
De kop van seizoen 2015-2016 is er af…. Het blijft spannend de eerste 
weken; want is iedereen juist ingedeeld, is de groep in balans en hoe gaat 
het met de nieuwe docenten? Kortom, heeft iedereen het naar zijn zin? 
Daar draait het tenslotte voor ons om… 

De eerste lesweek kwam ik bij veel lessen kijken om iedereen welkom te 
heten in dit nieuwe Stardance seizoen. Het was erg fijn het enthousiasme 
van ‘het weer mogen’ bij zowel de leerlingen als de docenten te zien en 
te voelen! 

Naast de vertrouwde gezichten hebben we dit seizoen twee nieuwe    
docenten: Linda en Florence, en terug van even weggeweest is Danielle. 
Zij geven het team en de lessen weer een nieuwe impuls. Verderop in de 
Nieuwsbrief stellen zij zich voor.  

Een seizoen bij Stardance gaat niet voorbij zonder een voorstelling. Dit 
keer valt de beurt aan onze leerlingen vanaf groep 6/7. Zij mogen stralen 
op 3, 8, 9 en 10 april 2016 op het podium van Theater De Kom. 

De komende periode staan er ook alweer andere optredens op het     
programma; op 4 oktober a.s. is Stardance de openingsact bij ‘Gluren bij 
de buren’ 2015. Twee weken later, op 15 oktober, dragen we ons       
dansante steentje bij aan de Houtense Ondernemers Dag. Hiernaast zijn 
er flashmobs in Den Bosch en in Eindhoven, dus de Stardancers zitten 
vooral niet stil! 

In beweging blijven we ook met ons lesaanbod; Dit seizoen bieden we 
Breakdance kidz, zijn er extra urban/hiphop groepen en starten we na de 
herfst met Yoga. 

Ik durf te stellen dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er samen met 
jullie weer een uitdagend, energiek en vooral plezierig jaar van te maken! 
 
Met hartelijke groet,  
 
Christel van der Gun 
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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 
WE ZIJN BEGONNEN! 

WEES WELKOM! 

Veel mensen weten (nog) niet dat 

je als volwassene ook bij ons    

terecht kunt voor diverse dansstij-

len maar ook voor Pilates, Yoga, 

Bodyshape, Zumba en/of zang 

theater groep ‘The Starvoices’. 

Ben je als ouder en/of volwassene 
geïnteresseerd? 

Informeer dan gerust eens naar de 
mogelijkheden! 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
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OPENINGSACT STARDANCE 

Op zondag 4 oktober a.s. vindt Gluren bij de Buren 2015 plaats in Houten!  

Verschillende huiskamers openen hun deuren voor publiek en bieden een podium aan muzikanten, 
dichters, dansers, beeldend kunstenaars en theatermakers. 

Het festival wordt om 12.30 uur geopend in de ‘Centrale Huiskamer’ op het Plein door wethouder 
Kees van Dalen, gevolgd door een optreden van Stardance. Na de opening kunnen de bezoekers 
hun route uitstippelen, kiezend uit de 25 verschillende voorstellingen. 

Bekijk hier de programmafolder van Gluren bij de Buren 2015. 

Komen jullie ook even gluren!? 

AGENDA 

19 september 2015 Flashmob Den Bosch 

5 oktober 2015 ‘Gluren bij de buren’ - opening door Stardance 

15 oktober 2015 Houtense Ondernemersdag - optreden Stardance 

Week 43 Herfstvakantie -  19 t/m 25 oktober - geen lessen 

Week 44 en 45 Proeflesweken 

3/8/9/10 april 2016 Shows in Theater De Kom* 

* De groepsindelingen wie op welke dag mag optreden volgen begin november. 

 

Ben jij 11 jaar of ouder? 

Zit je al een paar jaar op les? 

Vind je dansen ook zo leuk? 

Heb je op woensdag– of vrijdagmiddag na schooltijd nog tijd 
over? 

Wil jij kinderen graag iets leren? 

Misschien ben jij dan de hulpjuf/meester die wij zoeken bij Stardance! 

Is dit iets voor jou? Mail dan naar de administratie o.v.v. je naam en leeftijd. Geef ook aan welke 
dag en tijd jij kunt. 

Misschien tot gauw! 

http://www.stardance.nl/events/
http://www.cultuuraandeslinger.nl/projecten/4376/gluren-bij-de-buren-2015/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Aanmelden%20Hulpjuf/meester


DAT VERDIENT EEN... 

Bloemetje! 

Dat Stardance een hecht team 
heeft dat wisten jullie vast al! 
Suzanne is per de 1e van deze 
maand  namelijk  alweer 10 jaar in 
dienst bij Stardance! Christel   
verraste haar met een mooie bos 
bloemen. 

 

TIPJE VAN DE SLUIER 

De voorbereidingen voor de 
shows zijn achter de schermen al 
in volle gang. De verhaallijn is bijna 
af welke dit jaar niet alleen door 
acteurs, maar ook door middel 
van dans wordt  verteld.   

Binnenkort meer hierover! 

VOORUITBLIK 

Begin november verschijnt 
de tweede nieuwsbrief van 
dit seizoen. In dit nummer 
lees je o.a. meer over de 
Pieten in de nieuwste Sinter-
klaasfilm en meer inhoudelij-
ke informatie over de aanko-
mende shows. Ook kunnen 
wij dan vertellen wie de 
hoofdrollen en solo’s hebben 
gekregen, want de audities 
hiervoor  zijn binnenkort.  
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BREAKDANCE KIDZ 
 

 

Onze nieuwe Breakdance Kidz les voor leerlingen 
uit groep 3 t/m 7 gaat deze week op donderdag 
om 15.45 uur onder leiding van onze docent   
Jeroen van start! 

Heb jij altijd al die bepaalde freeze, move, turtle en windmill willen                 
leren? Grijp dan nu je kans en kom op Breakdance. 

Breakdance is een hippe, opzwepende en acrobatische dansvorm waarbij  
eigen inbreng van de kids gestimuleerd wordt! Voor jongens en meisjes    
vanaf 7 jaar. So check it out!’ Want je bent van harte welkom om een 
proefles te komen volgen! 

 

 

Als echt Houtense dansstudio is Stardance natuurlijk ook aanwezig bij de 
Houtense Ondermersdag. 

Tijdens de Houtense Ondernemersdag worden de prijzen voor Houtense   
Onderneming van het jaar en Houtens Ondernemerstalent van het jaar      
uitgereikt. 

Verder is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te netwerken en   
nieuwe contacten te leggen.  

Stardance mag het officiële gedeelte openen en dragen wij verderop in het 
programma ook een steentje bij aan dit mooie Houtense evenement! 

Stardance wenst de genomineerde veel succes toe! 

HOUTENSE ONDERNEMERSDAG 

 

 

Ook Yoga hebben wij dit seizoen als nieuwe les 

vorm in ons aanbod! 

Een uur voor jezelf, even lekker met je lijf aan het werk en tegelijkertijd je 

geest ontspannen. Lees hier wat Yoga precies inhoudt. 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 na vrijdag 30 oktober a.s. De lessen vinden plaats 

op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur in de vertrouwde Stardance Studio’s.  

Interesse? Meld je dan vrijblijvend aan voor een gratis proefles Yoga. 

YOGA 

MEDEDELING 

Het is niet toegestaan om 
met schoenen waarmee  
buiten op straat gelopen 
wordt de danszalen van  
Stardance  te betreden. Dit is 
niet fijn voor de kinderen die 
over de vloeren rollen.     
Zouden jullie hier alsjeblieft 
rekening mee willen/kunnen 
houden?  

Alvast bedankt! 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/portfolio-items/jeroen-van-der-linden/
http://www.stardance.nl/informatie/proefles/
http://www.stardance.nl/yoga/
http://www.stardance.nl/portfolio-items/danielle-witte/
http://www.stardance.nl/informatie/proefles/
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EVEN VOORSTELLEN... 

Hoi, ik ben Danielle Witte en heb van jongs af aan maar één grote pas-
sie: dans! Ik volgde de vooropleiding bij Lucia Marthas en heb daarna 
de dansopleiding in Haarlem met succes afgerond in 2013. Naast dit 
diploma ben ik ook gediplomeerd docent Pilates en Peak en Powerpila-
tes (twee klassieke Pilatesstromingen). Aan het derde diploma Pilates 
wordt op dit moment gewerkt. 

Naast dans en Pilates houd ik mij bezig met Yoga. De opleiding Power-
yoga heb ik inmiddels afgerond en op dit moment verdiep ik mijn ken-
nis met Yin Yoga. Ik houd ervan om mensen in beweging te brengen 
zodat ze vrijer gaan bewegen.  

Danielle verzorgt bij Stardance de lessen Pilates en na de heftsvakantie 
2015 start zij met de lessen Yoga.  

Hallo, mijn naam is Florence Urlus.  

Ik dans al sinds mijn vierde en ben vastbesloten dit te blijven doen tot 
mijn tachtigste. Het is mijn lust en mijn leven. 

Een aantal jaren geleden verkoos ik een mediaopleiding boven een 
dansopleiding, maar dat dansen een grote hobby zou blijven was ze-
ker. Sinds 2009 combineer ik mijn studie met het geven van verschil-
lende groepslessen voor jong en oud en dat bevalt mij goed. 

Gedurende mijn studies heb ik de cursussen tot allround Aerobic- en 
Step, Zumba, Latin Moves, Sh’bam en Pilates instructeur gevolgd. Ik 
ben een bezig bijtje en houd ervan mensen te vermaken, nieuwe din-
gen te leren en te laten zweten. Bij Stardance ga ik de lessen Zumba en 
Aerobic/BBB geven en ik heb er ontzettend veel zin in! 

Hallo, mijn naam is Linda van Biljou en ben afgestudeerd aan de MBO 
artiest dansopleiding in Leeuwarden en de HBO opleiding dansdocent 
van ArtEZ in Arnhem. Mijn specialisaties zijn modern en jazz. 

Ik probeer de vele mogelijkheden van de dansstijlen in mijn lessen uit 
te diepen. Jazz en moderne dans bestaan uit verschillende stijlen, ele-
menten en toepassingen. Ik vind het dan ook van belang dat deze stij-
len in hun volledigheid worden aangeboden. Muzikaliteit, isolaties, 
flow en aardgevoel staan centraal in mijn lessen.  

Elk individu is uniek en wordt daarom op zijn/haar eigen kwaliteiten 
en mogelijkheden aangesproken. Hard werken, zweten, kritisch naar 
jezelf durven en kunnen kijken, mogelijkheden zien en dansplezier 
zijn voor mij belangrijk in mijn lessen.  



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

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! 

 

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 
2016) 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 
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. 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 5 november a.s. 

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

