
gen en wat zijn wij daar ontzettend trots op! Gefeliciteerd Lolkje & Daphne! 

NOMINATIE SPORTGALA 

OPEN AUDITIE’S 

Is dansen je nummer één passie? En wil je graag werk maken van je passie? Zit 
je in het examenjaar, dan zijn de volgende open audities bij diverse dans- en 
musicalopleidingen vast iets voor jou!  

 

 

WANTED: TALENT! 

A Million Kids,  onderdeel van A 
Million Faces, is op zoek naar 
nieuw acteertalent!  Vorig jaar 
hebben zij de cast van 2 prachtige 
series mogen verzorgen. Dit jaar 
gaan zij weer een nieuwe serie 
casten, dus wellicht zijn zij dus wel 
op zoek naar jou! 

Op zaterdag 14 februari en zon-
dag 22 februari a.s. houden zij 
grote castingdagen waarbij ieder-
een meer dan welkom is. 

Dus ben je tussen de 8 en 17 jaar 
oud, is het je droom om te acte-
ren en ben je beschikbaar op 
bovengenoemde dagen voor de 
castings? Dan is dit je kans! 

Stuur een mail en foto  naar : 
info@amillionfaces.nl   en wie 
weet zien zij jou in hun casting-
ruimte! 

STARFASHION 

De verkoop van de stardan-
cekleding gaat hard! Binnen 
enkele dagen was er al vraag 
naar meer! Binnenkort ver-
wachten wij een nieuwe 
partij met nieuwe kleding in 
verschillende maten. Dan 
zijn de T-shirts, maar ook de 
racer backs (hemdjes) en 
broeken weer te verkrijgen. 

Bekijk de kleding op de website. 

 

Fontys Dansacademie Tilburg (HBO) 

 Uitvoerend danser: 28 febr. 2015 

 Docent dans: 14 maart 2015 

 Musical theater: week 9  

Lucia Marthas (LMIPA); (MBO en HBO) 

 Amsterdam: 8 maart 2015 

 Groningen: 22 maart 2015 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kun-
sten (AHK) (HBO) 

 Docent dans, Jazz/ Musical en Uit-
voerend dans: 6 of 7 maart 2015 

ArtEZ Arnhem (HBO) 

 Docent dans en uitvoerend dans: 
tussen 30 maart & 2 april 2015 

Codarts Dansacademie Rotterdam 
(HBO) 

 Uitvoerend: 23 & 24 maart 2015 

 Docent dans: 8, 19 & 20 maart 
2015 

Albeda Danscollege Rotterdam (MBO) 

 10 februari & 2 april 2015 

Nova Danscollege Haarlem (MBO) 

 21 mei 2015 

Utrechtse Dansacademie (MBO) 

 7 februari 2015 

http://www.theateraandeslinger.nl/zoeken/ietsnieuws
http://www.billyelliot.nl/
http://www.sportgalahouten.nl/
http://www.stardance.nl/stardance-kleding/
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch


SUPERMAM 

Hilarische kindercabaret-

voorstelling die niet alleen 

hillarisch is voor kinderen , 

maar ook  boeiend voor 

volwassenen   - meer... 

MISMUIS 

Je zult maar een mismuis 

zijn, zo’n muis zonder 

staart , met veel te grote 

oren en die blauw is in 

plaats van grijs  - meer... 

NAAR DE HAAIEN 

Ze hebben een moeder 

maar geen geliefde. Ze 

hebben een bord, maar 

geen eten . Gelukkig heb-

ben ze elkaar  - meer... 
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THE STARVOICES ‘ZONDER VLEUGELS’ 

Wat, als het niet is wat het lijkt? 

Wat, als de waarheid bedrog blijkt te zijn. 

Wat, als wij ons bevinden in één grote acteer-
manifestatie?   

Wat als ............. 

The Starvoices hebben de afgelopen jaren een 
grote diversiteit aan shows op de planken ge-
bracht. Ook dit jaar laat de zangtheatergroep 
zich weer van een totaal andere kant zien. Er 
wordt namelijk hard gewerkt aan een muziek-
theatervoorstelling die wellicht stof tot naden-
ken gaat geven. En voor het eerst worden The 
Starvoices begeleid door live muziek. De show 
bevat bekende en minder bekende nummers en 
ook de humor ontbreekt niet. 

 

Dat het echter een prikkelende voorstelling 
wordt met een - misschien confronterende – 
boodschap staat buiten kijf.  

 

Laat u verrassen en meenemen door  

 

 "ZONDER VLEUGELS" 

 

Aanbevolen leeftijd: vanaf 12 jaar 

 

Data: 20 en 21 juni 2015 

 

Locatie: zaal ‘De Grote Suite’ van restaurant  

 

De Roskam in Houten 

 

 

 

 

KLEEDKAMER RULES 

Graag willen wij ouders vragen van leerlingen vanaf groep 5 en ouder om 

in de barruimte te wachten tot hun kind is omgekleed. Zo kunnen wij de 

rust in de kleedkamers bewaren en hebben de leerlingen de privacy die zij 

nodig hebben om zich om te kleden, zonder dat er vaders en/of moeders 

van andere leerlingen bij staan. Uiteraard mogen ouders van kinderen t/m 

groep 4 hun kind helpen met aan– en uitkleden. 

Bedankt voor jullie medewerking! 

 

Een VET kindercabaret vol 

vette acts, swingende lied-

jes, rare typetjes en maffe 

spelletjes  - meer... 

VETTER DAN VET 

VBK KRIJGT LES VAN VAKDOCENTEN ALBEDA COLLEGE 

Onze vbk leerlingen kregen zondag 1 februari les van vakdocenten               
van het Albeda College. Zij gaven hen tips en tricks én is het voor de 
leerlingen een goede spiegel om te zien waar ze nu staan. De Albeda 
docenten waren erg onder de indruk van het niveau en de inzet van 
onze leerlingen! 

http://www.dekom.nl/zoeken/?zoekwaarde=supermam//STARSRV01/RedirectedFolders/administratie/My%20Documents/0000%20STARDANCE
http://www.dekom.nl/zoeken/?zoekwaarde=mismuis#modal=/agenda/1377/Theatergroep_Kwatta_/Mismuis_6_/
http://www.dekom.nl/zoeken/?zoekwaarde=naar+de+haaien//STARSRV01/RedirectedFolders/administratie/My%20Documents/0000%20STARDANCE
http://www.stardance.nl/starvoices/
http://www.dekom.nl/zoeken/?zoekwaarde=VETTER+DAN+VET#modal=/agenda/1383/Vet_Kindercabaret/VETTER_dan_VET_6_/
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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 maart op dan loopt je abonnement nog tot einde van het seizoen. Wil je eind maart 

stoppen dan dient de opzegging vóór 1 maart bij ons binnen te zijn. Wil je nog mee doen met de kindershow 
in april? Dan ben je dus lid tot einde van het seizoen. 

Voor jaarbetalingen geldt dat deze niet tussentijds kunnen worden opgezegd. Deze leden zijn lid tot het 

eind van het dansseizoen (juli 2015) en zullen om het lidmaatschap te verlengen 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  

administratie@stardance.nl. 

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 administratie@stardance.nl. 

VBK TENTAMENS 

Op zondag 18 januari waren er weer de tentamens in de Stardance Studio’s voor onze VBK leerlingen.  Het af-
nemen van tentamens laat de leerlingen van onze VoorBereidingsKlassen wennen aan audities en testen en 
leert ze omgaan met de daarmee gepaard gaande stress. Wat bij dansers in opleiding - maar ook in het vak 
straks - steeds weer terugkomt! Ook  voor de docenten is het erg zinvol om de leerlingen goed te  blijven vol-
gen in hun ontwikkeling.  Zo kunnen ze aan de hand van de meetpunten weer feedback en advies geven. 

IN THE SPOTLIGHT: JOLIEN KISTEMAKER 

Deze keer in the spotlight: Jolien Kistemaker. 

Zij studeerde in 2011 af aan de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten, richting jazz/musicaldans. Zij 
volgde acteerlessen bij Studio Act2Act. 

Sinds haar afstuderen werkt Jolien als danseres, musi-
calartiest en als docent. Haar specialisaties zijn jazz, 
modern en musical. Daarnaast maakt ze eigen werk 
en geeft ze workshops op diverse plaatsen in Neder-
land. 

We hebben Jolien een aantal vragen voorgelegd om 
haar wat beter te leren kennen. 

 

Vertel eens jolien, wie ben je en wat doe je zoal? 

Mijn naam is Jolien, 25 jaar, geboren en opgegroeid in 
Houten maar sinds mijn 18e woon ik in Amsterdam, 
waar ik mijn opleiding aan de Hogeschool voor de 
Kunsten heb gevolgd en mijn liefde heb ontmoet. Ik 
ben een dromer lees verder...  

 

 

 

  

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
http://www.stardance.nl/spotlight-jolien-kistemaker/

