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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

  TIME FLIES 

We zijn al weer ruim een maand in 2017! Het gezegde ‘time flies when 

you’re having fun / when you’re doing the right (enough) things’... blijkt 

weer eens helemaal de waarheid te zijn.  

Want we zijn natuurlijk lekker druk met de voorbereidingen van de  

kindershow ‘De kleine prins’ maar ook met andere optredens en voor-

stellingen die er gaan komen.  

De afgelopen weken waren er weer veel mooie dingen; we traden op 

met Theatergroep Splinter in Theater aan de Slinger, kwam het         

programma SynDROOM van Johnny de Mol bij onze dancepower lessen 

filmen, zijn we druk aan het oefenen omdat we met een spitzen choreo 

mee gaan doen aan Holland’s Got Talent en zijn wij bezig met een mooi 

initiatief: Dansende Woorden, waar poëzie en dans samen komen.  

Daarnaast doen we er alles aan om alle lessen de aandacht, kwaliteit, 

vernieuwing en continuïteit te bieden die zij verdienen! Kortom ook in 

2017 willen wij aan kinderen, tieners en volwassenen de mogelijkheid 

bieden om datgene te doen waar ze zoveel plezier in hebben.  

In deze Nieuwsbrief blikken we terug op een paar recente gebeurtenis-

sen en kijken we ook altijd even vooruit op wat komen gaat. Veel      

plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en tot ziens bij een van de 

lessen of straks bij de generale repetities en/of de shows!  

Met hartelijke groet,  

mede namens het hele team, 

Christel van der Gun 

DE KLEINE PRINS 

‘Le Petit Prince’ wellicht gelezen voor 

je boekenlijst… Het is een klassieker, 

een prachtig verhaal met een        

bijzondere boodschap. Voor Stardan-

ce het uitgangspunt om er een mooie 

voorstelling omheen te schrijven. 

Nieuwsgierig naar de belevenissen 

van deze Kleine Prins met o.a. de Vos, 

de Slang en de vele bewoners  van 

verschillende planten? Kom dan  

kijken op 8 of 9 april a.s.! Tijden: 

10.30u, 14.15u of 18.30u 

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 

20 februari 2017 Opnames Holland’s Got Talent 

Week 9 Krokusvakantie 26 februari t/m 4 maart 2017 

Week 10 & 11 Proeflesweken voor groepen die niet met de kindershow meedoen 

Week 11 Pasweek show Stardance Studio’s en op woensdag in Depen’dance’ 

Week 12 Pasdag show op woensdag in Limes en op vrijdag in  Depen’dance’  

2 april 2017 
Dansende Woorden -  Theater aan de Slinger - 14.30u (kaartverkoop 

reeds gestart) 

1, 2 & 7 april 2017 Generale repetities show De Kleine Prins 

8 en 9 april 2017 ‘De Kleine Prins’ - shows in Theater De Kom (kaartverkoop via Stardance) 

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

(kaartverkoop via Theater aan de Slinger vanaf week 8) 

29 & 30 juni 2017 
‘ik ben’ - Selectie shows - Theater aan de Slinger (kaartverkoop via     

theater aan de Slinger vanaf week 8) 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2017 
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STARDANCERS DOEN MEE MET HOLLAND’S GOT TALENT 2017 

Maandag 20 februari a.s. hebben wij opnames van Holland’s Got Talent en Stardance werd met een 
spitzen chreografie van docente Kim geselecteerd voor deze eerste televisie ronde! 

Hoe leuk, spannend en wat een ervaring voor iedereen! Volgende week maandag om 19.00u zijn de 
opnames dus duimen jullie voor ons?! 

Wanneer de uitzending is horen wij nog. Wij houden jullie op de hoogte, we mogen dan alleen nog 
niet zeggen of we wel of niet door zijn trouwens… 

Alle dansers en Kim succes!!! 

 

http://www.educatieaandeslinger.nl/projecten/5336/dansende-woorden-2017/
http://www.educatieaandeslinger.nl/projecten/5336/dansende-woorden-2017/
http://www.stardance.nl/events/


 

 

Ieder jaar doen er vanuit onze voorbereidingsklassen een aantal leerlingen audities voor dans– en      
musical vakopleidingen.  

De afgelopen jaren was het aanname percentage wat auditie deed 100% (gemiddeld gaan er vanuit 
Stardance 5 leerlingen per jaar naar diverse dans– en musical vakopleidingen). Er deed dit jaar, tot nu 
toe, 1 leerling auditie. Bo Veenstra werd meteen aangenomen bij Lucia Martha’s Amsterdam, dus we 
zijn weer enorm trots! Gelukkig is zij tot de zomer nog lekker bij ons en kan ze daarna gaan knallen in 
Amsterdam! Gefeliciteerd Bo! 

De rest van onze (oud) VBK-leerlingen die nog auditie gaan doen wensen wij veel toi! 
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Eind vorig jaar informeerde wij jullie dat wij samen met Franka Staal, studente aan de CIOS en al jaren 

leerling van Stardance, een enquête aan het maken zijn waarin wij diverse vragen stellen aan onze   

leden. Deze enquête is bijna afgerond en klaar om verzonden te worden naar al 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 veel reacties zodat wij met jullie 

feedback aan de slag kunnen gaan! 

ENQUETE 

 

 

De kaartverkoop is eind december 2016 gestart. De kaartverkoop loopt via Stardance zelf. 

Er kunnen nog steeds kaarten besteld worden (tot 6 maart a.s.). Via deze link kunt u online het          
bestelformulier invullen en versturen. Kijk even bij onze weetjes en regels aangaande de kaartverkoop 
voordat u besteld. Kaarten kunnen vanaf 20 maart a.s., op vertoon van uw volgnummer welke u na het 
versturen van het online bestelformulier van ons ontvangt, worden opgehaald tijdens de openingstij-
den van de studio aan de Hefbrug 2 te Houten.  

Doe je dit jaar niet mee met de show, maar wil je wel komen kijken? Na de eerste verdeling blijven er 
kaarten over die per maandag 27 maart a.s. vanaf 19.00u de vrije verkoop in gaan. De vrije verkoop is 
bij Stardance zelf. Je bent van harte welkom om langs te komen! 

 KAARTVERKOOP SHOWS 

TROTS 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/kaartverkoop-show/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2016/12/Weetjes-en-Regels-bestellen-kaarten-de-kleine-prins.pdf
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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PICTURE PERFECT 

Om jullie een impressie te geven van de verschillende activiteiten in de afgelopen periode hebben 

wij een foto compilatie gemaakt: o.a. Bedrijf Hulp Verlening cursusdag van Christel, Lolkje, Anne en 

Suzanne, de opnames van het tv programma SynDROOM waar onze leerling Tessel aan mee deed 

uit onze dance power les, het optreden met theatergroep Splinter op 4 en 5 maart a.s. waar onze 

selectie-3 meiden aan mee doen, rol repetities voor onze leerlingenshow ‘De Kleine Prins’ en de 

repetities voor Holland’s Got Talent.  

Kortom: mooie momenten en fijne, geslaagde samenwerkingen! 
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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 2017) 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. 

 

 

Deze keer in the spotlight: Nienke Mak 

Nienke is afgestudeerd als docent dans aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ze heeft zich   

gespecialiseerd in modern, maar daarnaast geeft ze ook jazz en klassiek. Tijdens haar stage heeft ze 

(praktijk)onderzoek gedaan naar danslessen voor mensen met een beperking. Haar wens is: dans voor ieder 

mens! Dit zie je zeker terug in haar danslessen voor de verschillende doelgroepen waar plezier, vertrouwen 

en groei centraal staan. Lach, geniet en DANS in de lessen van Nienke. We hebben Nienke een aantal vragen 

voorgelegd om haar wat beter te leren kennen.  

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

Mijn naam is Nienke (23) en sinds dit dansseizoen ben ik actief 

bij Stardance. In 2017 heb ik…  lees verder...  

IN THE SPOTLIGHT 

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
http://www.stardance.nl/the-spotlight-nienke-mak/

