
Wat hebben we drukke maar zeer leuke tijden achter de rug!                   
Wat straalden alle Stardance sterren op het podium van Theater de Kom 
in Nieuwegein. Aan iedereen die meedeed willen we een heel groot 
compliment geven. Jullie hebben een geweldige show neergezet en ook 
nog eens met zoveel plezier!  

Voor het hele Stardance team was het een maand met veel extra uren, 
maar we beseffen ons met zulke dagen des te meer wat voor een        
bijzonder en mooi vak wij hebben. We hebben veel mensen (leerlingen 
en familieleden) een glimlach, een traan, maar vooral een blij hart      
gegeven! En nu de zon eraan komt, kunnen we een paar nieuwe en 
mooie evenementen en uitdagingen ook wel weer aan.  
 
Op 31 mei a.s. vinden de audities voor onze voorbereidingsklassen (VBK) 
plaats. Binnen de VBK willen wij iedereen met motivatie en talent graag 
verder helpen met het verwezenlijken van hun droom. 
 
Verder zijn er natuurlijk ook nog de kijklessen voor de groepen die niet 
meededen aan de show én komt er weer een vrienden– en vriendinnen-
week aan! Ook zijn er de voorstellingen van de Starvoices ‘Zonder     
Vleugels’, de Selectie groepen ‘KANT’ en de Theater Productie Klassen 
‘Iets Nieuws’. Data en tijden van dit alles vinden jullie verderop in deze 
nieuwsbrief.  
 
Kortom een leuke en afwisselende eindsprint van het seizoen! Heel 
graag tot ziens bij één van de lessen en/of de kijklessen! 
 
Met zonnige groet, 

Christel van der Gun 

April 2015 
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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

  DRUKKE TIJDEN 

POSTER SHOW 

Heb je meegedaan aan de show 

‘Nachtje in de Bieb’ en wil je graag 

een mooie poster voor aan de 

muur op je kamer? Deze zijn bij de 

balie te koop voor € 1,50 per stuk! 

OP = OP! 

 

 

Ook dit jaar trekken weer veel leerlingen de wandel-
schoenen aan om mee te doen aan de avond               
4-daagse. Een leuk jaarlijks terugkerend evenement. 

De avond 4-daagse in Houten wordt gelopen van 19 t/m 22 mei.     
Gedurende deze dagen hebben we een aangepast rooster voor met 
name de leerlingen in het basisonderwijs. 

Bekijk hier het aangepaste rooster voor de avond 4-daagse week.   
NB: Staat je les niet op het aangepaste rooster en kom je toch niet 
naar de les? Laat dit dan wel even weten aan de administratie. 

  AVOND 4-DAAGSE 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/avond4daagse-houten-2015-aangepast-rooster/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Avond%204-daagse
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DANK JULLIE WEL! 

Op 11 & 12 april hebben we met velen 6 geweldige shows neergezet. ‘Nachtje in de Bieb’ was een 

voorstelling waar we met trots op terug kunnen kijken. Wat hebben we genoten. 

Elke keer proberen we weer iets moois met elkaar te maken en wat is dat ook dit keer weer goed 

gelukt. Er is hard gewerkt en het resultaat mocht er wezen. Zoals al eerder genoemd tijdens de 

shows: we kunnen niet iedereen apart bedanken voor zijn of haar inspanningen, maar jullie waren 

stuk voor stuk geweldig! Leerlingen wat hebben jullie het goed gedaan, jullie mogen echt terug kij-

ken op een prachtige show waarin jullie allen straalden. 

De decorbouwers hebben een grote klus geklaard en de bibliotheek weer tot leven gebracht. Petje 

af! Het kostuumteam heeft en gigantisch aantal kostuums met elkaar gemaakt en zorgden ervoor 

dat elke leerling kon stralen op het podium. Het zag er geweldig uit. Hulpouders voor– en achter de 

schermen, zonder jullie hulp konden we dit niet waarmaken. Het is fijn om altijd weer op jullie hulp 

te mogen rekenen. 

Dan zijn er nog tal van mensen die op een andere manier hebben bijgedragen aan de show, ook die 

zijn we heel dankbaar. Deze is voor jullie! Nogmaals dank! 

Team Stardance 

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           

gebracht. Ook dit jaar laat de zangtheatergroep 

zich weer van een totaal andere kant zien. 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 

Tijd: 15.30 & 20.15 uur 

Locatie: zaal ‘De Grote Suite’ van restaurant De 

Roskam in Houten. 

Kaarten: zijn verkrijgbaar vanaf 10 mei a.s.      
tijdens de openingstijden van Stardance Studio’s* 
of bij de Roskam (Plein 25 te Houten) en kosten        
€ 12,00 per stuk. De mogelijkheid bestaat om een      
2 of 3 gangen diner na afloop van de middagvoor-
stelling of voor de avondvoorstelling te nuttigen 
bij de Roskam. Een combikaartje 2-gangen menu 
en voorstelling kost € 32,00. Een combikaartje      
3-gangen menu en voorstelling kost € 36,50 

* Helaas is er geen pin aanwezig bij de Stardance Studio’s.  
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De selectie groepen van Stardance geven een avondvullend programma getiteld; KANT. 
KANT belicht letterlijk en figuurlijk de diverse kanten van dans en theater, één enkel gezichtspunt is er 
eenvoudigweg niet. Ook zo benieuwd?! Laat je dan verrassen door de Stardancers in een show waarin 
diverse dansstijlen aan bod komen. Doordat er choreografieën van de Stardance docenten alsook van 
diverse gastdocenten aan bod komen is de show erg afwisselend in stijl én van zeer hoog niveau!  

Data: 25 & 26 juni Aanvang: 20.00u Locatie: Theater aan de Slinger te Houten.  

Kaarten zijn online te bestellen via Theater aan de Slinger en kosten € 13,00 per stuk.  

STARDANCE SELECTIE SHOW ‘KANT’ 

AGENDA 

26 april t/m 9 mei Meivakantie 

14 mei Hemelvaartsdag - GEEN les (15 & 16 mei WEL les) 

Week 20 Proeflesweek 

19 t/m 22 mei Avond 4-daagse - aangepast rooster 

24 & 25 mei Pinksteren - GEEN les 

31 mei Audities voorbereidingsklassen (VBK) 

Week 24 Kijkweek voor groepen die niet met de show meededen 

Week 25 Vrienden- en vriendinnenweek 

20 en 21 juni 2015 Zonder Vleugels - Show Starvoices 

25 en 26 juni 2015 KANT - theatershow van de Stardancers 

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

6 juli tot 30 augustus Zomervakantie 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt rond 25 juni 2015 
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In de theater productie klassen van Stardance maken de leerlingen samen met de vakdocenten een 
voorstelling; het resultaat zal je versteld doen staan! De TPK presenteert: ‘Iets nieuws’ 
 
Want nieuws kun je lezen, schrijven, maken, zijn… en wat eigenlijk nog meer? Het antwoord hierop 
krijg je in een voorstelling waar zowel zang, dans als acteren hun aandeel hebben!  

Data: 3 & 4 juli Aanvang: 20.00u Locatie: Theater aan de Slinger te Houten.  

Kaarten zijn online te bestellen via Theater aan de Slinger en kosten € 12,00 per stuk.  

STARDANCE TPK SHOW ‘IETS NIEUWS’ 

https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5372/$ID_225414/kant/
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/zonder-vleugels-the-starvoices/#prettyPhoto
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5372/$ID_225414/kant/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5373/$id_225412/iets-nieuws
http://www.stardance.nl/events/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5373/$ID_225411/iets-nieuws/


KANT 

De selectie groepen van 

Stardance geven een ge-

heel avond vullend pro-

gramma getiteld; KANT. - 

meer... 
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VBK AUDITIES & JTK PROEFPERIODE 

Op 31 mei kan óók jij auditie doen voor de VBK. Twijfel je? Overleg dan met je docent. Aanmelden 
kan tot 21 mei a.s. Ken je iemand voor wie dit misschien wat is, laat hem of haar zich aanmelden. 
Meer weten? Lees dan hier meer over dit vooropleidingstraject. 

Zit je nog op het basisonderwijs in groep 6 t/m 8 en zou je meer uitdaging willen hebben en meer 
willen leren? Vraag dan aan je docent of je eventueel in aanmerking kan komen voor de proefperio-
de in juni van onze JTK (jong talent klassen). Onze JTK richten zich op leerlingen in het basisonder-
wijs (en V.O.1) die willen ontdekken of zij hun talent op het gebied van dans, zang, en/of musical 
verder willen ontwikkelen. De JTK is een mooie opstap naar de VBK. Lees hier meer over onze JTK. 

TPK leerlingen van Stardance 

maken samen met  vakdo-

centen een voorstelling; het 

resultaat zal je versteld doen 

staan!- meer... 

IETS NIEUWS 

ROOSTER EN INDELINGEN 2015-2016 

Op dit moment zijn we alweer bezig met het inventariseren van alles wat van belang is voor het 

nieuwe rooster en de indelingen van de leerlingen. 

Te denken valt aan beschikbare docenten, mogelijke doorstroom van leerlingen en natuurlijk het 

nieuwe lesaanbod. Zodra we dit helder hebben kan het grote puzzelen beginnen, het is altijd 

weer een leuke uitdaging om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. 

Weet je nu al dat je op een bepaalde dag/tijd volgend seizoen niet meer naar de les kan komen 

of wil je wisselen van dansstijl? Stuur dan een mailtje naar de administratie. 

  

 

Laat u verrassen door 

"Zonder Vleugels"  Data:  

20 en 21 juni 2015 Locatie: 

restaurant De Roskam in 

Houten - meer... 

ZONDER VLEUGELS 

Een sprankelende, eigen 

productie van leerlingen 

van Houtens met toneel, 

dans, zang,  acrobatiek en 

muziek - meer... 

HOUTENS SPEKTAKEL 

https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5372/$ID_225414/kant/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2015/03/vbk-auditieformulier.pdf
http://www.stardance.nl/vbk/
http://www.stardance.nl/jong-talent-klassen/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5373/$ID_225411/iets-nieuws/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Indelingen%20seizoen%20'15-'16
http://www.stardance.nl/zonder-vleugels-the-starvoices/#prettyPhoto
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/4919/$ID_225179/houtens-spektakel-2015/
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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 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 nu een kwartaalbetaling en wilt u volgend seizoen een jaarbetaling met de bijbehorende korting? 
Stuur dan een mailtje naar de administratie en ontvang het machtigingsformulier voor seizoen ‘15-’16. 

 

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. 

Foto’s of DVD bestellen van de shows ‘Nachtje in de bieb’? 

De foto’s van de shows zijn dit jaar gemaakt door Margot Scheerder.    

Alle foto’s van de voorstellingen zijn te bekijken op haar site in de      

mappen van Stardance. U kunt de foto’s online bestellen vanaf € 1,90. 

De DVD registratie van de shows is gemaakt door True View. Tijdens de 

show was er de mogelijkheid om in de foyer op de eerste verdieping van 

het theater een DVD of Blu-Ray Disc te bestellen. Vanaf 11 mei kunt u de   

bestelling op vertoon van uw betalingsbewijs afhalen tijdens de openingstijden van de Stardance Studio’s. 

Heeft u nog geen DVD besteld maar wilt u er nog wel graag één? Dan kunt u deze alsnog hier bestellen.  

Mark Goes is een oud leerling van Stardance en doet een fotografie opleiding. Hij heeft tijdens de generale re-

petities en tijdens de shows backstage foto’s gemaakt. De foto’s van de generale repetities zijn te zien via deze 

link. De backstage foto’s van de show zijn te zien via deze link. U kunt de foto’s downloaden voor € 1,50 per 

stuk, uiteraard kunt u de foto’s ook online bestellen vanaf € 1,50 per stuk. 

mailto:administratie@stardance.nl?subject=Machtigingsformulier%20jaarbetaling%20'15-'16
mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
http://www.margotscheerder.nl/wordpress/
http://trueview.nl/
https://www.oypo.nl/192344C6CAD8F7AE
http://www.oypo.nl/E2AF7A26DCE95EBC

