
De kop van seizoen 2016-2017 is er af… Het blijft altijd een beetje      
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 / haar 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 nieuwe docenten: 
Nienke Mak, Dajana Jurczak, Ruth Rosendaal en terug van even wegge-
weest is Sander de Graaf. Zij geven het team en de lessen weer een   
nieuwe impuls. Verderop in de nieuwsbrief stellen zij zich voor.  

Na een paar succesvolle proeflessen staat Tapdance nu officieel in het 
rooster op maandagavond. Bij interesse kom gerust een keertje langs!   

Een seizoen bij Stardance gaat niet voorbij zonder een voorstelling. Dit 
keer valt de beurt aan onze leerlingen van groep 1 t/m groep 6 (7). Zij 
mogen stralen op 7, 8 en 9 april 2017 op het podium van Theater De Kom 
(indelingen volgen na de herfstvakantie). Ook zullen de selectie groepen 
weer een eigen show krijgen en brengen de theater productie klassen 
ook een  – zelf  mee gecreëerde- voorstelling op de planken. 

En nieuw dit seizen is dat je – ook het jaar dat je geen voorstelling hebt—  
toch naar een presentatie gaat toewerken met je groep. De docenten zijn 
vrij in invulling in deze (qua locatie, samenwerken met andere groepen 
e.d.) 

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 en inspirerende groet,  

   

Christel van der Gun   

september 2016 
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 Puntjes van de administratie 

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 dansstijlen, maar 

ook voor Pilates,  Shape-Fit & Dance, 

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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GLUREN BIJ DE BUREN 

Op zondag 2 oktober a.s. vindt alweer de 10-de editie van Gluren bij de Buren 
plaats in Houten!  

Verschillende huiskamers openen hun deuren voor publiek en bieden een podi-
um 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. Na de opening kunnen de bezoekers hun 
route uitstippelen, kiezend uit 66 verschillende acts in verschillende huiskamers 
van Houten en zelfs daarbuiten. 

Onze docente Jolien Kistemaker is ook van de partij met een eigen liedjesprogramma om 18.30u in 
de Roskam op het oude Dorp in Houten. Kom jij ook naar haar kijken? 

Bekijk hier de programmafolder van Gluren bij de Buren 2016. 

AGENDA 

2 oktober 2016 ‘Gluren bij de Buren’ - docente Jolien met eigen liedjes programma 

Week 42 Herfstvakantie -  16 t/m 22 oktober - geen lessen 

Week 43 en 44 Proeflesweken 

30 oktober 2016 Optreden JTK-2 bij Jubileum Castellum Singers in Theater aan de Slinger 

Week 45 Kijkweek 

Week 50 Extra vriend(inn)enweek 

7/8/9 april 2017 Shows in Theater De Kom* 

* De groepsindelingen wie op welke dag mag optreden volgen binnenkort. 

 
JAZZ / SHOW / FUNK VOOR VOLWASSENEN 

Vind jij het als volwassene ook leuk om te dansen en heb je op 
woensdagavond tijd? 

Kom dan naar onze nieuwe Jazz les voor beginners!  

De proefles is op woensdag 26 oktober a.s. om 21.00u! 

Is dit iets voor jou? Mail dan naar de administratie o.v.v. je 
naam, telefoonnummer en leeftijd.  

Hopelijk tot gauw! 

 

http://www.stardance.nl/events/
http://www.cultuuraandeslinger.nl/projecten/4823/gluren-bij-de-buren-2016/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Proefles%20Jazz%20beginners%20volwassenen


ZAPPELIN GO! 

AVROTROS is op zoek naar kleu-
ters voor het nieuwe programma 
Zappelin Go! Dit programma is 
speciaal ontwikkeld voor peuters/
kleuters om hen in beweging te 
krijgen.  

AVROTROS is op zoek naar jon-
gens en meisjes van 5 of 6 jaar die 
het leuk zouden vinden om deel 
te nemen aan dit programma. 
Lijkt je dit wat? Mail dan snel!  

RIO DE REINAERDE 

Op 21 september jl. heeft 
docente Lolkje twee leuke 
dans-workshops gegeven tij-
dens het grote jubileum 
feest ‘Rio de Reinaerde’ van 
Reinaerde in de Uithof in 
Utrecht. Aansluitend aan de 
workshops heeft onze Dance 
Power groep een spetterend 
optreden verzorgd.  
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DANCE POWER KIDZZZZ 
 

 

Bijna een jaar geleden zijn wij gestart 
met een dansgroep voor kinderen met 
een verstandelijke beperking: Dance 
Power Kidz. Wij hebben nu een leuk 
groepje van kinderen die elke zaterdag 
een uurtje komen dansen, met veel  
plezier! Ken je iemand die ook mee zou 
willen doen? Vraag dan vrijblijvend een 
proefles aan via onze site!  

 

 

Wat zijn wij trots om ook dit jaar weer een erkende 

dans/balletschool te zijn. Wij ontvingen het certificaat 

uit handen van de Nederlandse Belangenvereniging 

van dansprofessionals en dansondernemingen. 

Het certificaat hangt in de hal van de studio! 

ERKENNINGSCERTIFICAAT 

MEDEDELINGEN 

Heb je een nieuw rekening-
nummer, een ander (nieuw)    
e-mailadres of ben je ver-
huisd? Laat het ons dan zo 
snel mogelijk weten door 
een mail te sturen naar de 
administratie. Zo blijf je altijd 
op de hoogte van alle nieuw-
tjes en weetjes binnen Star-
dance. 

Het is niet toegestaan om 
met schoenen waarmee  bui-
ten op straat wordt gelopen 
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! 

 

 

 

 

Vanaf dinsdag 20 september start een nieuw 

sportinitiatief op sportpark De Weteringhoek in 

het kader van ‘Ouders actief’. Met ‘Ouders Actief’ 

kunnen ouders sporten op het moment dat hun 

eigen kind ook al aan het sporten is bij een van de 

vele (andere) sportaanbieders op het sportpark. 

Een tijdwinst, waarbij je als ouder ook nog eens fit 

wordt/blijft en in beweging bent. Op Sportpark de 

Wetering heet het sportaanbod "Ouders door de 

Mand".  

De uitgebreide informatie, zoals dagen en tijdstippen, is terug te lezen op 

www.sportpunthouten.nl. Hier is ook de mogelijkheid om in te schrijven voor 

een losse les of de tien wekelijkse cursus. Tien weken Ouders Actief op één 

van de sportparken kost je als deelnemer € 50,-. Een losse les kost € 7,-.   

OUDERS ACTIEF 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
mailto:zappelin.go@avrotros.nl?subject=Aanmelding%20Zappelin%20Go%20via%20Stardance%20Studio's
http://www.stardance.nl/lesaanbod/dance-power/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=nieuw%20(mail)%20adres%20en/of%20rekeningnummer
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8gOGvpqPPAhVF1xoKHX1FDNQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanskunst&psig=AFQjCNHObwU4obCi2Vm8RfxG3H5CLO5P2w&ust=1474644866591523
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-vG5tKPPAhWGPxQKHW1cAOsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tv-visie.be%2Finhoud%2Fnederland%2Fssst-kinderprogramma-over-stilte-op-zappelin_56662%2F&psig=AFQjCNHkaYMoMBbo
http://www.sportpunthouten.nl
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EVEN VOORSTELLEN... 

Hoi, ik ben Ruth Rosendaal en ben na mijn studie aan de dansacademie 
te Arnhem mijzelf gaan specialiseren in tapdans en dan specifiek het 
Amerikaanse rhythm tap. 

Het belangrijkste deel van mijn training heb ik mogen ontvangen van 
Marijke de Braal uit Amsterdam. Sinds 2002 ben ik geregeld in New 
York alwaar ik bij verschillende docenten, Lynn Schwab, Barbara Duffy, 
Derick Grant, Brenda Bufalino, Michelle Dorrance, Chloe Arnold, Jason 
Samuel Smith  e.a.  lessen en workshops volg. 

Ruth doceert tapdans aan de Hogeschool voor de Kunsten te Amster-
dam, Dansacademie Lucia Marthas te Amsterdam (tot 2014), ROC te 
Amsterdam, ROC te Arnhem en verschillende amateurscholen in Ne-
derland. Ook de Billy`s van Billy Elliot heeft zij mogen trainen. De lessen 
die Ruth doceert zijn gebaseerd op het Amerikaanse Rhythm tap waar-
in naast taptechniek en muzikaliteit, dansante combinaties worden be-
handeld op verschillende soorten muziek variërend van jazz, Afrikaans, 
hiphop tot hedendaagse popmuziek. 

Hallo, mijn naam is Dajana Jurczak.  

Ik kom uit Polen. Muziek en dans zijn altijd al om mij heen. Ik heb    
verschillende stijlen geprobeerd totdat ik op mijn vijftiende dancehall 
ontdekte. Daarna heb ik lessen genomen in dancehall bij verschillende 
Jamaicanen waaronder Global Bob, Orville Xpressionz Hall, Keemi 
Johnson (Elite Team) en Latonya (Stylish Moves). In 2014 kwam ik naar 
Nederland waar ik ook andere stijlen heb ontdekt als afro, vogue, 
waacking en natuurlijk dancehall. Ik geef dancehall les op veel verschil-
lende scholen in Nederland en dans in Nederlands bekendste Dance-
hall crew.  

Dajana houdt van dans vanwege de vrijheid die het haar geeft en ze 
geniet van lesgeven. 

Hallo, mijn naam is Nienke Mak en ben afgestudeerd als docent dans 
aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ik heb mij gespeci-
aliseerd in modern, maar daarnaast geef ik ook jazz en klassiek.  

Tijdens mijn stage heb ik (praktijk)onderzoek gedaan naar danslessen 
voor mensen met een beperking. Mijn wens is: dans voor ieder mens! 
Dit zie je zeker terug in mijn danslessen voor de verschillende doel-
groepen waar plezier, vertrouwen en groei centraal staan.  

Lach, geniet en DANS in de lessen van Nienke. 
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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! 

 

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 
2017) 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 in november. 

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

