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MET IN DIT NUMMER: 

SHOWNIEUWS 

  SHOW ‘#20’ 

DEELNAME 

Kun je niet meedoen op 31 maart 

of 14 of 15 april 2018? Dat vinden 

we heel jammer maar wil je dat 

onze administratie zo snel mogelijk 

laten weten?  

De docenten kunnen er dan    

rekening mee houden in de     

dansen die ze maken.  

We hopen natuurlijk dat iedereen 

mee doet! 

Op 31 maart, 14 en 15 april 2018 staan wij in het Theater met onze 
volgende leerlingen show: #20. Deze show wordt door onze ‘oudere’ 
leerlingen opgevoerd in theater De Kom. 

De titel verraadt het al een beetje; de show gaat over 20 jaar Stardan-

ce; toen, door de jaren heen en nu… Nieuwsgierig hoe we dit vorm 

gaan geven? Zet dan de bovengenoemde data alvast in je agenda en 

kom kijken!   

 

 

Vorige maand zijn de groepsindelingen voor de show bekend         

gemaakt en de betreffende groepen zijn hierover geïnformeerd    

middels onze nieuwsbrief.             

Deze leerlingen stralen op 31 maart en/of 14 april en/of 15 april op 

het podium van Theater De Kom in Nieuwegein. De shows vergen 

het nodige aan organisatie en communicatie. Dit doen wij zoveel  

mogelijk via SHOWNIEUWS, waarvan dit de eerste is.  

In deze shownieuwsbrieven en op het prikbord in de studio’s is 

steeds de meest actuele informatie - zoals tijden, repetities, kleding 

en kaartverkoop - te vinden. Bekijk en bewaar deze info goed, zo heb 

je alle informatie bij de hand en mis je niets van de voorbereidingen. 

Toch iets gemist? Op onze FAQ pagina ’#20’ kun je alles terugvinden 

en staan ook antwoorden op veel gestelde vragen.   

In deze SHOWNIEUWS kun je opzoeken in welke poule / show         

iedereen is ingedeeld. Onthoud alsjeblieft goed in welke groep jij, of 

je zoon/dochter zit. We werken met 3 shows (A t/m C,                     

onderverdeeld in 6 shows, iedereen doet 2 shows) en 25 poules.  

Wij hebben er zin in om samen met jullie weer een geweldige reeks 

shows neer te zetten!  

 

 

  FACTS 

SHOWNIEUWS 1 

mailto:administratie@stardance.nl?subject=Afmelden%20deelname%20show%20'%2320'
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.stardance.nl/faq-20/
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POULES, GENERALE REPETITIES EN SHOWDAGEN/TIJDEN 

De groepen die mee doen met de show zijn al eerder bekend gemaakt. Maar via deze link kun je de groepen 

die mee doen aan de show nog een keer rustig terugkijken. Staat jouw lesgroep er niet bij, dan heb jij volgend 

seizoen weer show! 

Ook is de poule indeling bekend. Heel handig in 1 tabel kun je kijken in welke poule(s) en in welke showgroep

(en) je zit. Nadat je dat weet kun je hieronder per showgroep zien op welke dagen en dagdelen je generale 

repetitie(s) en shows hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Op vrijdagavond 30 maart 2018 is er een technische generale repetitie in het theater voor diegene die in de  

A-groep zit; op verzoek van het theater willen zij de show 1 keer in totaal gezien hebben om zo technisch ook 

goed voorbereid te kunnen zijn. 

 

A-groep       

Datum Dagdeel Activiteit Waar? 

Zondag 25 maart 2018 Middag generale repetitie Sporthal De Wetering 

Vrijdag 30 maart 2018 Avond *technische generale Theater De Kom N'gein 

Zaterdag 31 maart 2018 Middag en Avond 2 x show Theater De Kom N'gein 

      

B-groep       

Datum Dagdeel Activiteit Waar? 

Zondag 8 april 2018 Ochtend generale repetitie Sporthal De Wetering 

Zaterdag 14 april 2018 Middag en Avond 2 x show Theater De Kom N'gein 

      

C-groep       

Datum Dagdeel Activiteit Waar? 

Zondag 8 april 2018 Middag generale repetitie Sporthal De Wetering 

Zondag 15 april 2018 Middag en Avond 2 x show Theater De Kom N'gein 

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/2017/10/Groepen-shows-2018.pdf
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2017/10/Groepen-shows-2018.pdf
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2017/11/POULE-INDELING-2018.pdf
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Wat is een show zonder hulp(groot)ouders? Hulp is hard nodig bij het maken van decorstukken,   
kostuums en natuurlijk als hulp bij de generale repetities en de shows. 
 
Heb je twee rechterhanden, kennen naald en draad geen geheimen voor jou of vind je het leuk om 
samen met de leerlingen de show achter de schermen te beleven? Dan zijn we op zoek naar jou (u)!  
 
Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier voor hulpouders. 
 
Namens het Stardance team alvast bedankt! 

  WIE HELPT ONS MET DE SHOW? 

 

 

Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een leuke plek voor zijn of haar maatschappelijke   

stage (MAS) 2017/2018 dan ben je/is diegene bij Stardance aan het juiste adres. Wij zoeken   

leuke, enthousiaste, leergierige, verantwoordelijke en meedenkende stagiaires die er zin in  

hebben om ons te helpen tijdens de generale repetities en showdagen van onze show ‘#20’.  

Wanneer*? 

A show hulp: op zondag 25 maart 2018 van 12.30-18.00u tijdens de generale repetities en op 

vrijdag 30 maart 2018 van 18.00-22.00u en op zaterdag 31 maart 2018 van 12.00-22.00u**    

tijdens de shows.  

B show hulp: op zondag 8 april 2018 van 9.00-13.00u tijdens de generale repetities en op       

zaterdag 14 april 2018 van 12.00-22.00u** tijdens de shows.  

C show hulp: op zondag 8 april 2018 van 14.00-18.00u tijdens de generale repetities en op      

zondag 15 april 2018 van 12.00-22.00u** tijdens de shows.  

Kortom, zit je in de 3e van het voortgezet onderwijs of hoger en heb je zin om samen met onze 

leerlingen een geweldige show neer te zetten, dan zien we een reactie graag tegemoet via                         

administratie@stardance.nl.  

*Je hoeft natuurlijk niet op alle bovenstaande dagen en tijden aanwezig te zijn. Zie het hulpouder        

aanmeldformulier voor de verschillende opties.  

**Tijden zijn nog onder voorbehoud 

MAS STAGIAIRES GEZOCHT 

http://www.stardance.nl/aanmeldformulier-hulpouders/
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Aanmelding%20MAS-stage%20shows%20%2320
http://www.stardance.nl/contact/aanmeldformulier-hulpouders/
http://www.stardance.nl/contact/aanmeldformulier-hulpouders/

