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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

 VOL VERWACHTING KLOPT... 

KIJKLESSEN 

Deze week is het  kijkweek bij   

Stardance!  

Neem gezellig je ouders, broer, 

zus, opa’s en oma’s e.a. (max 3 per 

leerling) mee naar de les, zodat zij 

kunnen zien wat jij zoal leert tij-

dens de danslessen bij Stardance! 

Ze zijn van harte welkom!  

De spannende en gezellige weken komen er weer aan!   

Bij ieder kind maar ook bij menig volwassenen stijgt de spanning al een 
beetje...  

Bij Stardance is dit gevoel ook aanwezig; er zijn weer kijklessen, mogen 
we bij diverse evenementen de Pieten dansen verzorgen en komen er 
natuurlijk weer danspieten meedansen tijdens de lessen en komt er 
een talent scout van de balletacademie; leuke tijden dus! 

Hiernaast zijn we ook al druk bezig met de indelingen, de verhaallijn en 
organisatie rondom de leerlingen shows van 8 en 9 april 2017, waar alle 
leerlingen vanaf groep 1 tot en met 6 (7) aan mee mogen doen. Meer 
hierover vinden jullie in deze nieuwsbrief.  

De kijkweek dit jaar is deze week al! Hopelijk komen er weer veel geïn-
teresseerden naar hun (klein)kind, vriend en/of vriendin kijken!  

Heel graag tot dan!  

Met hartelijke groet,  

Mede namens het hele team, 

Christel van der Gun  

 

 

Samen met Franka Staal, studente aan de CIOS en al jaren leerling van 
Stardance, zijn wij een enquête aan het maken waarin wij diverse   
vragen stellen aan onze leden. Wij hopen, naar aanleiding van jullie 
antwoorden, inzicht te krijgen hoe jullie het bij Stardance ervaren. 

Binnenkort ontvangen jullie een 
mail met het verzoek om deze        
enquête met aandacht in te vullen.  

Het vergt maar heel even van jullie 
(kostbare) tijd.  

Wij hopen natuurlijk op heel veel        
reacties zodat wij met jullie feed-
back aan de slag kunnen gaan! 

ENQUETE 

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

Week 45 Kijklessen (maandag 7 november t/m zondag 13 november 2016) 

20 november 2016 Dance power Specials got Talent 

Week 47 Pieten in de les (maandag 21 november t/m zaterdag 26 november 2016) 

5 december 2016 
Sinterklaas (in principe géén aangepast rooster, er wordt 2 weken van       

tevoren geïnventariseerd bij de betreffende lessen)  

10 december 2016 Selectie-3 en JTK-1 dansen in de Schalkwijkse Kerk 

Week 50 Vriend(inn)enles; neem gezellig iemand mee! (12 t/m 18 december 2016) 

8 en 9 april 2017 Shows in Theater De Kom in Nieuwegein 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2016 
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TALENT SCOUT 

Hoog bezoek! Talent scout Jane Lord van de Nationale Ballet Academie komt op 28 november a.s. bij 

2 lessen van Stardance kijken naar het niveau, het talent en de mogelijkheden van een aantal van 

onze leerlingen. 

Dit vinden wij een erg mooie ontwikkeling voor Stardance en wij zijn trots dat een talent scout onze 

school wil bezoeken!  

Desbetreffende leerlingen uit groep 4, 5 en 6 (8-10 jaar) waarvan wij denken dat zij hier aan toe   

kunnen zijn, worden voor deze lessen uitgenodigd. Deze uitnodiging volgt binnenkort via de mail.  

Jane legt uit wat ze gaat doen; Ik bezoek scholen, kijk naar de      

lessen, zoek talenten, vertel leerlingen en ouders over de NBA en het 

dans vak. Wij zoeken kinderen van 8-10 jaar, met talent, fysieke   

mogelijkheden en een aardige basis.  

Ik adviseer de docenten over wie er in aanmerking zouden kunnen 

komen voor een auditie.  

JAZZ VOOR VOLWASSENEN EN TAPDANCE 

Vorige week woensdag startte wij een proefles volwassen Jazz voor beginners om 21.00u in zaal 3 

van onze dependance. Er kwam een leuk groepje geïnteresseerden proeven van deze veelzijdige les! 

Lijkt het jou leuk om ook een proefles te komen volgen bij deze les? Stuur dan een mailtje naar de 

administratie.  

Ook met Tapdance draaien er inmiddels 2 groepen op maandagavond! Wij willen na de kerst starten 

met een beginnersgroep Tap op de maandagavond in zaal 3 van onze dependance. Lijkt het je leuk 

om te leren tappen? Meld je dan nu aan voor een proefles en stuur een mailtje! 

http://www.stardance.nl/events/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF0OiB947QAhUDXhQKHQBTBUkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ranker.com%2Flist%2Fbest-ballet-shoes-brands%2Fjessica-lawshe&bvm=bv.137904068,d.ZGg&psig=AFQjCNHpcseUNuy6OSlM
mailto:administratie@stardance.nl?subject=aanmelding%20proefles%20beginners%20les%20Jazz%20voor%20volwassenen
mailto:administratie@stardance.nl?subject=proefles%20beginnersles%20Tapdance%20na%20de%20kerst


BABYNIEUWS 

Docente Nita is op 19 oktober jl. 

bevallen van een prachtige zoon: 

Diaz! Gefeliciteerd Nita en Mark!  

Moeder en zoon maken het goed! 

Binnenkort kunnen we nog een 

nieuw  Stardance-lid verwachten. 

Docente Nikki is namelijk in blijde 

verwachting van haar eerste kind-

je. De baby wordt in april* ver-

wacht. Gefeliciteerd Nikki en Roy!  

*Betreffende groepen krijgen t.z.t. informa-

tie over wie de lessen (tijdelijk) overneemt 

als Nikki met verlof is.  

  

GEVONDEN VOORWERPEN 

Ben je iets kwijt?  

Misschien hebben wij het gevon-

den en kun je het terug vinden bij 

onze gevonden voorwerpen. 

Je kan er altijd naar vragen bij de 

balie, maar wij stallen ook alle 

gevonden voorwerpen uit vanaf 

de zaterdag in de week vooraf-

gaand aan een vakantie. Neem 

dus een kijkje of er iets tussen 

hangt /ligt wat van jou is! 

Alle gevonden voorwerpen die 

blijven hangen/liggen worden 

door ons aan een goed doel    

geschonken. 
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In de week van maandag 12 december t/m zondag  18 december a.s. is het 

vriend(inn)enweek bij Stardance. Neem dus gerust je vriend(in), buurmeisje 

en/of buurjongen, neef en/of nicht mee om een keer mee te komen doen 

met de les zodat zij kunnen ervaren hoe leuk het is om bij Stardance te     

dansen! Ze zijn van harte welkom! 

VRIEND(INN)ENWEEK 

SHOWINFO 

Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de show. Binnenkort gaan 
we alle betrokkenen regelmatig informeren via de website en de speciale 
shownieuwsbrief.  

Een tipje van de sluier:   

‘De kleine prins’, ‘Le petit prince’, wellicht gelezen op je boekenlijst, een     
klassieker, een filosofisch ‘kinder’boek, met een mooie boodschap… 

Voor ons het uitgangspunt om er een mooie voorstelling om heen te schrij-
ven. 

Hoe? Dat blijft nog even een verrassing...  

Op dit moment zijn de  generale repetities en de showdata bekend:   

Show data: 8 en 9 april 2017 

Generale repetities:  1 april (middag) en 2 april (hele dag) en 7 april (avond) 

Ook is bekend welke groepen er deelnemen aan de voorstelling. 

In dit groepsoverzicht kun je alvast kijken of jouw groep mee doet met de 
show.  

We hebben het weekend van 8 en 9 april 6 shows; 3 per dag. In principe doet 
iedere groep 1 show; een paar groepen (bijvoorbeeld modern ballet) doen 
wel met 2 shows mee, omdat we daar minder groepen van hebben. 

Op welke dag jouw groep optreedt en de generale repetitie heeft, volgt     
binnenkort. Houd de website en de nieuwsbrieven goed in de gaten voor   
updates rond de show van 2017. 

BUITENSCHOENEN 

Het is niet toegestaan om met 

schoenen waarmee  buiten 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 wil-

len/kunnen houden?  

Alvast bedankt! 

 

 

Nu de shows in aantocht zijn moeten natuurlijk ook de (hoofd)rollen verdeeld 

worden. De acteer-, zang-, solo- en dansrollen voor onze voorstellingen    

worden altijd gekozen middels een auditie. 

Leerlingen/groepen die voor een auditie in aanmerking komen, krijgen na 14 

november a.s. een mailtje/uitnodiging. Houd je mail dus goed in de gaten! 

AUDITIES SHOWS 

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/2016/11/Groepen-shows-2017.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPq83e747QAhUCUBQKHUqyAUwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmusical.blog.nl%2Fauditieforum&bvm=bv.137904068,d.ZGg&psig=AFQjCNF45uyepMr0xe10koX2ZE2iQ8FG4Q&ust=1478341055734706
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De danspieten van Stardance zijn weer in actie gekomen in de nieuwe Club van Sinterklaas film;  

‘Geblaf op de Pakjesboot’; nu te zien in de bioscoop! Dit is inmiddels bijna een traditie. Wij zijn 

enorm trots om al een aantal jaar in deze film te mogen figureren met onze dansers! 

De Stardance selectie meiden acteren en dansen mee in een nieuwe Nederlandse film: ‘100% 

Coco’, naar het boek van Niki Smit, deze film wordt nu opgenomen en verschijnt volgend jaar in 

de bioscopen. 

De JTK-2 is wat lokaler, maar even leuk, te zien in bioscoop Cinelounge met een korte film ‘De 

verrassing voor Sinterklaas’. Deze Houtense productie is ter promotie van de Sint intocht op 19 

november a.s.; Een verrassing voor de Sint waar alle Houtense kinderen aan mee mogen doen en 

de JTK helpt jullie daarbij!!! Op 19 november a.s. bij de intocht zal je hen ook aan het werk zien!  

Daarnaast waren er ook andere optredens, zoals op 30 oktober jl. waar de JTK danste bij en met 

het Jubileum optreden van de Castellum Singers in Theater aan de Slinger. Klik hier om de fotore-

portage te bekijken van dit optreden. 

De Dance Power groep van Nienke doet op 20 november a.s. mee met Specials got Talent en op 

10 december a.s. danst Selectie-3 samen met JTK-1 in de Schalkwijkse kerk samen met het Sabra 

koor en brengen zij al wat kerst in ons hart. Kortom drukke, maar vooral leuke tijden! 

STARDANCERS OP HET WITTE DOEK 
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Opname Houtense Sinterklaasfilm 

‘De Verrassing voor Sinterklaas’. 

Première De Club van Sinterklaas 

‘Geblaf op de Pakjesboot’ 

Optreden lustrum voorstelling 

Castellum Singers in Theater aan 

de Slinger op 30 oktober jl.  
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http://www.stardance.nl/jtk2-bij-jubileum-castellum-singers/
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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 december op dan loopt je abonnement nog tot 1 april. Wil je eind december stoppen dan had je 

opzegging vóór 1 december 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 ver-

lengen 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 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. 

 

 TROTS! 
 

 

In september jl. deden er 9 ballet leerlingen van Stardance auditie voor de nieuwe productie van de Dutch 
Don’t Dance Division. Zij brengen een gloednieuwe kerstproductie ‘Alice in Winter Wonderland’. En van deze 
9 werden er maar liefst 5 aangenomen!!! Gefeliciteerd Lara, Sara, Nina-Lilly, Noa en Fleur! Ga enorm genie-
ten van deze ervaring!  

Komen jullie ook naar hen kijken? Kaarten zijn te bestellen via deze link. 

HOUSE OF HOUTEN 

Houtense jonge DJ’s en singer-songwriters opgelet! Doe mee met het project ‘House of Houten’, een muziek-
project waar drie generaties aan meewerken. Je maakt van een oude track een nieuwe mix, of je laat je voor 
een nieuwe eigen track of song inspireren door iemands levensverhaal. In ieder geval zullen veel mensen 
jouw muziek horen!  

House of Houten is een muziekproject waar Houtense kinderen, jongen en ouderen aan meedoen. Enthou-
siast en nieuwsgierig naar dit toffe project? Lees dan hier verder! Aanmelden kan vóór 17 november a.s. door 
te mailen. 

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
http://www.ddddd.nu/agenda/
http://www.cultuuraandeslinger.nl/projecten/4913/house-of-houten/
mailto:cultuur@aandeslinger.nl?subject=Aanmelding%20House%20of%20Houten%20via%20Stardance

