
Aan het einde van het lopende seizoen kijk ik altijd weer even om en 
wat mogen we terug kijken op een mooi seizoen! 

We hadden dit jaar mooie optredens, gezellige en leerzame lessen, 
mooie shows, fijne sfeer in de school en blije gezichten. 

Er waren uiteenlopende optredens (o.a. Opening Arena in Den Bosch, 
Gluren bij de Buren, diverse flashmobs in de regio en mochten we weer 
pieten voor de Sinterklaasfilms leveren). 

Begin 2016 stond in het teken van de leerlingenshows ‘Evenwicht’ 
en durf ik hardop te zeggen; onze grootste klus maar meest rake show 
ever… Nogmaals een groot dank je wel voor een ieder die deze show 
mogelijk maakte! 

In Februari was er natuurlijk ook de ontzettend mooie waardering voor 
Stardance, de Sportwaarderingsprijs… hoe bijzonder was én is dat… 

Het einde van het seizoen komt nu echt in zicht; de indelingen en de         
roosters zijn in de maak en zullen we jullie voor de zomervakantie per 
email toezenden. Ook zullen er weer nieuwe lessen en aanvullingen in 
het rooster staan waaronder; Tapdance, Dancehall voor kids, Urban en 
Musical (vanaf groep 4). En staat Modern ook weer in het rooster voor 
leerlingen vanaf groep 5.  Extra informatie over deze lessen staat in deze 
nieuwsbrief. 

Deze week zijn er nog verschillende proeflessen mogelijk waar iedereen 
vrijblijvend een les kan proberen waar hij/zij geïnteresseerd in is. De 
laatste lesdag van dit seizoen is op 2 juli a.s.  

Ik wil jullie allemaal – mede namens het team- een hele fijne en zonnige 
vakantie toewensen. En jullie bedanken voor weer een jaar vertrouwen 
in Stardance! 

We hopen jullie allemaal weer uitgerust terug te zien vanaf 29 augustus 
aanstaande! 

Met hartelijke groet,  

Christel van der Gun 

 

 

 

 
 

Juni 2016 

 Seizoen voorbij 

 VBK audities 

 Wie jarig is trakteert 

 Kinderdisco 

 Agenda 

 Rooster 2016-2017 

 Belangrijke info 

 Nieuwe lessen 

 Data show 2017 

 Loeren bij de Boeren 

 Activiteitenmarkt 

 DVD’s Evenwicht 

 Starvoices 

 Puntjes van de administratie 

MET IN DIT NUMMER: 
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 SEIZOEN VOORBIJ 

VBK AUDITIES 

Op 5 juni 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 2016-2017. Interesse? 

Meld je dan nu aan via de pagina 

VoorBereidingsKlassen. 

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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 WIE JARIG IS TRAKTEERT... 

Stardance is deze week 18 jaar geworden en is dus volwassen!  

Stardance ontstond in juni 1998... 

Onderstaand stukje komt uit het ondernemingsplan wat ik in 1999 opstelde in aanloop naar het 
eigen pand aan de Hefbrug 2. 

Per 16 juni 1998 ben ik begonnen met de voorbereidingen voor ‘STARDANCE’. De naam was    
bedacht, de ideeën helder in het hoofd; dus kon ik nu concreet aan de slag! 

Op 24 juni heb ik een advertentie geplaats in ‘t Groentje’, het regiokrantje van Houten e.o.            
Er reageerden 160 mensen die informatie wilden ontvangen betreffende ‘STARDANCE’. Na deze       
mensen allemaal persoonlijk te woord te hebben gestaan, heb ik de informatiebrochures met   
inschrijfformulier aan hen toegestuurd. Ondertussen heb ik me ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en heb ik bij de belastingen de opgaaf voor startende ondernemers ingevuld. 

Verder heb ik gesprekken gevoerd met verschillende banken, financieel adviseurs, dansstudio-
houders en de gemeente Houten. Dit alles om goed geïnformeerd en kansrijk te werk te gaan.  
Half augustus heb ik iedereen die zich heeft ingeschreven bij ‘STARDANCE’ een brief gestuurd, 
waarin onder andere stond in welke groep ze zijn ingedeeld. Per twee september is de daadwer-
kelijke uitvoering van ‘STARDANCE’ 

Wie jarig is trakteert;  vandaar dat vanaf vrijdag 24 juni a.s. alle leerlingen van Stardance een 
cadeautje krijgen… Het speciaal aangepaste logo hiervoor beeld uit dat  jullie/wij met elkaar de 
Stardance ster lieten stralen, al 18 jaar lang!!!  Want dankzij jullie is Stardance wie zij nu is…    
Als dank je wel hiervoor een cadeau voor jullie allemaal! 

Het  speciale logo maak ik wel vast bekend; het cadeautje blijft nog even een verrassing! 
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KINDERDISCO 

Omdat alle kinderen die niet meededen aan de shows in April ook wel zin hadden in een feest-

je ,organiseerde wij een kinderdisco voor alle kinderen van groep 1 t/m 5 in de Filmzaal van Theater 

aan de Slinger (De Slinger 40 te Houten). 

Het bleek een enorm leuke locatie; kinderen, ouders en medewerkers genoten! Er werd (natuurlijk) 

gedanst, kinderen waren verkleed en/of heel mooi aangekleed, je kon worden geschminkt, er waren 

optredens voor en door eigen leerlingen en als klap op de vuurpijl trad Lisa Michels van o.a. K3 zoekt 

K3 op! 

Wat leuk al die genietende en adorerende koppies te zien. Kortom een geslaagde en voor herhaling 

vatbare middag!!! 

Rick van Woudenberg maakte foto’s welke via deze link te downloaden zijn.  

De fotoshoot met Lisa is hier te downloaden. 

AGENDA 

20 t/m 25 juni 2016 Proeflesweek 

25 juni 2016 Fashion Guerrilla's 12.30-16.00 WC Het Rond 

26 juni 2016 VBK presentatie 

27 juni t/m 2 juli 2016 Laatste lesweek 

1 juli 2016 TPK Presentatie 

2 juli 2016 Audities Selectiegroepen 

4 juli t/m 28 augustus 2016 Zomervakantie 

29 augustus 2016 Start seizoen 2016-2017! 

3 september 2016 Activiteitenmarkt 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2016 

http://www.stardance.nl/events/
https://flic.kr/s/aHskB9B8QS
https://flic.kr/s/aHskAH6QkV
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DATA SHOWS 2017 

De data van de kindershows van       

volgend seizoen zijn inmiddels     

bekent, namelijk: 

7, 8 en 9 april 2017 

Save the date! 

 

 

 

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. Dit is ieder jaar weer een grote klus. Doordat Christel is getroffen 
door de griep wordt dit traject enigszins vertraagd. Het is een hele puzzel en 
we proberen zo snel mogelijk iedereen te kunnen berichten. Het streven is 
om uiterlijk 30 juni a.s. iedereen per e-mail te hebben geïnformeerd. 

Zodra het rooster rond is maken we dit ook via de website en social media 
bekent. 

 

 

In september starten er weer een aantal nieuwe lessen waaronder Dancehall 
voor leerlingen vanaf groep 6 op donderdag en Modern vanaf groep 5-6 op 
woensdag. Ook starten we met een nieuwe Urban Kidz groep voor kinderen 
vanaf groep 4-6 ook op woensdag. 

Terug van weg geweest is Tapdance! Deze les wordt gegeven op maandag in 
3 verschillende niveaus: 

 18.00 - 19.00u Kids 8-12 jaar 

 19.30 - 20.30u Beginners + 1 jaar ervaring 

 20.30 - 21.30u Ervaren 

Lijkt jou dit ook leuk? Meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar de 
administratie. 

NIEUWE LESSEN 

ROOSTER 2016-2017 

 

 

Omdat het rooster nog niet af is willen wij wel alvast alle vakanties, belangrij-
ke data en informatie voor komend seizoen met jullie delen. 

Via deze link kun je de vakanties en belangrijke data 
per seizoen ‘16-’17 bekijken. 

Via deze link kun je de contributie per seizoen ‘16-’17 
bekijken. 

BELANGRIJKE INFO LOEREN BIJ DE BOEREN 

Op 2 en 3 juli a.s. vindt het festival 

Loeren bij de Boeren plaats in de 

prachtige kersenboomgaard van 

boer Vernooij in ’t Goy, nabij Hou-

ten. Geniet een weekend lang van 

muziekoptredens, theater op 

locatie en een streekmarkt. Naast 

deze activiteiten is er nog veel 

meer te DOEN en te BELEVEN! 

Kom lekker spelen, knutselen, 

proeven en ontdekken. 

Nergens is het gras groener in het 

weekend van 2 en 3 juli! 

Kijk hier voor meer informatie 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2016/06/Vakanties-en-vrije-dagen-seizoen-2016-2017.pdf
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2016/06/Lesgeld-seizoen-2016-2017.pdf
http://www.loerenbijdeboeren.nl
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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. 

 

. 

STARVOICES 

De hilarische voorstelling Lang & Gelukkig in 
Theater aan de Slinger was een absoluut succes. 
Op 28 en 29 mei jl. hebben de Starvoices in de 
personages van verschillende sprookjesfiguren 
inderdaad een betoverende voorstelling gege-
ven. Publiek heeft hard gelachen, ontzettend 
enthousiast gereageerd en het daverende slot-
applaus sprak boekdelen. Weer een optreden 
om trots op te zijn en waar met volle tevreden-
heid op terug gekeken kan worden. 

Het blijkt maar weer dat zingen, dansen en    
toneelspel een fantastische combinatie is. Van 
zingen word je blij, van spelen leer je je grenzen 
te verleggen en bewegen/dansen is altijd goed. 
Maar bovenal geeft het een geweldige kick.  

 

Mocht je deze ervaring ook willen opdoen. Kom 
dan kijken bij de Starvoices en doe een proefles! 
Dit kan op zondag 26 juni a.s. om 20.15u of na 
de zomervakantie. 

Je bent van harte welkom! 

ACTIVITEITENMARKT 

Op zaterdag 3 september a.s. trappen we het culturele seizoen 2016-2017 af tijdens de activiteiten-
markt 2016 op Het Rond.  

Het is alweer de 17-de editie van dit succesvolle evenement. 

Stardance Studio’s mag die dag natuurlijk niet ontbreken. Naast een kraam, 
verzorgen wij ook een optreden rond 14.00u waar diverse groepen aan mee 
zullen doen. 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 het optreden zijn reeds geïnformeerd. 
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DVD’S SHOWS EVENWICHT 

Heb jij een DVD en/of Blu-Ray Disc besteld van de show 
‘Evenwicht’ en ben je ‘m vergeten op te halen of had je nog 
geen tijd om langs te komen? Wij hebben er nog een aantal  
liggen die graag opgehaald willen worden!  

Kom dus snel langs* om je DVD op te halen zodat je in de 
vakantie genoeg tijd hebt om ‘m rustig te bekijken! 

*Neem je afhaalbewijs mee! 
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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 ‘16-’17 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 ’16-’17 vindt plaats rond 1 september 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 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 

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

