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MET IN DIT NUMMER: 

SHOWNIEUWS 

  HET AFTELLEN IS BEGONNEN 

KAARTVERKOOP 

De kaartverkoop gaat hard. Heeft u nog 

geen kaarten besteld voor de show #20? 

Doe dit dan snel via het theater. Is de 

show van uw voorkeur al vol? Op het 

prikbord in de studio worden er nog kaar-

ten ter overname aangeboden. 

Op de showdagen zelf kunt u in de foyer 

van het theater bij de kassa ook nog  

kaarten kopen (mits beschikbaar). 

Nog een week te gaan tot de eerste show op de planken staat.  
Kleding is inmiddels gepast, de eerste generale repetitie nadert en 
dan moet het écht gaan gebeuren! 

Het belooft weer een bijzonder spektakel te worden met een 
kleurrijk decor, mooi licht, ontroerende momenten, fantastische  
kostuums en niet te vergeten stralende mensen op het toneel! 
Om hen/jullie draait het deze dagen tenslotte. 

Graag tot 31 maart, 14 en/of 15 april aanstaande!  

 

 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Danny van Bree velen van 
jullie tijdens de dansshow “De Kleine Prins” met veel plezier        
gefotografeerd heeft. Ook dit jaar gaat zij onze leerlingen die mee 
doen aan de show “#20” door haar camera volgen en vastleggen. 

De foto’s kunnen, net als vorig jaar, besteld worden via de website 
www.fotogevoel.nl. Je komt dan via de map ‘Stardance’ op de      
bestelpagina van oypo.nl. Daar kun je aangeven of je de foto’s wilt 
laten afdrukken op glanzend of mat papier. Bijvoorbeeld een 10x15 
cm formaat kost € 1,50 euro. Maar het is ook mogelijk om een       
digitale jpg te downloaden voor eigen gebruik. Deze kost € 2,00 per 
foto.  

De foto’s op oypo zijn afgeschermd met een logo. Uiteraard komt 
deze niet op de print of download te staan.  

 

 

 

De filmopname is in handen van True View. Zij maken van elke 
show een aparte registratie die op DVD en op HD wordt gezet. Een 
DVD of HD kost € 20,00 per stuk.  

U kunt ze op de showdag zelf (voor of na de voorstelling) bestellen 
en betalen in de foyer op de 1-ste verdieping (alleen contante    
betaling, helaas is er geen pin aanwezig!).  

Volgende week krijgen alle kinderen een blanco bestelformulier 
mee naar huis, maar u kunt ook een bestelformulier bij de          
Stardance Studio’s ophalen of hier downloaden. Deze kunt u dan 
thuis invullen en meenemen naar het theater tijdens de           
showdagen. Uiteraard zijn er ook formulieren in het theater       
aanwezig, maar om lange (wacht)rijen te voorkomen vragen wij u 
het formulier thuis al in te vullen.   

  FOTO’S  

  FILMOPNAME 

http://www.dekom.nl
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
http://www.fotogevoel.nl
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/03/Filmopname-bestelformulier-20.pdf
https://www.instagram.com/stardancestudios/
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AFSPRAKEN GENERALE REPETITIES 

• * Alleen de A-Show heeft een extra generale repetitie t.b.v. de techniek in theater De Kom op vrijdag  
30 maart. 

• ** Zit je op de basisschool? Dan kun je na de A-show generale repetitie t.b.v. de techniek op vrijdag    
30 maart om 21.15u opgehaald worden aan de achterzijde van het theater.       

• Zorg dat je op tijd bij Sporthal de Wetering of het theater (A-show op 30 maart) bent zodat we op tijd 
kunnen starten.  

• Alle leerlingen verzamelen zich voor de sporthal (of achter het theater, A-show op 30 maart). Hier ga je 
bij het bordje met je poulenummer staan, jullie gaan dan als groep naar binnen. LET OP! Het is de     
bedoeling dat als je bent aangekomen bij de sporthal/het theater, je je poulenummer/dansnummers 
weet, zodat je naar de juiste groep kan lopen. Hier wordt je door de hulpouders opgevangen en hier 
kan je na de generale repetitie ook weer opgehaald worden. Weet je je poulenummer niet meer? Kijk 
dan nog even bij de poule indelingen. 

• De generale repetitie is NIET in kostuum, je hoeft dus niets mee te nemen. Graag makkelijk zittende   
kleding en schoenen aantrekken, zodat je je niet hoeft om te kleden. 

• LET OP! Heb je een spoedverkleding in de betreffende show, dan neem je WEL de kleding (waar je zelf 
voor zorgt) mee zodat we de wissel kunnen oefenen. De leerlingen voor wie dit geldt hebben reeds een 
mail gekregen van ons. 

• Jullie krijgen voldoende te drinken en wat te snoepen van ons. Neem zelf wel extra brood/ fruit/      
drinken e.d. mee.  

• Doe je de generale repetitie van zowel de B show en de C show? Dan mag je bij ons overblijven tussen-
door. 

• Alle leerlingen zitten in de zaal tijdens de generale repetities en kunnen de show zien. 

We streven ernaar om op de aangegeven tijden klaar te zijn, mocht het onverhoopt uitlopen dan vragen we 
om jullie begrip.  

De leerlingen hebben een generale repetitie, waarin alle overgangen worden gerepeteerd en we de show als 
geheel kunnen oefenen. Hieronder staan nogmaals de data en tijden waarop we de leerlingen verwachten. 

 DATA GENERALE REPETITIES 

 A SHOW B SHOW C SHOW A SHOW* 

datum zondag 25 maart zondag 8 april zondag 8 april vrijdag 30 maart 

waar 
Sporthal                 

De Wetering 

Sporthal                     

De Wetering 

Sporthal                  

De Wetering 
Theater De Kom 

aanwezig 13.45 uur 09.45 uur 15.00 uur 18.45u 

klaar 17.45 uur 13.45 uur 18.45 uur 21.45** 

http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/02/POULE-INDELING-2018-3.pdf


 DATA SHOWS 

In onderstaand overzicht staan de data en tijden van de shows. Ze vinden plaats in Theater De Kom te 
Nieuwegein. Zorg ervoor dat je uiterlijk om de gevraagde tijd aanwezig bent, dan kunnen we op tijd        
beginnen. We verzamelen aan de achterzijde van het theater en je mag bij het bordje van je poulenummer 
gaan staan. Bij de show moet natuurlijk WEL alle kleding meegenomen worden. Vergeet niet de witte     
kleding voor de finale. Wij vragen om thuis de haren alvast te doen voor het 1-ste nummer welke je  
danst zoals in het kleding- en haaroverzicht staat en mogen jullie al in de make-up naar het theater     
komen.  

 A-1 SHOW A-2 SHOW B-1 SHOW B-2 SHOW C-1 SHOW C-2 SHOW 

datum zaterdag 31 maart zaterdag 31 maart  zaterdag 14 april zaterdag 14 april  zondag 15 april  zondag 15 april  

aanwezig 12.30 uur zijn er al 12.30 uur zijn er al 12.30 uur zijn er al 

waar Theater De Kom Theater De Kom Theater De Kom Theater De Kom Theater De Kom Theater De Kom 

showtijd 14.00 - 16.45u 19.15 - 22.00u 14.00 - 16.45u 19.15 - 22.00u 14.00 - 16.45u 19.15 - 22.00u 

klaar blijven over 22.00 uur blijven over 22.00 uur blijven over 22.00 uur 

REGELS & TIPS 

Om de shows rustig te laten verlopen, hebben we een paar regels opgesteld die gelden tijdens de          
showdagen. 

• Voor aanvang en tijdens de shows mag je niet het theater uit, dit omdat je onder onze verantwoorde-
lijkheid valt en we overzicht willen bewaren.  

• Tussen de 2 shows door is het verboden om het theater te verlaten. Je mag dus niet tussendoor met je 
ouders ergens gaan eten; m.u.v. diegene die 18 jaar of ouder zijn, let er wel op dat je vóór 18.30u 
weer terug bent!  

• Wij zorgen voor voldoende te drinken en wat te snoepen. Jullie mogen zelf voor je eigen avond eten 
zorgen. 

• Sieraden op het toneel zijn verboden. 

• Het is tijdens de voorstelling verboden om te flitsen en video opnames te maken! Houd rekening met 
andere bezoekers van de voorstelling, zij willen ook vrij zicht op het podium hebben. Herhaaldelijk een 
camera omhoog houden wordt als storend ervaren. Ook zelf geniet u meer als u rustig kunt kijken. 

• Last but not least: neem een goed humeur mee en de zin om er met z’n allen een spetterde show van 
te maken! 

• Wil je nog wat informatie nalezen kijk dan bij onze FAQ pagina #20, hier staan diverse belangrijke   
weetjes en documenten. 
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http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/02/Kledingoverzicht-_20.pdf
http://www.stardance.nl/faq-20/


MET DE TIJD MEE 

Tijdens de shows maken wij groepsfoto’s welke wij posten op facebook. Verder maken wij backstage beelden 
via Instagram Stories! Leuk als herinnering!  

Word dus snel lid van onze facebookpagina en volg ons op twitter om niks te missen! Op Instagram kunt u 
ons vinden onder: @stardancestudios. 

Mis dus niks en volg ons tijdens de generale repetities en showdagen! 

N.B. wil je niet op social media en ben je tegen het publiekelijk tonen van beeld en/of videomateriaal van  
jezelf/uw kind stuur dan een email naar de administratie dan houden wij daar rekening mee. 
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KLEEDKAMERS ENZO 

De kleedkamerindeling vind je hier zodat je kunt zien in welke kleedkamer je zit.  

De jongere groepen met hulp worden hier naartoe gebracht nadat hun groep compleet is achter het theater.  

De oudere groepen (zonder hulp) mogen direct naar hun kleedkamer doorlopen en hoeven niet eerst achter 

het theater te verzamelen: 

• Poule 4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 25 en 26 in alle shows 

• En in de A show ook nog poule 18 en 24 

• En in de B show ook nog poule 20 

• En in de C show ook nog poule 20, 22 en 24. 

Er zijn leerlingen bij Stardance die 2 of meer lessen per week volgen. Deze leerlingen kunnen natuurlijk niet in 

alle kleedkamers bij hun diverse groepen tegelijk zitten, dus hanteren wij de volgende ranking: 

1. Selectie 

2. VBK 

3. JTK 

4. Oud leerlingen (poule 25) 

5. Jazz / Show / Funk 

6. Klassiek 

7. Musical 

8. Urban, Dancehall, Breakdance, Boys Only 

9. Modern 

10. Tap 

Voorbeeld 1: Zit je op Jazz/Show/Funk én op Klassiek, dan zit je dus in de kleedkamer van de Jazz/Show/Funk 

groep. 

Voorbeeld 2: Zit je in de VBK en in dezelfde show óók bij Modern dan zit je dus in de kleedkamer van de VBK 

groep. 

https://www.facebook.com/stardancestudios/
https://twitter.com/StardanceHouten
https://www.instagram.com/stardancestudios/
mailto:administatie@stardance.nl?subject=bezwaar%20foto/videomateriaal%20tijdens%20repetitie%20en%20showdagen
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/03/Kleedkamer-indeling-20.pdf


Brengen naar theater 

Het brengen van de leerlingen kan op 2 manieren:  

1. De oudere leerlingen kunnen zelf naar het theater komen of eventueel met de auto       
worden afgezet bij het theater, hier worden zij dan opgevangen door een medewerker 
waarna zij bij hun poule kunnen gaan staan of zelf naar hun kleedkamer kunnen gaan. 

2. Voor de jongere leerlingen geldt: Parkeer de auto in de parkeergarage (of omgeving) en 
loop samen met uw zoon/dochter mee naar de achterkant van het theater om hem/haar 
bij de betreffende poule te brengen. U mag helaas niet mee het theater/ de kleedkamers 
in. 

Halen van theater 

U kunt na afloop van de shows uw zoon/dochter ophalen bij de hulpouders, deze verzamelen 
zich met hun eigen poule aan de achterzijde van het theater. Verder vragen wij u de instructies 
van de hulpouders en de Stardance medewerkers op te volgen om het ophalen zo snel mogelijk 
te laten verlopen. 

Eindtijden shows 

Zodra de show is afgelopen kan het publiek, via de voorzijde, het theater verlaten. Houd er bij 
het afhalen rekening mee dat de leerlingen dan nog niet uit het theater zijn, zij moeten dan nog 
hun spullen verzamelen e.d. De leerlingen komen aan de achterzijde het theater uit. 

Theater, vervoer e.d. 

• Het theater gaat 45 minuten van tevoren open, de zaal 20 minuten voor aanvang van de 
show. 

• Toegang tot de zaal alleen op vertoon van een kaartje, op het kaartje staan rijnummer en 
stoelnummer. Het zijn allemaal vaste plaatsen. 

• Adres van Theater De Kom: Stadsplein 6, 3431 LZ Nieuwegein. Meer informatie over het 
theater is te vinden op de website van het theater. 

• LET OP! Op zaterdag 31 maart (A-Show) en zaterdag 14 april (B-Show) is er markt voor 
het theater. Daardoor kan het wat drukker zijn in de theater parkeergarage. In de         
omliggende parkeergarages is er ook genoeg plek. Maar houd eventueel op deze dagen 
rekening met een wat langere parkeertijd. 

• Staat u langer dan 3,5 uur geparkeerd bij Parkeergarage Theater (of langer dan 2,5 uur bij 
Parkeergarage Stadhuis), dan is het voordeliger om in het theater een uitrijkaart te kopen 
voor € 5,00. U kunt 24 uur per dag de parkeergarages uitrijden.  

• Door de drukte in de parkeergarages rond het theater is het altijd handig om te carpoolen. 
Zo beperken we het aantal auto’s, dragen we bij aan het milieu en beperkt u de parkeer-
kosten. Vanaf Houten is er een reistijd naar het theater van ongeveer 15 minuten. Via 
googlemaps kunt u een routebeschrijving opzoeken en printen, ook met het openbaar ver-
voer is het theater erg goed te bereiken; per tram vanuit Utrecht en met de bus (48) vanaf 
station Houten. 
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http://www.google.nl/maps

