
Examenuitslagen, schoolmusicals, eindfeesten… dat betekent alweer 
bijna het einde van het seizoen.  
 

Dit jaar hebben en hadden we nog een aantal mooie afsluiters op het     
programma staan. Na een heel smakelijke ‘ZONDER VLEUGELS’ van The 
Starvoices vorig weekend, een bijzondere show ‘KANT’ door The Stadan-
cers afgelopen weekend en komend weekend de theaterproductie:  
‘IETS NIEUWS’ van onze theaterkanjers.  
Kortom er is genoeg te doen en te beleven bij Stardance voor de zomer 
vakantie!  

Toch komt het einde van het seizoen nu wel in zicht: de indelingen,  
roosters en nieuwe informatiefolders zijn allemaal in de maak. Deze   
sturen we jullie zo spoedig mogelijk per e-mail toe. Door alle voorstellin-
gen van de afgelopen periode komen deze wel iets later dan jullie van 
ons gewend zijn.  

Aan het eind kijk je ook altijd weer even terug en wat mogen we terug    
kijken op een mooi seizoen! Deze laatste week sluiten alle docenten met 
hun eigen groepen af. De laatste lesdag van dit seizoen valt op zondag   
5 juli a.s.  

Voor het zover is wil ik jullie - mede namens het team - alvast een heel 
fijne vakantie toewensen.  

We zien jullie graag allemaal weer uitgerust terug vanaf 31 augustus!  

Met zonnige groet, 

Christel van der Gun 
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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

 SEIZOEN VOORBIJ 

VBK AUDITIES 

Op 31 mei vonden de audities 

voor de VoorBereidingsKlassen 

plaatst. Mocht je de audities    

gemist  hebben of ken je iemand 

voor wie dit iets kan zijn? Dan kun 

je nog na-auditie doen voor     

seizoen 2015-2016. Interesse? 

Meld je dan nu aan via de pagina 

VoorBereidingsKlassen. 

 

 

Net als voorgaande jaren zijn er dit jaar weer leerlingen van       
Stardance Studio’s die doorstromen naar de diverse dans– en     
musicalvakopleidingen. Iets waar we als dansschool ontzettend 
trots op zijn. Onderstaande leerlingen stromen door: 

 Loïs Geytenbeek & Stella Stuurman; VBK Lucia Marthas      
Institute for Performing Arts (HBO) 

 Amber van Esseveld; VBK/reg. Fontys Dansacademie en      
Codarts (HBO) 

 Eloy Prophitius; VBK Lucia Marthas Institute for Performing 
Arts (MBO) 

 TOELATING ACADEMIES 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/vbk/
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 VOORSTELLING ‘IETS NIEUWS’ 3 & 4 JULI 
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KIJKLESSEN 

De groepen die dit jaar niet met de show meededen       

hadden vorige week kijkles.  

Wat was het weer fijn om te zien hoe leerlingen zijn        

gegroeid dit seizoen.  

En was vooral leuk dat alle partijen genoten van de          

mogelijkheid om de lessen bij te wonen! 

KLEDINGVERHUUR 

Het is inmiddels bekend dat je bij Stardance een enorme diversiteit aan kledingstukken kunt vinden. 

Dit heeft een groot bereik, want wij werden namelijk benaderd door Telekids. Zij verzorgen, net als 

Stardance, 1 x per jaar shows in het theater. Zij vroegen ons om de kleding te verzorgen voor hun 

shows! Telekids heeft een hele partij kleding gehuurd waardoor deze kledingstukken een tweede 

leven kregen! 

Misschien heb je nu geen kostuum nodig, maar mocht het zich voordoen neem dan eens een kijkje 

op onze site. Heb je nu nog wel snel wat nodig voor bijvoorbeeld het eindfeest op school? Laat het 

ons dan weten, wij helpen je graag! 

Wie weet tot gauw op Stardance Kledingverhuur! 

 

AGENDA 

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

5 juli 2015 Laatste lesdag 

6 juli t/m 30 augustus Zomervakantie 

30 augustus 2015 Personeelsuitje en aftrap seizoen 2015/2016 

31 augustus 2015 Start lessen! 

5 september 2015 Activiteitenmarkt 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2015 

http://www.stardance.nl/events/
http://www.stardance.nl/kledingverhuur/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/5373/$id_225412/iets-nieuws


ROOSTER 2015-2016 

Op dit moment zijn we druk bezig 

om alle lessen, leerlingen en   

docenten in te roosteren. 

We vinden het belangrijk om het 

iedereen zoveel mogelijk naar de 

zin te maken. Het is daarom een 

hele puzzel en we proberen zo 

snel  mogelijk iedereen te kunnen 

berichten. Het streven is om voor 

10 juli a.s. iedereen per e-mail te 

hebben geïnformeerd. 

Zodra het rooster rond is maken 

we dit ook via de website en social 

media bekend. 
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DATA SHOWS 2016 

De data van de shows van       

volgend seizoen zijn inmiddels     

bekend! Namelijk: 

8, 9 en 10 april 2016 

Save the date! 

 

NIEUWE LESSEN 

In september starten er weer een 

aantal nieuwe lessen waaronder 

Dancehall voor volwassenen en 

Breakdance Kids. Lijkt jou dit ook 

leuk? Meld je dan nu aan door 

een mailtje te sturen naar de 

administratie. 

 

Stardance Studio’s liet zich van 
een andere KANT zien! 

Wij willen de dansers nog een 
keer ontzettend bedanken voor 
hun inzet, enthousiasme en   
talent! Wat zijn en waren wij 
trots, geraakt en zeer tevreden 
over het eindresultaat!!! 

25 en 26 juni stond de voorstel-
ling KANT van The Stardancers 
op het programma in Theater aan de Slinger. Er werd een gevarieerd en                 
onderhoudend aanbod beloofd en het publiek kwam niet bedrogen uit. 

Een industrieel ogend podium fungeerde als decor voor deze show, die      
uitgevoerd werd door talenten van Stardance. Alles, van verkleden tot        
positioneren, vond plaats op het podium. Stevige beats afgewisseld met   
zachtere klanken omlijstten de urban, klassieke en moderne choreografieën 
die het publiek in omgekeerde volgorde door de show leidde. Dat de           
Stardancers veelzijdig zijn, werd duidelijk toen een aantal dansers als zangers 
het podium namen.  

Kortom, een volwassen en energieke show waarin talent zich van meerdere 
kanten kon laten zien, met een knallende finale. 

De show eindigde met de woorden: ‘Dit is het begin van het eind, of het ein-
de van het begin’. Het kan nog alle KANTEN op; met wellicht in het najaar een 
vervolg… Nieuwsgierig naar de foto’s? Klik hier! 

 

 

Zonder Vleugels, maar wel bevlogen! 
 
In een weekend vier voorstellingen geven. Wat geeft dat vleugels! The      
Starvoices hebben 20 en 21 juni weer geschitterd in de voorstelling Zonder 
Vleugels. Dit jaar geen musical, maar muziektheater. Geen stuk met een    
duidelijke kop en staart, maar een stuk met een boodschap. In verschillende 
scènes werd stil gestaan bij dagelijkse dingen, hoe zij ons kleuren en maken 
wie wij zijn, maar willen we dat ook zijn? Want wat is een vogel zonder     
vleugels, mist het dan niet de essentie van zijn bestaan? Lees verder...  

 

STARVOICES 

LEERLINGEN ON STAGE 

Wat zijn wij trots te mogen mee 

delen dat 2 van onze leerlingen 

zijn aangenomen bij bekende 

musicals! 

Olivia Kragting  gaat spelen in De 

Tweeling  van Stage Entertain-

ment en Mats van Heusden bij 

Belle en het Beest. 

Veel toi Olivia & Mats!!! 

KANT 

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=nieuwe%20lessen%20per%20seizoen%20'15-'16
http://www.oypo.nl/9533DC761FFECD61
http://www.stardance.nl/zonder-vleugels-maar-wel-bevlogen/


BILLY ELLIOT 

Wil je onze docente Natha-

lie zien schitteren in de 

musical Billy Elliot, geba-

seerd op de wereldbe-

roemde film?   - meer... 

DE TWEELING 

De Tweeling is een musical 

over een tweeling die op 

jonge leeftijd gescheiden 

wordt, bovendien speelt 

onze Olivia mee - meer... 

BEAUTY BEAST 

Dit betoverende liefdes-

avontuur vol romantiek  en 

humor is terug in het thea-

ter. kom kijken naar onze 

Mats! meer... 
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ACTIVITEITENMARKT 

Op zaterdag 5 september trappen we het culturele seizoen 2015-2016 af tijdens de activiteiten-
markt 2015 op Het rond. Het is alweer de 16-de editie van dit succesvolle evenement. 

 

Stardance Studio’s mag die dag natuurlijk niet ontbreken. Naast een kraam, verzorgen wij ook een 
aantal optredens. Zet het dus vast in je agenda en loop gezellig even langs en laat je informeren 
over het nieuwe lesaanbod en de mogelijkheden. 

 

Groepen die gaan meewerken aan de optredens zijn reeds geïnformeerd. 

 

. 

Het verhaal van Maria die 

zich niet kan aanpassen 

aan het kloosterleven en 

moet werken bij de familie 

Von Trapp - meer... 

SOUND OF MUSIC 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2015-2016 

 

. 

ACTIVITEITENMARKT 

Op zaterdag 5 september trappen we het culturele seizoen 2015-2016 
af tijdens de activiteitenmarkt 2015 op Het rond.  

Het is alweer de 16-de editie van dit succesvolle evenement. 

Stardance Studio’s mag die dag natuurlijk niet ontbreken. Naast een 
kraam, verzorgen wij ook een aantal optredens. Zet het dus vast in je 
agenda en loop gezellig even langs en laat je informeren over het     
nieuwe lesaanbod en de mogelijkheden. 

Groepen die gaan meewerken aan de optredens zijn reeds geïnfor-
meerd. 

 

. 

Herfstvakantie Zo 18-10-2015 t/m Za 24-10-2015 

Kerstvakantie Zo 20-12-2015 t/m Za 02-01-2016 

Voorjaarvakantie 

 

Zo 21-02-2016 t/m Za 27-02-2016 

 

Pasen Zo 27-03-2016 t/m Ma 28-03-2016 

Meivakantie  incl. Hemelvaart en Pinksteren Zo 01-05-2016 t/m Ma 16-05-2016 

Zomervakantie Zo 03-07-2016 t/m Zo  28-08-2016 

  

Let op : 

Op Koningsdag (Wo 27 April) is er GEEN les. 

Op Goede Vrijdag (25 Maart) en Paas zaterdag (26 Maart) gaan de lessen WEL door. 

In de week van de Avond 4-daagse (24-27 Mei) is er een aangepast rooster. 

http://www.stage-entertainment.nl/shows/musical/billy-elliot-de-musical/
http://www.stage-entertainment.nl/shows/musical/de-tweeling/
http://www.stage-entertainment.nl/shows/musical/beauty-and-the-beast/
http://www.stage-entertainment.nl/shows/musical/the-sound-of-music/
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De administratie vraagt uw aandacht voor het volgende: 
 
 
Stardance mail in spambox? 
Ontvangt u geen mail van Stardance maar hebben wij wél het juiste mailadres in ons systeem? Dan ontvangt 

u onze mail waarschijnlijk in uw spambox of ongewenste mail. Door onze mail eenmalig te markeren als 

‘geen spam’ door op de mail te gaan staan en vervolgens op de rechtermuisknop te klikken en te markeren 

als geen spam komt onze mail voortaan gewoon in uw inbox terecht. Alvast bedankt voor de moeite! 

 
Incasso 
De nieuwe machtigingsformulieren voor dansseizoen ‘15-’16 voor leden met een jaarabonnement zijn vorige 

week naar de betreffende leden gemaild. Betaalt u nu nog in drie termijnen, maar wilt u per het nieuwe     

seizoen per jaar betalen (u kunt dan niet tussentijds opzeggen, maar geniet dan wel van € 15,00 korting per 

jaar) vraag dan nu een machtigingsformulier aan via administratie@stardance.nl. 

De incasso voor de termijnbetalingen van het 1e termijn seizoen ’15-’16 vindt plaats rond 1 september 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 machtingsformu-

lier 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. 

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

