
Met een dankbaar, trots en blij hart schrijf ik de inleiding van deze 
nieuwsbrief. Want wat heeft iedereen kunnen stralen de afgelopen 
weekenden bij de generale repetities en de shows van ‘De Kleine Prins’. 
Ik zag stralende gezichten op het toneel, in de zaal, bij de hulp achter 
de schermen en ook bij de docenten en medewerkers van Stardance. 
Hoe mooi is het om zoiets met elkaar neer te zetten en om zo met en 
bij elkaar een snaar te raken… Dit pakt niemand ons meer af! 
 
Natuurlijk gebeurde er naast deze show ‘gekte’ ook nog andere dingen: 
zo was er de Fashion Guerrilla op 26 maart jl. waar diverse selectie 
groepen het winkelend publiek verraste met dans- en modeshows op  
verschillende plekken op Winkel Centrum ‘Het Rond’. De VBK danste 
mee met Dansende Woorden op 2 april jl., waar poëzie en kunst tot 
uiting werd gebracht in dans. 
De komende maanden zijn er ook nog  voorstellingen in Theater aan de 
Slinger: ‘Battle of the Musicals’ door onze Theater Productie Klassen en 
de voorstelling ‘ik ben’ door de selectie groepen van Stardance. In deze 
nieuwsbrief volgt meer informatie over deze voorstellingen. 
 
Ook kijken we alweer naar het nieuwe seizoen en begin ik in mei met 
de volgend seizoen gesprekken en gaat het formeren van het nieuwe 
rooster dan ook weer starten... kortom we vallen nog even niet in een 
zwart gat! :) 
 
De tap choreografie tijdens de show viel in goede aarde bij het publiek 
en hoorde we geregeld de vraag; is er ook tap voor beginners? Daarom 
gaan we een 6-weekse beginners workshop aanbieden. Lees hier meer 
over verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en wil ik jullie gezellige 
paasdagen en alvast een fijne meivakantie toe te wensen! 
 
Met warme groet,  
mede namens het team,  
Christel van der Gun 
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  DANKBAAR, TROTS EN BLIJ 

100% COCO 

Binnenkort verschijnt de film 

100%  Coco in de bioscoop!  Hier 

kun je alvast een voorproefje zien.  

Leerlingen van Stardance hebben 

meegewerkt aan deze leuke film! 

Nieuwsgierig?  Vanaf 6 juli a.s. is 

de film in de bioscoop te zien! 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
https://youtu.be/RfYDGoCQhp8
https://www.instagram.com/stardancestudios/
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AVOND 4-DAAGSE 

AGENDA 

14 & 15 april Goede vrijdag en Paas Zaterdag - WEL les! 

16 & 17 april 1e en 2e Paasdag - GEEN les! 

18 t/m 22 april Proeflesweek showgroepen 

23 april t/m 6 mei Meivakantie -  GEEN les!  

8 t/m 20 mei Proeflesweken alle groepen 

9 mei t/m 12 mei Avond 4-daagse - aangepast rooster 

25 mei TPK show - ‘Battle of the Musicals’  - Theater aan de Slinger 

25 mei Hemelvaartsdag  -  GEEN les! (weekend na Hemelvaartsdag WEL les!) 

4 & 5 juni Pinksteren - GEEN les 

12 t/m 17 juni Vriendin(nen)week 

26 t/m 30 juni Laatste lesweek  - rooster seizoen ‘17-’18 wordt bekend gemaakt 

29 & 30 juni Selectie show - ‘ik ben’ - Theater aan de Slinger 

3 juli Start zomervakantie 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2017 
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Ook dit jaar trekken weer veel leerlingen de wandelschoenen aan om mee te doen aan de avond     
4-daagse. Een leuk jaarlijks terugkerend evenement. De avond 4-daagse in Houten wordt gelopen 
van 9 t/m 12 mei. Gedurende deze dagen hebben we een aangepast rooster voor met name de 
leerlingen in het basisonderwijs.  

Bekijk hier het aangepaste rooster voor de avond 4-daagse week.  NB: Kom je alsnog niet naar de 
les die wel doorgaat? Laat dit dan voortijdig weten aan de administratie zodat wij daar rekening 
mee kunnen houden. Dank je wel! 

 

 

Sharon is bekend geworden door haar deelname aan Popstars waar zij in 

2004 samen met een aantal meiden de groep ‘Raffish’ begon. Wat niet 

iedereen weet is dat Sharon haar danscarrière bij Stardance begon en 

haar eerste zangles in de Stardance Studio’s kreeg! Zo mooi om te zien 

hoe Sharon zich ontwikkelde en wat zij tot nu toe al bereikte! 14 jaar   

geleden had zij een hoofdrol in onze lustrumshow: ‘Ik word een ster’… 

nou dat is haar gelukt! Voor haar nieuwe single ‘Golden Trophy’ kwam zij 

bij Stardance langs, weet jij de Golden Trophy te vinden??? Zoek dan 

goed in de Stardance Studio’s en wie weet win je een prijs! Go get ‘m!!! 

SHARON DOORSON 

http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2017/04/Avond-4-daagse-aangepast-rooster.pdf
http://www.stardance.nl/events/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2017/04/Avond-4-daagse-aangepast-rooster.pdf
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Avond%204-daagse
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GEVONDEN VOORWERPEN SHOW 

Vanaf vrijdag 14 april a.s. liggen alle gevonden voorwerpen / kledingstukken weer in de barruimte, 
kijk er even tussen als je iets mist. Ook alle gevonden spullen tijdens de generale repetities en de 
shows liggen hierbij. In de meivakantie brengen we alle - niet opgehaalde - spullen naar het goede 
doel. 

 

SHOW WAS  

De kinderen zagen er super leuk en mooi uit tijdens de shows, chapeau voor de kostuumafdeling en 
ouders die daarbij hielpen! Na de shows blijft er dan wel was over, wie zou er een bak mee willen 
nemen en deze voor de mei vakantie willen retourneren? Dan mag je dit aangeven bij de balie en 
krijg je meteen een bak mee! Alvast enorm  bedankt!  

 

FOTO’S EN DVD BESTELLEN SHOW 

Ook dit jaar werden de shows weer met de camera vastgelegd. Danny van Bree van Fotogevoel  
heeft de foto’s gemaakt tijdens de voorstellingen. De foto’s zijn binnenkort online te  bestellen.  

De DVD registratie hebben wij uit handen gegeven aan True View. Wilt u (nog) een DVD bestellen 
van de show ‘De Kleine Prins’ dan kunt u contact opnemen met hen. Zij helpen u graag verder. 

TERUG BLIK SHOW / DANK JULLIE WEL 

Op 8 en 9 april hebben we met velen 6 geweldige shows neergezet. ‘De Kleine Prins’ was een voor-

stelling waar we met trots op terug kunnen kijken.  

Elke keer proberen we weer iets moois met elkaar te maken en wat is dat ook dit keer weer goed 

gelukt. Er is hard gewerkt en het resultaat mocht er wezen. Zoals al eerder genoemd tijdens de 

shows: we kunnen niet iedereen apart bedanken voor zijn of haar inspanningen, maar jullie waren 

stuk voor stuk onmisbaar! Leerlingen wat hebben jullie het goed gedaan, jullie mogen echt terug     

kijken op een prachtige show waarin jullie allen straalden! 

http://fotogevoel.nl/oypo-stardance.html
http://trueview.nl/
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TPK & SELECTIE VOORSTELLINGEN 

De Theater Productie Klassen (TPK) presenteren ‘Battle of the Musicals’! 
Altijd al eens bij een televisie opname willen zijn? Wil je weten hoe het 
er achter de schermen echt aan toe gaat? Kom dan op donderdag 25 mei 
naar Theater aan de Slinger om een opname bij te wonen! Een strijd   
tussen drie getalenteerde musical groepen om bekroond te worden met 
de titel: ‘De beste musical van 2017’. Wie gaat er dit jaar met de grote 
hoofdprijs vandoor… Een kaartje kost E 7,50. 

 

De Selectiegroepen van Stardance presenteren…’ik ben’; 26 dansers, op het eerste gezicht 
vol overeenkomsten. 26 meiden, 3 groepen. 17 leiders, 9 volgers, 8 denkers, 18 doeners. 
16 blond, 10 niet. Het zijn 26 individuen, met 26 dromen, ze volgen 26 paden. Wie is wie? 
Wat ze beweegt? Komt dat zien… Een kaartje kost E 13,50. 

 

FASHION GUERRILLA 

Wat een geweldige dag was zondag 26 maart jl.! 
Met het heerlijke zonnetje op de achtergrond 
hebben de dansers van Stardance spetterende 
modeshows gedanst op Winkel Centrum Het 
Rond in Houten. Zij kregen prachtige kleding 
aan, aangeboden door verschillende winkels, 
waarmee er op meerdere plekken werd opge-
treden. Als afsluiter een show op de kermis 
maakte deze fashion Guerrilla tot een succes! 

. 

DANSENDE WOORDEN 

Dansende Woorden is een project waar jongeren kennis maken 
met poëzie, beeldende kunst en dans. Dit project komt tot stand 
met College de Heemlanden en vijf Houtense dansscholen.  

Leerlingen uit Atheneum 3 hebben gedichten geschreven en      
leerlingen uit Atheneum 4 hebben beeldend werk gemaakt. Ze   
onderzoeken of er een relatie bestaat tussen poëzie/beeldend 
werk en dans. De makers van de gedichten en de kunstwerken  
worden betrokken bij het proces. Zij gaan kijken bij een dansrepeti-
tie en bereiden zich voor op hun rol tijdens de voorstelling. Ze    
dragen dan hun gedicht voor of vertellen over het beeldend werk. 
Het project wordt afgesloten met een spetterende voorstelling.  

Stardance docenten Sander en Kiki maakte in totaal 3 erg diverse 
choreografieën. Dit project wat we nu voor het 5-de jaar doen is 
een echt VBK project geworden. Omdat we de VBK leerlingen ook 
breder willen laten kijken dan alleen maar naar de kunstvorm dans! 
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https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/8183/$ID_226299/%27battle-of-the-musicals%27/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/8185/$ID_226301/%27ik-ben%27/
http://www.stardance.nl/stardance-dansende-woorden-2017/
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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 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 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. 

TAP TRY OUT 

Omdat we van veel leerlingen en ouders hele enthousiaste reacties kregen over de tap tijdens onze voorstelling 

‘De Kleine Prins’ willen wij een 6-weekse Tap Try Out periode aanbieden voor E 25,00. 

Wanneer: 8 mei t/m 26 juni (voor de oplettende kijker zijn dit 7 weken, zodat je ook nog een weekje later kan aanschuiven) 

Tijd: 18.30u-19.30u 

Voor wie: iedereen die geen/tot 3 maanden tap ervaring heeft 

Leeftijd: maakt niet uit; iedereen moet bij de basis beginnen  

Geïnteresseerd?! Mail dan naar de administratie. We hopen jullie te zien! 

‘SINGER IN THE DARK’ - THE STARVOICES 

In deze muziektheatervoorstelling (gebaseerd op de film ‘Dancer in the Dark’) spelen The Starvoices het verhaal 

van fabriekswerker Selma, een alleenstaande moeder en Tsjechische emigrant. Ze lijdt aan een erfelijke       

oogziekte waardoor ze uiteindelijk blind zal worden. Om haar 10-jarige zoontje (die nog in Tsjechië woont) van   

dezelfde ziekte te kunnen laten genezen, spaart Selma geld om hem te kunnen laten opereren. Haar grote   

passie is zingen en dansen. Tijdens haar eentonige werk in de fabriek droomt ze dikwijls weg in een wereld van 

muziek en geluk. Als de buurman op een dag haar vertrouwen schaadt, wordt Selma’s leven een tragedie en de 

verwachte ‘happy ending’ is opeens heel onzeker."  Nieuwsgierig? Kom dan kijken naar deze voorstellingen op 

11 maart 2018 om 19.30u en op 18 maart 2018 om 15.30u. Tickets zijn te bestellen via Theater aan de Slinger. 

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Tap%20Try%20Out
https://www.theateraandeslinger.nl/

