
We zijn al even onderweg in seizoen 2017-2018 en zag ik de meeste        

leerlingen en ouders al even. Toch nog even voor iedereen: Welkom (terug)! 

We gaan er met elkaar een gezellig, inspirerend, creatief en bijzonder        

seizoen van maken! 

De eerste lesweken na de zomer voelen altijd extra bijzonder. Bij leerlingen 

en docenten voel je opnieuw de zin en energie om weer lekker aan de slag 

te gaan! Er zijn nieuwe leerlingen, je hebt les van een andere docent, je 

groep samenstelling is net iets anders... dat maakt dat het bruist! Nou en 

bruisen deed het al de eerste periode. Want naast de opstart en ervoor   

zorgen dat iedereen weer in zijn/haar juiste groepje zit, deden we ook al 

veel andere leuke dingen. 

Leerlingen van verschillende groepen deden veel leuke optredens; we  

maakte o.a. de fladderdans 2017, danste we fashion guerrilla’s in Den Bosch, 

traden op bij theater voorstelling ‘Ongekend talent’ en nog meer! Een foto 

compilatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief. En we gaan door op deze 

energie, want de komende tijd zijn er kijklessen, komen de pieten natuurlijk 

weer bij ons langs en zijn er weer vriend(inn)en lessen. Ben je benieuwd wat 

je partner, (klein)kind en/of vriend of vriendin doet bij Stardance?! Dan ben 

je van 13 t/m 19 november van harte welkom om in de les te komen kijken. 

Want dan is het weer kijkweek bij Stardance! 

En dan gaan we alweer richting december, naast genoemde pieten bezoek 

en vriendenlessen (zie in agenda voor de data) starten we ook met de eerste 

jubileum activiteiten. Want Stardance wordt volgend jaar 20 jaar jong! En 

dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan... In december is de kick 

off van dit bijzondere jubileum jaar. Hier wordt in de les aandacht aan      

besteedt en is er de lancering van een heus Stardance lied!  

In de nieuwsbrief van december zal de jubileum kalender gepubliceerd   

worden, want vanaf januari is er iedere maand een feestelijke activiteit voor 

jong en oud(er)! En is er natuurlijk ook weer een leerlingen voorstelling in   

Theater de Kom in Nieuwegein. Maar eerst nog even in het nu van deze 

nieuwsbrief. Waarin we ook terugblikken en vooruit kijken, maar ook even 

praktische zaken met u willen delen. Veel plezier met het lezen en graag tot 

ziens bij een van onze lessen. 

Met warme groet, mede namens het team, 

Christel van der Gun 
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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

  WELKOM (TERUG) EN VOORUITBLIK 

ENQUETE 

Vorig seizoen hebben wij een 

enquête verstuurd aan al onze 

leden. Wij willen iedereen 

hartelijk bedanken die daar-

aan zijn/haar medewerking 

heeft vereend en de tijd heeft 

genomen om deze  enquête in 

te vullen. Opvallend is dat 

iedereen erg  tevreden is met 

het wel en wee binnen      

Stardance. Uiteraard waren er 

ook punten tot verbetering. 

Daaraan wordt gewerkt! 

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


Stardance Studio’s -  Hefbrug 2 -  3991 LB Houten -  (030) 63 81 501 -  info@stardance.nl 

K
ijk

 v
o

o
r 

d
e 

ac
tu

el
e 

ag
en

d
a 

o
p

 o
n

ze
 w

eb
si

te
 

AGENDA 

Week 43 en 44 Proeflesweken 

4 november 2017 Optreden selectie bij najaar concert KNA in Het Houtens 

Week 46 Kijkweek (maandag 13 t/m 19 november 2017) 

Week 48 Pieten in de les (27 november t/m 2 december 2017) 

5 december 2017 Sinterklaas (géén aangepast rooster, 2 weken van tevoren inventarisatie) 

Week 50 Vriend(inn)enweek; neem gezellig iemand mee! (11 t/m 16 december 2017) 

11 en 18 maart 2018 Voorstelling Starvoices: ‘Singer in the Dark’ in Theater aan de Slinger 

31 maart 2018,                 

14 en 15 april 2018 
Shows in Theater De Kom* 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2017 

 

SHOWINFO 

In maart en april 2018 zijn er weer onze leerlingen shows. Dit jaar zijn alle ‘oudere’ groepen aan 

de beurt. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de show. We maken alvast bekend 

welke groepen er mee gaan doen. In onderstaand schema staan de definitieve data van de     

generale repetities en de showdagen. Iedereen doet 2 shows op een dag. Wie er op welke      

dag(en) generale repetitie(s) en shows heeft wordt gecommuniceerd in de 1e shownieuwsbrief 

die binnenkort verschijnt.    

Houd de website en de nieuwsbrieven goed in de gaten voor updates rond de shows van 2018. 

A Show B Show C Show 

Waar: Theater de Kom N'gein Waar: Theater de Kom N'gein Waar: Theater de Kom N'gein 

Wanneer: Zaterdag 31maart Wanneer: Zaterdag 14 april Wanneer: Zondag 15 april 

2 shows; middag & avond 2 shows; middag & avond 2 shows; middag & avond 

      

Generale Repetitie* Generale Repetitie Generale Repetitie 

Waar: Sporthal de Wetering Waar: Sporthal de Wetering Waar: Sporthal de Wetering 

Wanneer: Zondag 25 maart  Wanneer: Zondag 8 april Wanneer: Zondag 8 april  

Technische Repetitie*     

Waar: Theater de Kom N'gein     

Wanneer: Vrijdag 30 maart     

* Show A heeft als enige 2 x een repetitie   

http://www.stardance.nl/events/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2017/10/Groepen-shows-2018.pdf


TV BARRUIMTE 

KIJKLES / VRIENDENWEEK 

 In de week van 13 t/m 19 

november is het kijkweek en 

in de week van 11 t/m 17 

december is het vrienden 

week bij Stardance. Neem 

dus gerust je moeder, vader, 

broer, zus, vriend(in), buur-

meisje en/of buurjongen, 

neef en/of nicht mee om te 

komen kijken of een keer 

mee te komen doen tijdens 

de vriendenles  zodat zij kun-

nen ervaren hoe leuk het is 

om bij Stardance te dansen! 

Ze zijn van harte welkom! 

DANCE POWER KIDZZZ 

Twee jaar geleden zijn wij  

gestart met een dansgroep 

voor kinderen met een ver-

standelijke 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!  
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Op onze hoofdlocatie hangen in de barruimte 2 mooie TV schermen. Op deze 

schermen zijn de danslessen van onze leerlingen te volgen. We merken dat 

de kinderen zich erg bewust zijn van de camera’s. Ook horen wij dat de   

mensen in de wachtruimte meer bewegingsvrijheid nodig hebben. Omdat 

veel ouders zich rondom de TV’s positioneren tijdens het wachten is het erg 

druk. Wij organiseren 2 keer per jaar kijklessen waarin er live gekeken kan 

worden naar de kinderen, daarom hebben wij besloten de TV schermen in de         

barruimte alleen de 1-ste week van iedere maand aan te zetten. Wij hopen 

op uw begrip. 

 

 

In deze muziektheatervoorstelling (gebaseerd op de film ‘Dancer in the Dark’) 

spelen The Starvoices het verhaal van fabriekswerker Selma, een alleen 

staande 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 verwachtte 

‘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. 

‘SINGER IN THE DARK - THE STARVOICES 

 

 

In 2018 wordt Stardance 20 jaar! Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan! 

Iedere maand staat er een activiteit op het programma: van Instagram win 

acties tot een Stardance picknick en van kinderdisco tot een kerstgala… in de 

nieuwsbrief van december meer hierover. Het belooft in ieder geval een    

bewogen jaar te worden! In december is de kick off van het jubileum seizoen 

en de lancering van een heus Stardance lied!!  

Docent Linda heeft mooie Stardance armbandjes met een ster gemaakt welke 

vanaf  1 november te koop zijn. Kom dus snel naar de studio voor zo’n limited 

edition armband! 

 #20JAARSTARDANCE 

WIST JE DAT... 

Hannah Kruit, een voormalig 

leerling van Stardance, is 

aangenomen bij de ballet-

opleiding in Amsterdam!?

Namelijk bij de pre-NBA!  Zij 

deed mee met de talent 

scout dag, georganiseerd 

door Stardance, en werd 

door Jane Lord van de     

Nationale Ballet Academie 

gescout en gevraagd om 

auditie te komen doen! Wij 

wensen Hannah heel veel 

succes met deze mooie 

kans! 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/lesaanbod/dance-power/
https://www.theateraandeslinger.nl/agenda/singer-in-the-dark/


  

 

Wat deden we al weer veel leuke dingen de eerste weken van dit seizoen! De kick-off begon met 

een teambuilding dag met al het personeel. We danste mee met theater groep Splinter in de 

voorstelling: ‘Ongekend talent’ en deden we diverse verrassing optredens op WC Het Rond. Onze 

Dancepower groep trad op bij een inspiratie bijeenkomst voor de aangepaste sport. En deden we 

diverse fashion guerrilla’s optredens in de Arena in Den Bosch. Voor alle dansers die hieraan 

meededen: jullie zijn stuk voor stuk TOPPERS!  

 

STARDANCE IN BEWEGING 

Dansers tijdens de open dag van 

Brandweer Houten 

Voorstelling ‘Ongekend Talent’ van 

Theater groep ‘Splinter’ 

Kick-off teambuilding 

personeelsdag 

Optredens Activiteitenmarkt      

Het Rond 

Dance Powers tijdens inspiratie 

avond van de aangepaste sport 
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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 
2018) 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. 

 

 

• Wij merken dat er vaak leerlingen met de auto voor de deur (op de weg) worden afgezet voordat de 

dansles begint. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. Wij verzoeken u vriendelijk, voor een ieders veilig-

heid, in de parkeervakken te parkeren. 

• Wij hebben op onze hoofdlocatie 2 mooie kleedruimtes. Toch merken wij dat kinderen worden         

omgekleed in de barruimte. Vriendelijk verzoeken wij u om van onze kleedkamers gebruik te maken en 

de barruimte uitsluitend te gebruiken als wachtruimte. 

• Een verzoekje van alle docenten: willen jullie alsjeblieft proberen om op tijd te komen? Als je te laat in 

de les aanhaakt is dat hinderlijk voor de overige leerlingen en het geeft meer rust als er op tijd gestart 

kan worden met de les. 

• 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 bij diverse dansstijlen over de vloeren rollen.  

Zouden jullie hier alsjeblieft rekening mee willen/kunnen houden?  

Alvast vriendelijk bedankt voor jullie medewerking! 

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

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

