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MET IN DIT NUMMER: 

SHOWNIEUWS 

  NOG EVEN EN HET IS ZOVER! 

# 20 

20 jaar geleden ontstond Stardance 
uit een droom, uit een passie uit een 
harte wens… 20 jaar later is het    
Stardance hart gegroeid en gevuld 
met heel veel danspassen, dans    
plezier, dankbaarheid en mooie,  
diverse creatieve momenten. Dit kon 
en kan alleen maar gebeuren met en 
door onze oude, nieuwe en huidige 
leerlingen en medewerkers… Wordt 
het een voorstelling back to memory 
lane? Of laten we juist zien wat en 
hoe het er aan toe gaat bij Stardance; 
van binnenuit, van buitenaf, of vanaf 
de zijlijn?... 

Onze jubileumshow #20 komt steeds dichterbij! Bij de meeste    
groepen is de eerste dans al af en zijn de hoofdrolspelers en        
zangeressen hard aan het oefenen. Kortom, het belooft weer een 
bijzondere voorstelling te worden waar we met z’n allen hard aan 
werken! We zoeken nog hulpouders die ons willen helpen tijdens de 
shows. Lees hierover verderop meer. Ken je iemand die vroeger lid 
is geweest van Stardance? Ook voor de ‘oud leerlingen’ is het heel 
leuk om te komen kijken naar de shows, want die zullen veel       
herkennen! Ook zo benieuwd? Zorg dan dat je erbij bent op            
31 maart en/of 14 en/of 15 april a.s. in Theater De Kom! 

 

 

Inmiddels zijn de tijden definitief van de generale repetities, van de 
shows en hoe laat jullie waar aanwezig moeten zijn.  

Zet deze definitieve tijden dus snel in de agenda.  

In onze vorige nieuwsbrief informeerde wij jullie al over de reeds 
gestarte kaartverkoop, mocht je nog geen kaarten hebben besteld 
voor de shows, doe dit dan snel want het gaat hard! De kaartver-
koop gaat niet via Stardance maar via Theater de Kom. 

  FACTS 

Op 31 maart staan de eerste groepen al op het toneel! Dus de tijd 
vliegt best wel… Vandaar ook ons vriendelijke, maar ook dringende 
verzoek om bij alle lessen aanwezig te zijn, zodat we er met elkaar 
een leuke en spetterende voorstelling van kunnen maken! Want net 
als bij  voetbal is dans en werken aan een voorstelling ook een team  
’sport’… en hebben we elkaar nodig om de shows tot een groot  
succes te maken. 

  AANWEZIGHEID IN DE LESSEN 

http://www.stardance.nl/contact/aanmeldformulier-hulpouders/
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/2018/02/Definitieve-tijden-generale-repetities-en-shows.pdf
http://www.stardance.nl/start-kaartverkoop-20/
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Wat moet ik aan? Is een veel gehoorde vraag in en om de 

lessen. Hieronder leggen we uit hoe je er achter komt 

welke kleding je zelf mag meenemen. 

Zoek in het poule overzicht eerst op in welke poule je zit 

mocht je dit niet meer weten of het nogmaals willen 

checken. 

In het kledingoverzicht staat per poule omschreven    

welke liedjes je danst met de bijbehorende kleding welke 

je zelf mag meenemen. 

Aan de hand van volgend voorbeeld leggen we uit hoe het werkt. De leerling in het voorbeeld 

volgt maar één les, volg je meer lessen dan kun je hetzelfde met die lessen doen. 

Janneke zit op vrijdag om 19:00u op Jazz/Show/Funk in studio 2. Janneke zit dus in de B show in  

poule 6. Haar voorstellingen zijn op 14 april om 14.00u en om 19.15u. Haar generale repetitie is 

op zondag 8 april van 09:45 tot 13.45 uur in Sporthal De Wetering. Voor de kleding zoekt ze dan 

in het kledingoverzicht in de linker kolom poule 6. Haar liedjes zijn ‘Krantenwijk (nr. 3)’ en 

‘When I grow up (nr. 37)’ en de Finale. Achter deze liedjes staat de kleding die zij zelf moet 

meenemen. De rest van de kleding, indien van  toepassing, verzorgt Stardance. Heb je kleding 

wat je zelf moet mee nemen niet in de kast hangen, probeer dit dan te lenen of wacht tot na de 

pasweek, want heel vaak hebben wij dan nog aanvullingen/veranderingen! 

  KLEDING 

 

 

Uiteraard moet de kleding die door ons gemaakt/gekocht werd en die je 
zelf meeneemt ook gepast worden door alle leerlingen. Dit doen we in de 
pasweken. Deze kleding pasweken zijn in week 10 voor leerlingen die les 
hebben in de studio en in week 11 voor leerlingen die les hebben in de   
dependance. Dus: 

Stardance Studio’s: maandag 5 maart t/m zaterdag 10 maart.  

Depen’dance’: maandag 12 maart t/m vrijdag 16 maart.  

Neem deze weken ook alle kleding en attributen mee die je zelf mee mag nemen! 

Uitzonderingen:  De Selectie groepen, JTK-3 en VBK past de kleding op zondag 18 maart.            
De breakdance groep van docent Jeroen op donderdag om 17.00u in zaal 4 past de kleding op  
donderdag 8 maart i.p.v. op 15 maart. 

 PASWEKEN  

http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/02/POULE-INDELING-2018.pdf
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/02/Kledingoverzicht-_20.pdf
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De kaartverkoop is begin februari 2018 gestart. De verkoop gaat niet via Stardance maar via het Theater.  
Er zijn al veel kaarten verkocht. Wat leuk dat er zo’n grote opkomst is!  

Er kunnen nog steeds kaarten besteld worden. Via deze link kunt u de weetjes aangaande de kaartverkoop 
lezen en doorklikken naar de online kaartverkoop.  

Verkeerd bestelde kaarten worden niet retour genomen door het theater, kijk dus goed bij de                   
poule indelingen zodat u kaarten voor de juiste show besteld. Mocht het toch onverhoopt mis zijn gegaan; 
bestel kaarten voor de juiste show en probeer de verkeerd bestelde kaarten dan zelf door te verkopen.      
U mag hiervoor de Facebookpagina van Stardance gebruiken (door een email naar de administratie te    
sturen) en ook het prikbord in de studio/dependance om deze verkeerde kaarten te koop aan te bieden. 
Check, dubbel check dus als u gaat bestellen om doorverkoop van verkeerde kaarten te voorkomen. 

HULPOUDERS 

Wij zijn nog hard op zoek naar mensen die willen helpen tijdens de shows en de generale repetities. Mocht 
u geïnteresseerd zijn, wilt u dan dit aanmeldformulier invullen en versturen? Uw hulp wordt enorm         
gewaardeerd! 

De hulp die zich al opgaf: Bedankt voor uw aanmelding! U krijgt hier binnenkort meer informatie over. 

MAS STAGAIRES 

Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een leuke plek voor zijn of haar maatschappelijke stage (MAS) 
2016/2017 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 shows ‘# 20’. 

Wanneer*? 

 Tijdens de generale repetities op 25 maart, 30 maart en 8 april 2018. 

 Tijdens de shows op 31 maart, 14 en 15 april 2018. 

*LET OP!  

Je hoeft natuurlijk niet op alle bovenstaande dagen aanwezig te zijn. Wel is het fijn als je bij dezelfde  

generale repetitie behorende bij dezelfde show kan komen helpen; zie het hulpouder aanmeldformulier 

voor de verschillende opties.  

Kortom, zit je in de 3e van het voortgezet 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 de administratie. 

 GEZOCHT: HULPOUDERS EN MAS STAGAIRES 

 KAARTVERKOOP 

http://www.stardance.nl/start-kaartverkoop-20/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/02/POULE-INDELING-2018.pdf
http://www.stardance.nl/contact/aanmeldformulier-hulpouders/
http://www.stardance.nl/contact/aanmeldformulier-hulpouders/

