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STAR DANSEND OUD & NIEUW 

OPEN DAGEN  

In het nieuwe jaar starten er weer 

open dagen op de verschillende 

dansacademies. Lijkt het jou leuk 

om van dans en/of musical je 

beroep te maken? Neem dan 

vooral een kijkje bij de verschillen-

de academies.  

Wij hebben de opendagen voor je 

opgesomd. 

Het is de tijd van het jaar om terug te kijken en vooruit te plannen. Wij 

hopen dat jullie net als wij een mooi jaar hebben gehad en uitkijken naar 

2017! 

Stardance kende in 2016 een aantal hoogtepunten. Zo ontvingen wij op 

het Sportgala uit handen van de wethouder Sport en Cultuur de Waarde-

ring prijs. In april zorgde onze voorstelling ‘Evenwicht’ zes keer voor een 

uitverkocht Theater De Kom, vond in mei de zeer geslaagde Kinderdisco 

plaats en werden we in juni eindelijk volwassen. Ook waren er voorstel-

lingen en optredens van diverse groepen en de Starvoices in Theater aan 

de Slinger.  

Natuurlijk zijn we trots op het grote aantal leerlingen dat in diverse pro-

fessionele producties meedoen. In onder meer Ciske de Rat, Kymani 

(Internationaal Danstheater), Snow & White (Aya) en Alice in Winterwon-

derland spelen Stardance sterren mee. Ook op het witte doeken stralen 

Stardancers; bij De Club van Sinterklaas, maar ook in de nieuwe Neder-

landse speelfilm 100% Coco Parijs. 

Zoals bij de start van elk nieuw dansseizoen zijn we ook dit jaar met een 

aantal nieuwe groepen gestart; Urban en Musical kunnen nu al vanaf 

groep 4 gevolgd worden en Tapdance is terug van weggeweest.  

Een jaar dus om door een gouden ringetje te halen en om dankbaar voor 

te zijn! 

Wat het komende jaar zal brengen? Wij hopen op weer veel dans- en 

musicalplezier bij jullie allemaal. Tijdens de lessen en de diverse voorstel-

lingen die wij weer brengen komend jaar. In deze nieuwsbrief blikken we 

terug op een paar recente activiteiten en kijken we natuurlijk ook voor-

uit! 

Het hele Stardance team wenst jullie een fijne vakantie, gezellige feestda-

gen en een gezond, bevlogen en liefdevol nieuwjaar. 

We zien jullie graag weer terug vanaf 8 januari 2017! 

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
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2016/12/Open-dagen-2017.pdf


STARDANCE IN BEWEGING 

Leerlingen van Stardance zijn en waren weer 

overal te zien. We blijven in beweging!  

Veel van onze leerlingen werden aangenaam ver-

rast door de Pieten die een kijkje kwamen nemen 

in de studio’s. Nadat de Sint met zijn Pieten weer 

was terug gekeerd naar Spanje kwamen onze 

leerlingen al snel in kerststemming! Daarnaast 

doen vijf leerlingen van onze Jong Talenten Klas-

sen mee in de productie ‘Alice in Winter Wonder-

land’ in het Zuiderstrand Theater in Den Haag! 

Ook danste onze tapleerlingen bij Charles Dickens 

tijdens de koopzondag op Het Rond.  

En traden de jongste en oudste selectie groepen 

op in de Sint Michiel kerk in Schalkwijk bij het 25 

jarig jubileum van het Sabra koor. De Stardancers 

dansten bij de intocht van Sinterklaas! En deden 

de Dance Powers van juf Nienke mee aan Speci-

als got Talent op 20 november jl. Vorige week 

was de vriend(inn)enweek bij Stardance! Wat 

was het gezellig druk! Ontzettend leuk dat zowel 

jong als oud vriend(inn)en meenamen naar onze 

lessen!  

Kortom de Stardance leerlingen genoten        

zichtbaar tijdens de lessen en hebben zich van 

alle kanten laten zien bij het grote publiek!  

 



STARDANCE INSTAGRAM 

Volgen jullie ons al?  

Sinds kort vind je Stardance ook 

op Instagram!  Check en volg de 

Instagram van Stardance Studio's 

om leuke dansfilmpjes van onder 

andere de vriend(inn)enweek te 

bekijken! 

Vergeet Stardance niet te taggen 

in je dansfilmpjes en foto's !  

#stardancestudios  
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Vind jij het als volwassene ook leuk om te Tappen en heb je op maandag 
avond tijd? 

Kom dan naar onze nieuwe Tap les voor beginners!  

De proefles is op maandag 9 januari a.s. om 18.30u! 

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

Hopelijk tot gauw! 

TAPDANCE VOOR BEGINNERS 

KUNSTBENDE 

Kunstbende is een landelijke wed-

strijd voor jong, creatief talent. 

Kunstbende wil dit talent helpen 

ontwikkelen door coaching en 

een podium te bieden waar ze 

hun talent kunnen laten zien en 

uitproberen. Bij Kunstbende kun-

nen jongeren van 13 t/m 18 jaar 

zich gratis inschrijven als solist of in 

groepsverband in één of meerde-

re categorieën; Dans, DJ, Expo, 

Fashion, Film, Muziek, Taal & 

Theater. 

Het Utrechts Centrum voor de 

Kunsten verzorgt de jaarlijkse 

voorronde voor de regio Utrecht. 

Deze vindt plaats op 26 maart 

2017. De winnaars van deze voor-

ronde gaan door naar de Landelij-

ke Finale van Kunstbende in Am-

sterdam!  

Lijkt je dit  wat? 

Meld je dan nu aan en doe mee 

aan deze leuke wedstrijd! 

 

 

Heb je altijd al die bepaalde freeze, move, turtle en windmill willen leren? 

Grijp dan nu je kans en kom op Breakdance! Breakdance is een hippe,   

opzwepende acrobatische dansvorm waarbij eigen inbreng van de       

leerlingen gestimuleerd wordt! 

Wij hebben twee breakdancegroepen op de vrijdagmiddag/avond in de 

leeftijdscategorie 10 - 13 jaar en 14 jaar e.o. 

Kom jij ook een proefles volgen? Leuk! Je kan je aanmelden door een mail 

te sturen naar de administratie o.v.v. je naam en leeftijd. 

 BREAKDANCE 

 

 

Deze keer in the spotlight: Sander de Graaf 

Sander de Graaf studeerde in 2013 af aan de Theaterschool van Amster-

dam, richting jazz-musical. Hij was te zien in de musicalproductie ‘Annie’ 

van Albert Verlinde Entertainment, geeft les in verschillende stijlen en 

werkt nu freelance als danser, zanger en acteur. Zijn specialiteiten zijn 

musical, jazz/show en boys lessen. Bij Stardance geeft hij veel verschil-

lende lessen. We hebben Sander een aantal vragen voorgelegd om hem 

wat beter te leren kennen.  

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

Ik ben Sander de Graaf en ben 27 jaar oud. Ik ben freelance danser       

en…  lees verder...  

IN THE SPOTLIGHT 

https://www.facebook.com/hashtag/stardancestudios?source=feed_text&story_id=1207892709305278
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Aanmelding%20proefles%20Tapdance%20voor%20beginners
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.kunstbende.nl/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=aanmelding%20proefles%20Breakdance
http://www.stardance.nl/spotlight-sander-graaf/
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We lichtten al een tipje van de sluier op in de vorige nieuwsbrief...  

Er komt weer een kindershow aan voor onze jongere leerlingen! Alle voor-
bereidingen voor de show ‘DE KLEINE PRINS’ zijn in volle gang.  

De muziek is uitgezocht, het script wordt geschreven, de kostuummaten 
zijn opgemeten en de audities voor de hoofdrollen hebben onlangs plaats-
gevonden. 

Onze danssterren zijn begonnen met het aanleren van de nieuwe choreo-
grafieën. 

Al met 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 shownieuwsbrieven. ‘Shownieuws’ vindt u als 2e bijlage in uw mail (deze is dus al-
leen interessant voor leerlingen die meedoen met de show).  

Mocht je nog eens wat willen nalezen of met een vraag zitten, kijk dan op onze Infopagina voor 
deze show. Deze pagina wordt binnenkort aangevuld met allerlei belangrijke weetjes aangaan-
de de show! 

Nieuwsgierig? Kom dan op 8 en 9 april 2017 kijken naar onze shows in Theater De Kom te Nieu-
wegein!  

 

LEERLINGEN SHOW ’DE KLEINE PRINS’ 

AGENDA 

Week 52/01 Kerstvakantie (zaterdag 24 december om 15.15u t/m zaterdag 7 januari 2017) 

Week 2/3 Proeflesweken (9 t/m 22 januari 2017) 

22 januari 2017 VBK tentamens 

8 en 9 april 2017 De Kleine Prins - leerlingen shows in Theater De Kom 

25 mei 2017 Battle of the Musical - Theater Productie Klas in Theater aan de Slinger 

29 en 30 juni 2017 Selectie Show - Theater aan de Slinger 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2017 
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http://www.stardance.nl/infopagina-kindershow-kleine-prins/
http://www.stardance.nl/infopagina-kindershow-kleine-prins/
http://www.stardance.nl/events/


De administratie vraagt uw aandacht voor het volgende: 
 
Incasso 
De incasso voor de termijnbetalingen vindt plaats in de eerste week van januari 2017. 
 
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 2017) en zullen om het lidmaatschap te verlengen voor eind juli van elk  

seizoen een nieuw machtingsformulier moeten invullen. 

 

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. 

Heeft u een ander (nieuw) e-mailadres, rekeningnummer e.d. ? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via  

administratie@stardance.nl. 

Het hele Stardance team wenst jullie een fijne vakantie, gezellige feestdagen en 

een gezond, bevlogen en liefdevol nieuw jaar! 
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