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STARNIEUWS 

AFSLUITEN & VERWELKOMEN 

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 open dagen voor 

je opgesomd. 

December is de tijd van het jaar om terug te kijken en vooruit te kijken. 

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

naar 2018!  Het jaar vloog voorbij, wat deden we naast alle verschillende 

lessen bij Stardance weer veel leuke dingen: 

We traden op bij zowel grote als kleine voorstellingen. Zo was er de   

leerlingenvoorstelling ‘De kleine prins’ in Theater de Kom in Nieuwegein 

en werden er weer leerlingen aangenomen op dans/musical vakopleidin-

gen. Dit jaar waren dat vanuit de VBK: Jennifer Hordijk en Bo Veenstra en 

Hannah Kruit van 7 jaar werd aangenomen op de vooropleiding van de 

NBA (Nationaal Ballet Academie). Verder hadden onze Theater Productie 

Klassen hun eigen show ‘Battle of the Musical’ en lieten de selectie   

groepen van Stardance zien wie zij zijn in de voorstelling ‘ik ben’. Wat 

vooral opvalt als ik zo naar alle extra dingen van Stardance kijk, is dat 

Stardance veel in samenwerking met andere Houtense partijen doet. Op-

treden voor en met het 3 dagen Fladderfestijn, optreden bij de Rotary, bij 

Kunst na Arbeid, bij Theatergroep Splinter, bij het Houten Huis, het      

gemeente huis, bij diverse culturele instellingen, Houtense happenings/

evenementen en bij de Sinterklaas intocht. En dat voelt fijn om             

onderdeel te zijn van… Een jaar om weer 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 voor-

stellingen die wij weer brengen komend jaar. In deze nieuwsbrief blikken 

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

vooruit!  

Want vanaf januari t/m december 2018 vieren wij dat Stardance haar 

20e verjaardag viert! Iedere maand zullen we een extra activiteit          

organiseren. Daarom is er een heuse jubileum agenda in het leven       

geroepen zodat iedereen kan zien wanneer er wat gaat gebeuren. Het 

wordt heel divers. Voor ieder wat wils! 

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

dagen en een gezond, bevlogen en liefdevol nieuwjaar.  

We zien jullie graag weer terug vanaf 7 januari 2018!  

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/2017/12/Open-dagen.pdf
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JUBILEUM AGENDA 

December 2017 Kick off jubileum seizoen 

Januari 2018 Jubileum herinnering wall 

Februari 2018 Sleep over bij Stardance; een nachtje logeren bij Stardance hoe leuk is dat!! 

Maart 2018 Facebook / Instagram win actie 

31  maart, 14 en 15 

april 2018 
Leerlingen shows # 20 

27 mei 2018 Kinderdisco / Stardance got talent 

Juni 2018 Picknick mee met Stardance 

September 2018 Start seizoen ‘18-’19 Opening vernieuwde barruimte / lounge 

Oktober 2018 Dansvossenjacht 

November 2018 Diverse workshops 

December 2018 Kerstgala / Dansavond 

* uitleg over de activiteiten volgt in de betreffende maand van de genoemde actie 

SHOW #20 

We informeerde jullie al in onze vorige nieuwsbrief… Er komt weer een  
voorstelling aan voor onze ‘oudere’ leerlingen!  

Alle voorbereidingen voor de show ‘#20’ zijn in volle gang. De muziek is  
uitgezocht, het script wordt geschreven, over de kostuums wordt alweer 
nagedacht en de audities voor de hoofdrollen hebben onlangs plaats         
gevonden. Ook zijn de meeste groepen al begonnen met het aanleren van 
de nieuwe choreografieën.  

Al met al volop actie en zoals het er nu uitziet gaat het weer een bijzondere 
voorstelling worden!  

Nieuwsgierig? Kom dan op 31 maart en/of op 14 en 15 april 2018 kijken naar onze shows in      
Theater De Kom te Nieuwegein. 

De kaartverkoop gaat 29 januari 2018 van start, via het theater. 

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 aangaande 
de show! 

http://www.stardance.nl/faq-20/
http://www.stardance.nl/faq-20/


TIJDENS DE LESSEN 

Onze kijkweek werd druk bezocht. Er waren veel belangstellenden om te kijken wat onze leerlingen 

zoal leren tijdens de lessen. In de week daarna werden veel van onze leerlingen aangenaam verrast 

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! En was er de vrienden-

week! 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!  

AGENDA 

Week 52/01 Kerstvakantie (zondag 24 december t/m zaterdag 6 januari 2018) 

Week 2/3 Proeflesweken (maandag 8 t/m zondag 21 januari 2018) 

14 januari 2018 VBK tentamens 

Week 9 Voorjaarsvakantie (zondag 25 februari t/m zaterdag 3 maart 2018) 

11 en 18 maart 2018 Singer in the dark - Starvoices show in Theater aan de Slinger 

31 maart, 14 en 15 

april 2018 
#20 - leerlingen shows in Theater De Kom 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2018 
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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 2018. 
 
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. Wilde je eind december 

stoppen dan had de opzegging vóór 1 december 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 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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