
We voelen het allemaal; de lente is in aantocht; dagen worden langer, 
de zon is er weer lekker bij, iedereen is vrolijk en ook verwachtingsvol… 

Wij des te meer, want wat zijn we allemaal lekker druk met de komende 
shows; zaterdag en zondag zijn de eerste generale repetities al!  

Vanaf deze plek wil ik alle betrokkenen heel veel plezier toewensen de 
komende weken! 

Hiernaast waren en zijn er diverse optredens en evenementen, zoals      
D-Day, Dansende Woorden, schoolprojecten en zijn er weer leerlingen 
audities gaan doen voor dans– en musical vakopleidingen. Wat zijn wij 
blij en trots dat de eerste leerlingen al weer zijn aangenomen en verder 
willen met het vak! 

Veel leesplezier en houd de agenda goed in de gaten voor alle activitei-
ten, vrije dagen e.a. 

Ook willen wij iedereen uitnodigen om naar onze shows te komen kijken 
op 11 en 12 april aanstaande in Theater de Kom te Nieuwegein!  Er zijn 
nog enkele kaarten beschikbaar.  

Informatie over deze shows vindt u in de bijgevoegde 3e editie van 
Shownieuws. 

Graag tot ziens bij de shows en/of in de studio. 

 

Met zonnige groet, 

Christel van der Gun 
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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

DE LENTE IS IN AANTOCHT 

KLEDINGVERHUUR 

De carnaval zit er weer op, maar 

misschien heb je binnenkort weer 

een feest waar een leuk kostuum 

gewenst is en je wilt jezelf natuur-

lijk niet zo snel weer in hetzelfde 

pak hijsen. 

Neem eens een kijkje op  onze 

verhuurafdeling, wij kunnen vast 

de nodige variatie leveren. 

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

28 maart 2015 Dansende Woorden - Theater aan de Slinger 

28 & 29 maart 2015 Generale Repetities show ‘Nachtje in de Bieb’- Sporthal De Wetering 

3 april 2015 Goede Vrijdag - WEL les 

4 april 2015 Paaszaterdag - WEL les 

5 & 6 april 2015 Pasen - GEEN les 

11 & 12 april 2015 Showdagen ‘Nachtje in de Bieb’ - Theater de Kom te Nieuwegein 

26 april t/m 9 mei Meivakantie 

Week 20 Proeflesweek 

24 & 25 mei Pinksteren - GEEN les 

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 23 april 2015 
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DANSENDE WOORDEN 

Dansende woorden is een project waarin dans en woord tot één geheel worden gesmeerd.              

De initiatiefnemer van dit project is Educatie aan de Slinger en wordt in samenwerking met            

College De Heemlanden en verschillende dansscholen (waaronder Stardance Studio’s) uitgevoerd.  

Leerlingen van College De Heemlanden verwoordden hun gedachten en gevoelens in gedichten.     

Een aantal van deze gedichten zijn uitgekozen om tot leven te worden gebracht tijdens de voorstel-

ling ‘Dansende Woorden’ in Theater aan de Slinger te Houten op zaterdag 28 maart a.s. Aan deze 

voorstelling werken 11 gedichtenmakers en 60 dansers mee.   

Er worden choreografieën getoond van twee docenten/choreografen van Stardance, namelijk: 

 Jolien Kistemaker met de Selectie 2 op het gedicht “Onzichtbare Handen” van Lenne Bal; 

 Dennis de Haan met  de VBK leerlingen op het gedicht “Depression” van Elise van Eijk. 

Kaarten voor de voorstelling op 28 maart om 20.30u    

kosten 5 euro en zijn te bestellen via de website van    

Theater aan de Slinger. 

 

http://www.stardance.nl/lesaanbod/zangtheatergroep/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5372/$ID_225414/kant/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5373/$id_225412/iets-nieuws
http://www.stardance.nl/events/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5892/$ID_225478/dansende-woorden/


VBK  

Op 31 mei a.s. zijn er audities voor 

de voorbereidingsklassen (VBK). 

Deze audities zijn open voor ieder-

een, ook als je niet bij Stardance 

danst. Wil je van dans– en/of zang 

(musical) later je beroep maken? 

Of wil je ontdekken of dat nou 

echt is wat je wilt? Meldt je dan nu 

aan voor de audities!  

De VBK is bedoeld voor leerlingen 

uit het voortgezet onderwijs vanaf 

13 jaar (2e klas). Meer weten?            

Neem dan gauw een kijkje op 

onze  VBK pagina, je gelijk         

aanmelden voor de VBK kan  

natuurlijk ook! 
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Al doe je zelf niet mee, het kan je niet ontgaan zijn dat de voorbereidingen 
voor onze show ‘Nachtje in de Bieb’ in volle gang zijn.  

Op 11 en 12 april staan leerlingen op het podium van Theater De Kom en 
stralen zij het plezier van met z’n allen zo’n show maken van zich af.  

Stel je eens voor: je bent in de bieb en het lijkt je wel een avontuur om een 
nachtje in de bibliotheek door te brengen. Je laat je bewust een nachtje op-
sluiten...de geur van de boeken… de sfeer, de stilte en wat er dan allemaal 
wel niet kan gebeuren...  

Nieuwsgierig? Kom dan ook kijken en koop een kaartje tijdens de vrije kaart-

verkoop op 30 maart a.s. van 19.00u — 21.00u bij Stardance Studio’s, zodat 

je zeker bent van een plekje in het theater! Er kunnen t/m  10 april  a.s.,  tij-

dens de openingstijden van de studio, kaarten worden gekocht (zolang de 

voorraad strekt)! 

NACHTJE IN DE BIEB 

 

 

 

NICKELODEON 

Voor een nieuwe jeugdserie is 

Nickelodeon op zoek naar 

jong talent! Kan jij acteren, 

maar ook dansen en/of zingen?  

Ben je 16 of 17 jaar en wil je graag 

meespelen in deze nieuwe serie? 

Meld je dan nu aan voor de  audi-

ties!  Acteerervaring is niet nodig, 

talent en enthousiasme is veel 

belangrijker!  Ben jij diegene die zij 

zoeken en ben je beschikbaar?  

Mail dan naar  auditie@tuvalu.nl 

DE EFTELING 

Sta jij graag in de schijnwerpers 

en vind je het leuk om mee te 

spelen in een echte musical? De 

Efteling is op zoek naar 1300 

kinderen  die mee willen spelen 

in de sprookjesmusical Pinokkio! 

Ben je tussen de 6 en 13 jaar 

meld je dan nu aan! 

http://www.stardance.nl/vbk/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2015/03/vbk-auditieformulier.pdf
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
mailto:auditie@tuvalu.nl?subject=Aanmelding%20auditie%20jeugdserie
http://www.efteling.com/pinokkio


SNOW IN JUNE 

LeineRoebana zette de 

choreografie ‘Snow in 

June‘ op de gelijknamige 

compositie voor cello en 

slagwerk  van de  - meer... 

SYMPHYSIS 

Nederland Dans Theater 2 

laat jonge talenten kennis 

maken met een veelheid 

aan danstalen - meer... 

FAIRY TALES  

Klassieke kamermuziek en 

moderne dans. Een voor-

stelling waarin contrasten 

samen komen  - meer... 
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15 FEBRUARI WAS HET D-DAY BIJ STARDANCE! 

15 februari bleek een echte dansdag! Iedereen, lid of niet, kwam naar de Stardance Studio’s en was 
van harte welkom om mee te doen!  

We begonnen de dag met Musical Repertoire van Jantien Euwe, zij gaf vers materiaal uit de musical 
‘Moeder ik wil bij de Revue’. In de andere studio gaf Simone Heijloo samen met ‘Djembe’ docent 
Robbert een energieke workshops West Afrikaanse dans! Wàt een energie op de zondag morgen!  

Hierna volgde voor beide leeftijdsgroepen lessen Modern van Gideon Poirier, waarbij de dansers 
werden uitgedaagd om ‘out of the box’ te werken. Leuk om te zien wat zij zelf bedenken en creëren 
met materiaal van deze topdocent. Ook stond Dancehall van de energieke docent Awa N’ Gom op 
het middag programma. Zowel de jonge- als de volwassen dansers werden uitgedaagd het uiterste 
uit zichzelf qua energie en presentatie te halen! 

Kortom de eerste Stardance D-Day was erg geslaagd en wordt een terugkerend evenement bij Star-
dance in de maand februari! 

 

 

Drumming (1998) is een 

wervelende dans op per-

cussiemuziek van Steve 

Reich  - meer... 

DRUMMING 

NIEUW TE STARTEN LESSEN NA DE MEIVAKANTIE 

Na de meivakantie starten wij met een tweetal nieuwe lessen, namelijk: 

 Musical op donderdag om 17.45u voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder  

 Dancehall voor volwassenen op donderdag om 19.45u 

Wil je meedoen? Leuk! Schrijf je dan nu in door een mailtje te sturen naar de administratie! 

https://www.stadsschouwburg-utrecht.nl/voorstellingen/9535/leineroebana/snow_in_june/
https://www.stadsschouwburg-utrecht.nl/voorstellingen/9559/nederlands_dans_theater_2/symphysis/
https://www.stadsschouwburg-utrecht.nl/voorstellingen/9591/shuann_chai_ederson_xavier_e_a_/fairy_tales_and_nightmares/
https://www.stadsschouwburg-utrecht.nl/voorstellingen/9575/rosas/drumming/
mailto:administratie@stardance.nl
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De administratie vraagt uw aandacht voor het volgende: 
 
Incasso 
De incasso voor de termijnbetalingen vindt plaats rond 1 april 2015. 
 
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 het einde van het seizoen. Wil je eind 
maart stoppen dan had je opzegging vóór 1 maart jl. 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 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. 

IN THE SPOTLIGHT: NIKKI VD HOOGENBAND 

Deze keer in the spotlight: Nikki vd Hoogenband. 

Nikki geeft met veel enthousiasme de ADV (algemene 

dansvorming), kinderlessen en conditielessen bij    

Stardance.  

We hebben Nikki een aantal vragen voorgelegd om 

haar wat beter te leren kennen. 

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

Mijn naam is Nikki, 24 jaar en ik woon in Amersfoort. 

Sinds mijn afstuderen in 2013 aan de Utrechtse Dans-

academie geef ik les bij verschillende dans– en     

sportscholen. 

 

Wat zijn je hobby’s? 

Tennissen en gezellig met vrienden eten. 

Wat is je favoriete boek? 

Oeh... lastig… ik ben niet echt een lezer… als het maar 

een spannend boek is waar ik in meegenomen word! 

Wat is je grootste bunder? 

Ik ben van nature heel... lees verder...  

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
http://www.stardance.nl/spotlight-nikki-van-den-hoogenband/

