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STARNIEUWS 

  2016 VERRASSEND BEGONNEN 

EVENWICHT 

De kaartverkoop voor onze shows 

is al in volle gang. Heeft u nog geen 

kaartjes besteld? Ga dan snel naar 

de site  van Theater De Kom en 

bestel  kaarten voor deze leuke 

show! 

 

 

Ook in 2016 willen we bij Stardance kinderen, tieners en volwassenen 
een mogelijkheid geven om datgene te doen waar ze  zoveel plezier in 
hebben. 

In juli 2016 wordt Stardance 18 jaar… dus volwassen... Dit willen we 
t.z.t. wel even vieren! Een andere reden tot een feestje is de prijs die 
Stardance / ik kreeg afgelopen maandag bij het Sportgala in Theater 
aan de Slinger; namelijk de Sportwaarderingsprijs! Zo bijzonder en blij 
verrast was ik hiermee, ik had echt geen idee...  Deze sport en cultuur 
waarderingsprijs werd—i.v.m. het jubileum van het sportgala— voor 
het eerst uitgereikt; hoe bijzonder dat wij er dan ook 1 kregen!!! 

Wij kregen deze prijs—zo werd mij uitgelegd— omdat met de komst 
van Stardance zoveel meer meisjes zijn gaan dansen / sporten, dat wij 
met Stardance maatschappelijk betrokken zijn met optredens bij      
Gluren bij de Buren, de Houtense Ondernemersdag, op scholen, bij  
participatie projecten en andere culturele aangelegenheden. Zonder 
alle medewerkers, docenten – ook die van de voorgaande  jaren— en 
alle leerlingen was Stardance nooit geworden tot wie zij nu is... dus is 
deze waardering van ons allemaal! Naast de bar in de studio hangt de 
mooie lijst die ik als tastbaar bewijs meekreeg, naast natuurlijk de    
ontzettende mooie eer! Nou dat geeft weer mega veel energie,          
inspiratie en motivatie om Stardance die plek te laten blijven waar ik 
het in de eerste zin hierboven over had! 

Voor alle leerlingen vanaf groep 6/7 tot en met onze volwassen      
groepen zal de eerste grote happening al op 8, 9 en 10 april aanstaande 
zijn. En voor de jongere kinderen staat er een kinderdisco op 29 mei 
gepland! 

Veel plezier weer met het lezen van deze nieuwsbrief en tot ziens bij 
een van de lessen of straks bij de generale en/of de shows! 

Met hartelijke groet, mede namens het hele team, 

Christel van der Gun 

PUNK KLEDING GEZOCHT 

Wij zijn op zoek naar 2e hands punkkleding 
en/of accessoires voor onze leerlingenshows 
’Evenwicht’. Wie o wie kan ons helpen?  Dan 
graag een mailtje naar onze administratie.  

Ben je er erg aan gehecht?                        
Geen probleem, zet er dan duidelijk je naam in/op en je krijgt het na 
de shows weer netjes van ons terug! 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.dekom.nl
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Punkkleding%20leerlingen%20show%20Evenwicht
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AGENDA 

Week 7 Krokusvakantie 21 t/m 27 februari 2015 

14 t/m 20 maart 2016 Pasweek leerlingenshow Stardance Studio’s  

18 t/m 24 maart 2016 Pasdagen leerlingenshow Depen’dance’   

23 maart 2016 Pasdag Limes 

2 april 2016 Generale repetities C shows in Sporthal De Wetering 

3 april 2016 Generale repetities A + B shows in Theater De Kom 

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

28 en 29 mei 2016 Show Starvoices 

29 mei 2016 Stardance Kinderdisco 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt rond 24 maart 2016 
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SPORTWAARDERINGSPRIJS 2015 

Op 1 februari was er alweer de 5-de editie van het Sportgala in Theater aan de 
Slinger! Een jubileum voor zowel de organisatoren van het Sportgala als ook    
reden voor eenmalig een bijzondere prijs… namelijk de Sportwaarderingsprijs 
2015, een oeuvreprijs voor sportief-cultureel ondernemerschap Houten uit    
handen van de Burgemeester en Wethouder van Houten. 

Christel is naar deze avond meegelokt door haar partner en was totaal verrast 
toen zij het podium werd opgeroepen om deze mooie en bijzondere prijs in    
ontvangt te mogen nemen omdat zij (Stardance) zich al zoveel jaar inzet voor 
sport, beweging en cultuur in Houten! 

Voor deze prijs kun je niet voorgedragen/genomineerd worden maar dit is een 
(persoonlijke) keuze van de Burgemeester, Wethouder Sport & Cultuur en Sport-
punt Houten. 

Van harte gefeliciteerd Christel met deze mooie erkenning!  

Ontzettend gegund en verdiend door jou jaren lange inzet! 

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


SNOEP GEZOND! 

Omdat wij graag willen bijdragen 

aan een zo gezond en fit mogelijk 

lichaam hebben wij besloten om     

minder snoep, koek en candybars 

te verkopen achter de balie.         

Gezondheid, dans & beweging 

vinden wij niet langer rijmen met 

deze zoetigheden. Een klein 

snoepje en/of evergreen, sultana 

e.d. blijft wel in ons assortiment! 

 

 

Zagen jullie onze docente Juliette ook als 
danseres bij ‘The Voice’ schitteren? Zij 
heeft meerdere keren meegedanst met de 
hele crew en verschillende kandidaten van 
The Voice of Holland tijdens de live shows!  

Wat een voorrecht om als leerling van  
Stardance van een docent uit het werkveld 
les te krijgen! 
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Wordt jij het nieuwe gezicht van Het Rond? Op woensdag 10 en zaterdag 13 
februari wordt er een fotoshoot georganiseerd in Het Rond voor de nieuwe 
campagne. De foto’s worden gebruikt op de website, posters, webbanners en 
flyers etc. 

Er wordt gezocht naar mensen uit alle leeftijdscategorieën: kinderen, tieners, 
twintigers, ouders, opa’s en oma’s. 

Wil jij het nieuwe gezicht van Het Rond worden, kom je uit de omgeving  
Houten en ben je beschikbaar op 10 of 13 februari?  

Meld je dan nu aan! 

BEN JIJ HET NIEUWE GEZICHT? 

KINDERAUDITIES 

Stage Entertainment zoekt en-
thousiaste jongens en meisjes 
voor  verschillende rollen in  grote 
en kleine musicals. Lijkt het jouw 
leuk om in een  musicalproductie 
te spelen? Doe dan auditie! 

Inschrijven kan via de website. 
Vragen? Mail dan gerust! 

 

 

Afgelopen maandag is de kaartverkoop gestart voor onze leerlingenshows 
Evenwicht. De verkoop gaat niet via Stardance, maar via Theater De Kom. Wij 
hebben van het theater vernomen dat er toch nog vaak kaarten voor de    
verkeerde show worden gekocht. Omdat de kaartverkoop echt in handen is 
van het Theater hanteren zij dezelfde regels als bij andere voorstellingen in 
De Kom.  

Verkeerd bestelde kaarten worden niet retour genomen; dus hun tip is: koop 
kaarten voor de juiste show en probeer de verkeerd bestelde kaarten door te 
verkopen. U mag hiervoor de Facebookpagina van Stardance gebruiken en 
ook het prikbord in de studio/dependance om deze verkeerde kaarten te 
koop aan te bieden. 

Check, dubbel check dus als je gaat bestellen om doorverkoop van verkeerde 
kaarten te voorkomen. 

 KAARTVERKOOP SHOWS 

THE VOICE OF HOLLAND 

TROTS 

Ieder jaar doen er vanuit onze 
voorbereidingsklassen een aantal 
leerlingen audities voor dans– en 
musical vakopleidingen. De afge-
lopen jaren was het   aanname 
percentage wat auditie deed 
100% (gemiddeld gaan er vanuit    
Stardance 6 leerlingen per jaar 
naar diverse dans– en musical 
vakopleidingen). Ook dit jaar is de 
score weer 100%! :) Er deed dit 
jaar maar 1 leerling    auditie, maar 
Jill van de Horst werd meteen 
aangenomen bij Lucia Martha’s 
(MBO) Amsterdam, dus we zijn 
weer enorm trots! 

http://www.hetrond.nl/event/fotoshoot/
http://www.stage-entertainment.nl/casting
mailto:castingkinderen@stage-entertainment.nl
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.dekom.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpsL_06ODKAhVFAxoKHVVKBaAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmusical.blog.nl%2Fauditieforum&bvm=bv.113370389,d.d2s&psig=AFQjCNFmrG7Uzxxnw6DQVCEhsjfik89UOw&ust=1454768417458524
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DE STARVOICES GELOVEN IN SPROOKJES 

De Starvoices werken weer een aan nieuwe 
voorstelling. Dit jaar geven zij invulling aan de 
musical ‘Lang en Gelukkig’. Misschien wel       
bekend van musical of film waaraan o.a. Arjan 
Ederveen, Alex Klaasen en Gijs Naber            
meewerkten. Het gaat over het verhaal van   
Assepoester, vermengd met het sprookje Rood-
kapje, uitgebreid met allerlei onverwachte   
wendingen. Hierdoor is een heel nieuw sprookje 
ontstaan, met veel leuke momenten van        
herkenning en vooral veel humor. 

Stel je voor; een fee die de boel niet meer      
helemaal op een rijtje heeft, maar nog wel   
dappere toverpogingen doet. Een grote boze 
wolf die zijn boze-wolven-imago aan de wilgen 
hangt. Roodkapje die niet langer doet wat haar 
moeder zegt.  

 

Assepoester die ondanks de gemene streken 
van haar stiefzusjes toch haar ware liefde vindt, 
terwijl de prins zijn oog op de mannen om hem 
heen laat vallen. Je hoort het al, een knotsgek 
spektakel waarin bestaande nummers met     
eigen teksten te horen zijn als Big Spender, Zij 
Gelooft In Mij of Smells Like Teen Spirit van   
Nirvana. 

‘Lang en Gelukkig’, uitgevoerd door de          
Starvoices, is te zien op 28 en 29 mei in Theater 
Aan de Slinger in Houten. Reserveer de data al-
vast in je agenda. Ook leuk om kinderen (vanaf 
8 jaar) mee naar toe te nemen. 

Kaartverkoop via Theater aan de Slinger 

Prijs € 12,50 per stuk (exclusief pauzedrankje) 

 

YOGILATES 

Op vrijdagmorgen staat Pilates al op ons rooster en willen wij ook Flow Yoga in ons rooster         

opnemen. Het blijkt nu dat de combinatie van deze 2 lessen ook erg aanspreekt vandaar dat wij 

deze lessen gaan samenvoegen in 1 les; genaamd, YOGILATES! Deze les zal 75 minuten gaan duren 

zodat er voldoende tijd is om beide les vormen aan bod te laten komen. 

Tijd: 09.15—10.30u.  

We starten met deze les op vrijdag 12 februari a.s. Kom jij ook een 

proefles volgen? Je mag volgende week vrijdag gewoon komen      

binnenlopen en lekker meedoen!  

We hopen natuurlijk dat je daarna enthousiast bent en jezelf          

inschrijft voor deze leuke les! 

Daarnaast is Danielle (de docent van deze les) op zoek naar proefpersonen voor personal trainin-

gen in Pilates. Dit is gratis 30 minuten op de vrijdagochtend van 10:40 - 11:10u in de Stardance 

Studio’s, 2 à 3 sessies per persoon. Hier kun je meer lezen wat zij precies zoekt/doet.                     

Meld je snel aan! 
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https://www.theateraandeslinger.nl
http://www.stardance.nl/portfolio-items/danielle-witte/
http://www.stardance.nl/proefpersonen-gezocht-voor-personal-trainingen-in-pilates/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=proefpersonen%20personal%20training%20in%20pilates
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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 einde van het seizoen. Wil je eind maart  

stoppen dan dient de opzegging vóór 1 maart bij ons binnen te zijn. Wil je nog mee doen met de leerlingen-
show in april? Dan ben je dus lid tot einde van het seizoen. 

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. 

ROOTS BY KYMANI 

DANSEN MET PROFFESIONALS 

Op 30 januari dansten jongeren uit Houten tussen de 12 en 15 jaar mee in de voorstelling Kymani in Theater 
aan de Slinger. Kymani is het verhaal van een drummer uitgevoerd door het Internationaal Danstheater. Ook 
danseressen Anouk, Nena, Willemijn, Tessa Manon en Tiara van Stardance deden hieraan mee. Zij deden mee 
aan het talentontwikkelingsproject Roots, waarin zij gewerkt hebben aan een eigen choreografie onder leiding 
van Ireen Kurvers. De voorstelling werd live begeleid door een befaamde ‘tama’ bespeler (talking drum) en 
pape seck. Zij zweepten alle dansers op tijdens de spetterende finale, waarin iedereen een solo danste.            
Na afloop van de voorstelling hebben de Houtense deelnemers samen met de professionele dansers gegeten 
en nog even nagepraat over de voorstelling.                           

Wat een bijzondere ervaring voor onze danseressen en wat een bijzonder project mogelijk gemaakt door     
Educatie aan de Slinger! 

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

