
December 2015 

 Stil staan en weer door 

 Open dagen 

 Gezellige pieten boel 

 Verkleden 

 Agenda 

 Babynieuws 

 Auditie training 

 Stiekem een beetje trots 

 Roots by Kymani 

 Stemmen maar! 

 Evenwicht 

 Lang en gelukkig 

 In the spotlight 

 Puntjes van de administratie 

MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

STIL STAAN EN WEER DOOR 

OPEN DAGEN  

In het nieuwe jaar starten er weer 

open dagen op de verschillende 

dansacademies. Lijkt het jou leuk 

om van zang, acteren en/of dans 

je beroep te maken? Neem dan 

vooral een kijkje bij de verschillen-

de scholen welke je o.a. verderop 

in deze nieuwsbrief aantreft. 

 

Even stil staan, en dan vooral weer doorgaan!  

De maand december brengt voor mij toch altijd een melancholisch   

gevoel...  Er nadert een einde maar ook weer een nieuw begin... 

Je staat even stil bij de vraag; hoe ging het ’t afgelopen jaar?! Deden en 

doen we nog steeds waar onze kracht ligt, waar we gelukkig van      

worden!? Toen ik mezelf deze vraag stelde moest ik concluderen dat we 

dat wéér deden; vandaar dat ik aan het team het volgende schreef: 

We hebben weer heel veel kinderen, tieners en volwassenen plezier  we-

ten te geven in wat zij zo graag doen en wat jullie allemaal zo goed en 

vol passie doen... Dank daar weer voor! 

Ook wil ik jullie, onze leden, bedanken voor weer een jaar vertrouwen 

in Stardance… 

En gaan we in 2016 vooral weer door! Onder andere met de leerlingen 

shows in april en is er ook een leuke activiteit voor kindergroepen die 

dit jaar niet met de show meedoen. Eind mei is er ook weer een      

Starvoices show. Meer over dit alles vind je in deze nieuwsbrief. 

Voor nu wil ik jullie - namens het hele team-  hele gezellige dagen    

toewensen. 

En wens jullie hiernaast ook een gezond, liefdevol, verwonderend en 

tevreden 2016 toe. 

We zien jullie graag weer terug vanaf 3 januari 2016! 

Met warme groet, 

Christel van der Gun 

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


AGENDA 

Week 52/01 Kerstvakantie (zondag 20 december t/m zaterdag 2 januari 2016 geen lessen) 

Week 2/3 Proeflesweken (4 t/m 16 januari 2016) 

10 januari 2016 VBK tentamens 

30 januari 2016 Dansvoorstelling Roots by Kymani 

8, 9 en 10 april 2016 Evenwicht - leerlingen shows  in Theater De Kom 

28 en 29 mei 2016 Show Starvoices 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt rond 4 februari 2016 
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GEZELLIGE PIETEN BOEL 

Veel van onze leerlingen werden aangenaam verrast door de Pieten die een kijkje kwamen nemen in 

de studio’s. Ondanks het feit dat Sinterklaas nog zo had gezegd dat de Pieten elke week hun           

oefeningen moesten doen, bakten de meeste Pieten er niets van. Hilariteit alom! 

 

VERKLEDEN 

De 11e van de 11e ligt alweer achter ons en we maken ons op voor Carnaval 2016. Ook scholen zijn 

al druk in de weer met de musicals en diverse uitvoeringen. Ver weg? Welnee, de tijd vliegt dat blijkt 

maar weer als we in onze agenda kijken. 

En juist door die tijd, die ons vooral ontbreekt, is de kledingverhuur van Stardance voor velen een 

uitkomst. Elk jaar maakt het kostuumteam prachtige kleding voor onze dansers van groot naar klein. 

Deze kleding gaat na een show of optreden de verhuur in. We hebben diverse prachtige kostuums in 

vele maten. Huren en afhalen is zo geregeld. 

Kortom, ben je op zoek naar leuke verkleedkleding kijk dan eens op onze verhuursite en laat je     

verrassen door het aanbod! 

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

http://www.stardance.nl/events/
http://www.stardance.nl/kledingverhuur/


BABYNIEUWS  

Binnenkort  kunnen we een 

nieuw Stardance-lid verwachten.       

Docente Daphne is namelijk in 

blijde verwachting van haar vierde 

kindje. De baby wordt  in mei 

verwacht.  

Gefeliciteerd Daphne en Justin!  

Betreffende groepen krijgen t.z.t. 

informatie over wie de lessen 

(tijdelijk) overneemt als Daphne 

met verlof is. 

 

 

Op 30 januari 2016 is jeugd-dansvoorstelling Kymani in 

Theater aan de Slinger, het verhaal van een drummer 

van het Internationaal Danstheater (ID). Kymani, als 

jong kind geadopteerd, begint een zoektocht naar zijn 

wortels en ontdekt die door de muziek. Hij leert      

verhalen vertellen met de tama en kan zijn vrienden 

eindelijk iets van zichzelf laten zien en horen.         

Leerlingen van Stardance doen ook mee aan deze leuke voorstelling. Kom jij 

ook naar hen kijken? Klik voor meer info op deze link. 

 ROOTS BY KYMANI 
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Wat zijn wij trots om met jullie te mogen delen 

dat twee van onze leerlingen in twee grote    

musical producties spelen!  

Olivia Kragting speelt in de Tweelingen de rol 

van ‘Kleine Anna’ en Mats van Heusden speelt in 

de musical Belle en het Beest de rol van 

‘Jakopje’. 

Heel veel plezier Olivia en Mats en geniet van 

deze bijzondere ervaring! 

 

STIEKEM EEN BEETJE TROTS... 

AUDITIETRAINING 

Ken jij het boek “Help! Ik (mijn 

kind) wil beroemd worden” al?  

Dit boek is geschreven voor    

kinderen (en hun ouders) die 

interesse hebben in film-, televisie 

of musical   producties. De auteurs 

van dit boek organiseren een 

masterclass auditietraining,   

waaraan je op vertoon van het 

boek, gratis mag deelnemen!   

Lijkt je dit  wat? 

Meld je dan nu aan en doe mee 

aan deze leuke training! 

 

 

Op 29 mei 2016 willen wij voor onze leerlingen die niet mee doen aan de 
leerlingen shows (dus leerlingen t/m groep 6) een leuke activiteit organiseren 
in Theater aan de Slinger te Houten, maar willen graag jullie mening horen! 

Er zijn twee opties: 

1. Discofeest (kom lekker swingen op muziek van deze tijd!) 

2. Talentenjacht (kom je dans, zang en/of musical talenten showen en wie 
weet win je een prijs!) 

Laat ons weten wat jij het leukst vindt door hier te stemmen! 

STEMMEN MAAR! 

http://www.educatieaandeslinger.nl/projecten/4936/dansproject-roots-bij-kymani/
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
mailto:info@theatralecreaties.nl?subject=aanmelding%20masterclass%20auditietraining%20via%20stardance%20studio's
http://www.stardance.nl/discofeest-of-talentenjacht/


LUCIA MARTHAS 

Op 17 januari opent de 

locatie Amsterdam de  

deuren voor toekomstige 

studenten en geïnteres-

seerden  - meer... 

FONTYS  

Op 24 januari en 16 maart 

neem je een kijkje bij   

diverse theater- en mu-

ziekopleidingen -meer... 

AHK 

De Theaterschool Amster-

dam toont het gehele   

palet van opleidingen op 

16 januari  - meer... 
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We lichtten al een tipje van de sluier op in de vorige 
nieuwsbrief... Er komt weer een grote show aan voor onze 
leerlingen vanaf groep 6-7! Alle voorbereidingen voor de 
show ‘EVENWICHT’ zijn in volle gang.  

De muziek is uitgezocht, het script is geschreven, de        
kostuummaten zijn opgemeten en de hoofdrollen zijn al 
bekend. 

Al onze danssterren zijn al begonnen met het aanleren 
van de nieuwe choreografieën. 

Al met al dus al volop actie en zoals het er nu uitziet gaat 
het weer een bijzondere en verrassende voorstelling      
worden! 

We beginnen vanaf nu met het verspreiden van informatie  
onder de betreffende leerlingen d.m.v. onze shownieuws-
brieven. ‘Shownieuws’ vindt u als 2e bijlage in uw mail 
(deze is dus alleen interessant voor leerlingen die        
meedoen met de show).  

‘LANG EN GELUKKIG’ 

Een vrolijke komedie vol muziek waarin een 

verzameling van klassieke sprookjes, waaronder 

Assepoester en Roodkapje, door elkaar lopen. 

Assepoester wordt bijvoorbeeld gekleineerd 

door haar stiefzusters Paris en Hilton, de     

moeder van Prins Roderick van Oranje Nassau-

kade dwingt hem om te trouwen en Roodkapje 

verdwaalt in het bos waar ze een bange wolf 

tegenkomt. Ale ontwikkelingen komen aan het 

einde samen op het grote bal…  

 

Zang en theater groep de Starvoices geeft een 

eigen twist aan dit toch al bijzondere theater 

stuk! 

Nieuwsgierig? Zet dan vast onderstaande data 

en tijden in je agenda! 

 Zaterdag 28 mei 2016 om 20.15 uur 

 Zondag 29 mei 2016 om 15.30 uur 

 

Open huis op 9 maart - 

voor artiest dans en      

theater (let op: locatie 

Bijdorplaan)  - meer... 

NOVA COLLEGE 

LEERLINGEN SHOW ’EVENWICHT’ 

http://www.luciamarthas.nl/mbo
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Dans-Choreografie-of-Theaterdans-Uitvoerend-voltijd/Open-dagen-en-zo.htm
http://www.ahk.nl/studiekeuze/open-dagen/
http://www.stardance.nl/lesaanbod/zangtheatergroep/
https://www.novacollege.nl/domein/dans-en-theater
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De administratie vraagt uw aandacht voor het volgende: 
 
Incasso 
De incasso voor de termijnbetalingen vindt plaats rond 1 januari 2016. 
 
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 december op dan loopt je abonnement nog tot één april. Wil je eind december 

stoppen dan dient de opzegging vóór 1 december bij ons binnen te 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 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: MINKE RUEL 

Deze keer in the spotlight: Minke Ruel 

Zij begon op jonge leeftijd met dansen en op 14 jarige 

leeftijd startte zij met de vooropleiding theaterdans in 

Enschede. Hierna ging ze naar de dansacademie     

Artez, Arnhem. In 2008 behaalde Minke haar diploma 

met als specialisaties Jazz, Modern, Klassiek en ADV 

(Algemene Dansante Vorming). Tijdens haar studies 

heeft ze in stukken gedanst van Phylis Gutelius, Heike 

Salzer. Carlo Melis en Adriaan Luteijn. 

Zij heeft op verschillende scholen en centra lesgege-

ven en heeft ervaring met verschillende doelgroepen,    

niveaus en stijlen. Daarnaast werkt ze als freelance 

danseres in moderne, jazz en showproducties. 

We hebben Minke een aantal vragen voorgelegd om 

haar wat beter te leren kennen. 

 

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

Ik ben Minke, ik geef bij Stardance jazz/show /funk  

lessen op de donderdagavond. Naast les geven en  

dansen doe ik aan luchtacrobatiek, loop ik stelten en…  

lees verder...  

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
http://www.stardance.nl/in-the-spotlight-minke-ruel/

