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KOM JE OOK?!
Veel mensen weten (nog) niet dat je
als volwassene ook bij ons terecht
kunt voor diverse dansstijlen, maar
ook voor Pilates, Shape-Fit & Dance,
of Zumba.
Ben je als ouder en/of volwassene
geïnteresseerd? Informeer dan
gerust eens naar de mogelijkheden!

Welkom (terug)!
We zijn al weer 3 weken onderweg in seizoen 2018-2019 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 en
creatief 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... Naast de opstart en
ervoor zorgen dat iedereen weer in zijn/haar juiste groepje zit, gebeurde
er ook andere leuke dingen.
Natuurlijk waren we weer op de activiteiten markt aanwezig en te zien.
Dit jaar met een speciaal optreden en een speciale actie. Er was dit jaar
en heuse ‘Stardance Kennis Quiz’.
Docenten en dansers creëerde mee en danste in de nieuwe Sinterklaas
film, Sinterklaas clips en verleende we weer medewerking aan een 100%
Coco film. Een andere bijzondere en terugkerende vakantie opdracht is
dansonderwijs geven bij de zomerschool/taalklas voor vluchtelingen.
Mooi om ook hier een steentje aan bij te mogen dragen.
Deze laatste 4 maanden van het jaar zijn er nog een aantal jubileum
activiteiten:
Op 30 september een Stardance Dans Vossenjacht op Het Rond, waar
Stardance leden maar ook niet Stardancers aan mee mogen doen.
28 oktober de kinderdisco in de dependance van Stardance en op
18 november is er een Stardance jubileum workshop dag met lessen in
de studio en de dependance.
Dit seizoen hebben we een 3-tal shows:
•
De kindershows op 6 & 7 april 2019, waar alle jongere leerlingen
van Stardance aan mee mogen doen.
•
De voorstelling van onze Theater Productie Klassen op 30 mei 2019
•
De Selectie show op 6 & 7 juli 2019.
Het belooft wederom een seizoen in beweging te worden. Maar eerst
nog even in het nu van deze nieuwsbrief. Waarin we 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.
Hartelijke groet,
mede namens het team,

Christel van der Gun

KICK OFF SEIZOEN 2018-2019
Traditioneel is er altijd, de zondag voordat het seizoen
start, de seizoen kick off voor alle medewerkers en
docenten. Dit jaar speelden we het spel ‘Mission Impossible’. Nou en dat hebben we geweten; onmogelijke
opdrachten, overwonnen angsten, lachbuien, veel
gepraat en teambuildingopdrachten, bewees weer eens
wat voor energiek en enthousiast team we zijn met
elkaar. En zoals op de foto te zien is weer helemaal in
balans voor het komende seizoen!

KINDERDISCO
Omdat alle kinderen die niet meededen aan de shows #20 ook wel zin hebben
in een feestje, organiseren wij een: KINDERDISCO op zondag 28 oktober a.s.
Zie onze uitgebreide flyer voor meer informatie. U hoeft uw kind niet van
tevoren aan te melden voor de kinderdisco; wij hopen velen van jullie te zien
bij de disco!

22 september

Jubileumactiviteit: Stardance vlag hijsen 16.00u

30 september

Jubileumactiviteit: Dans Vossenjacht - Het Rond Houten 14.00-17.00u

Week 43

Herfstvakantie - 21 t/m 27 oktober - geen lessen

28 oktober

Kinderdisco - dependance Stardance

Week 44 en 45

Proeflesweken

17 t/m 23 november

Kijkweek

18 november

Jubileumactiviteit: Workshop dag

Week 50

Vriend(inn)enweek

6 en 7 april

Shows in Theater De Kom

21 april t/m 4 mei

Paas/Meivakantie: Let op! Aangepaste data!

15 juli t/m 8 sept

Zomervakantie: Let op! Aangepaste data!

Klik hier voor de gehele planner van seizoen 18-19 en ons vakantierooster
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Kijk voor de actuele agenda op onze website

AGENDA

VACATURE / OPROEP
Ben jij gastvrij en klant– en service gericht? Wij zoeken per direct een
collega op oproepbasis die ons bar team komt versterken. De functie
omschrijving is zeer uitgebreid; van het verzorgen van koffie en thee tot het
visite kaartje van de dansschool. Een vraagbaak en opvang van de jongste
kinderen. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail
naar Christel.
Daarnaast zoeken we iemand die ons schoonmaak team komt verstreken in de ochtend uren. Interesse?
Stuur dan een mail met je motivatie naar Christel.

STARDANCE KENNIS QUIZ
Op 1 september stonden wij op de Activiteiten markt op Het Rond in Houten. Wat een prachtig weer troffen
we en gelukkig zorgde het weer ook voor veel bezoekers. Voor iedereen die ons optreden heeft gemist hebben
we een compilatie geplaatst op ons YouTube kanaal.
Er was dit jaar en heuse ‘Stardance Kennis Quiz’. Je kon je dans-, musical- en balletkennis testen door middel
van vragen te beantwoorden over verschillende dansstijlen en musicals welke live werden uitgebeeld door de
Stardancers!

Er werd door velen enthousiast meegedaan!
De winnaars werden beloond met fantastische prijzen:
1e prijs: Vicky van den Tempel won de Stardance Fiets
2e prijs: Isabel de Beer won een half jaar gratis dansen
3e prijs: Maira Bijkerk won 2 vrijkaarten voor een Stardance show naar keuze
Gefeliciteerd met jullie prijzen!
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TEAM KWF
Op 14 oktober a.s. gaat
Bianca Zwambach (leerling
van Stardance) samen met
haar zus Donja de 5 kmloop
doen tijdens de Marathon
van Eindhoven. Zij doen mee
met team KWF om zo geld
op te halen voor kanker
onderzoek. Helaas weten zij
maar al te goed wat kanker
met een mens en de naasten
kan doen. Dit geeft hen
echter wel extra motivatie
om hun best te doen! Bianca
maakt al jaren lang haar
hoofd leeg door te dansen bij
Stardance, maar dit keer wil
zij écht iets doen om mensen
met kanker te helpen.
Steunen jullie hen met een
donatie? Dit kan in de
donatiebox op de bar bij
Stardance, of via deze link.
Alvast bedankt!

JUBILEUM ACTIVITEITEN
Stardance Vlag 22 september:
Op 22 september om 16.00u gaan we de door de twee
winnaars, Meintje Smilda en Sam van den Oosterkamp,
ontworpen Stardance Jubileum vlag hijsen! Hiernaast het
ontwerp waar de uiteindelijke vlag op gebaseerd is. Ben je
benieuwd hoe deze er in het echt uit ziet? De vlag is een
eyecatcher voor het Stardance pand!

Dans Vossenjacht 30 september:
Op zaterdag 30 september organiseren wij een Dans Vossenjacht op Het
Rond in Houten van 14.00-17.00u. Kom jij de dansvossen van Stardance
zoeken? Uiteraard zijn ook niet-Stardanceleden van harte welkom om mee te
komen doen! Je hebt een stempelkaart nodig om mee te doen, deze kun je
vanaf volgende week halen bij de balie van de Stardance Studio’s of op de
dag zelf bij het Stardance servicepunt midden op Het Rond.
Workshop dag 18 november:
Op zondag 18 november is het workshop dag bij Stardance. Bekende namen
uit binnen- en buitenland komen naar Houten om jullie les te geven. Ook
niet-Stardanceleden kunnen zich inschrijven. Op dit moment zijn we bezig
met het rooster en de onderhandelingen. Binnenkort meer details...
Stardance Jubileum Wall:

ZWARTE ZOLEN
Wij hebben in de zomer
vakantie onze dansvloeren
laten poetsen door een
professioneel bedrijf. Daarna
waren alle (zwarte) strepen
verdwenen. Nu drie weken
later zitten er helaas weer
zwarte strepen op onze dansvloeren.
Daarom het vriendelijke doch
dringende verzoek om GEEN
schoenen met zwarte zolen te
dragen in onze studio’s
(m.u.v. voor dans bedoelde
sneakers). Vriendelijk dank
voor jullie medewerking!

Vorig seizoen was er de jubileum activiteit: maak een ster voor onze eigen
wall of fame… en daar gaven jullie massaal gehoor aan: Het was zo leuk dat
we maanden lang door een sterren hal naar binnen mochten lopen. Dank
jullie allemaal voor jullie mooie, lieve wensen voor Stardance, voor het delen
van jullie herinneringen aan Stardance en voor jullie creatieve uitspattingen
die op deze sterren tot uiting kwamen. We hebben besloten dat we van al
deze mooie sterren een compilatie gaan maken en dat deze een speciale plek
krijgen aan de muren van de studio en de dependance. Een paar bijzondere
en/of pakkende sterren willen we wel vast delen in deze nieuwbrief, gemaakt
door (van links naar rechts) Kira, Lucille, Sanne en Gaia!
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VERWARRING BENAMING DANCEMIX KIDS EN JAZZ/SHOW/FUNK
Wij merken de laatste tijd dat mensen best wel waarde hechten aan de benaming van 2 boven
genoemde lessen. Daarom een uitleg over deze les vormen.
Kinderen mogen wanneer ze naar groep 3 gaan kiezen tussen klassiek ballet of ‘anders dansen’. Dat
‘anders dansen’ goten wij vorm in DanceMix Kidz, waarin we kinderen met verschillende dansstijlen
in aanraking laten komen. Op een natuurlijke wijze ontdekken kinderen zo wat zij leuk vinden om te
doen en kunnen ze vanaf groep 4 en/of 5 echt gaan kiezen voor urban, musical, tap, jazz/show/funk
e.d. Wij dachten hiermee onze leerlingen te bedienen in het ontdekken van de diverse stijlen.
Omdat wij merken dat dit verwarring oplevert gaan wij aan kinderen vanaf groep 3 - die niet voor
klassiek ballet kiezen - alleen nog jazz/show/funk aanbieden. In een jazz/show/funk les worden
namelijk ook èn jazz èn meer funky- en showdansen behandelt en daarmee kan een leerling en
docent ook voelen waar behoefte en talenten van een kind liggen.
Met deze uitleg hopen wij eventuele onduidelijkheden opgelost te hebben.

TROTS EN GENIETEN
Ieder jaar zijn we trots dat er leerlingen het theatervak in mogen… Gaia Smith, onze
9 jarige Stardancer speelt de kleine Annie in de gelijknamige musical ‘Was Getekend
Annie M.G. Schmidt’. Deze musical is te zien in DeLaMar Theater in Amsterdam.
Joyce Brandes werd aan genomen bij de Dutch Academy of Performing Arts.
We zijn trots en dankbaar dat wij het theater virus aan hen mochten overgeven en
dat wij een stukje mochten bijdragen aan deze resultaten.

SHOWS
Dit jaar zijn er 3 voorstellingen van Stardance te zien in de theaters.
De kindershows, waar de jongere leerlingen van Stardance aan mee mogen doen. Deze
voorstellingen zijn op 6 en 7 april 2019 in Theater de Kom in Nieuwegein. In de volgende
nieuwsbrief wordt bekent weke groepen er allemaal meedoen met deze show. Kaartjes zijn vanaf
januari verkrijgbaar via Theater de Kom.
De voorstelling van onze Theater Productie Klassen is op 30 mei 2019 in Theater aan de Slinger in
Houten. Ze spelen op Hemelvaartsdag 2 voorstellingen, om 18.30u en 20.30u. Kaarten zijn al te
bestellen via Aan de Slinger.
De Selectie show op 6 en 7 juli 2019, Theater aan de Slinger, waar de selectie klassen weer
verrassend en vernieuwend eigen werk neerzetten. 2 voorstellingen bleken te weinig, vandaar dat
zij nu 3 voorstellingen verzorgen op 6 juli om 19.30u en op 7 juli om 15.00u en 19.30u. kaartjes zijn
ook al te bestellen Aan de Slinger.
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EVEN VOORSTELLEN…
Dit seizoen is het team uitgebreid met onderstaande enthousiaste docenten:
Hoi, ik ben Marlies de Boer. Afgelopen juli ben ik afgestudeerd aan de Dans- en
Musicalacademie Lucia Marthas waarbij ik zowel mijn Bachelor Docent als mijn
Bachelor Uitvoerend heb behaald. Vanaf september ga ik elke donderdag en
vrijdag les geven bij Stardance. Ik zal hier musicalles, dance mix, jazz show funk
en balletles gaan geven aan kinderen die binnen de basisschoolleeftijd vallen.
Ik heb er erg veel zin in en hopelijk tot ziens bij Stardance!

Hallo allemaal,

Ik ben Esmée en ik ga vanaf september klassiek ballet geven op de maandag. In
ronde mijn opleiding van klassiek balletdocente af aan de Royal Academie of
Dance. Ik heb veel zin om met jullie aan de slag te gaan. En jullie dans talenten
verder te mogen ontwikkelen!

Hoi, ik ben Aurora Versloot en ben op mijn 4e begonnen met dansen. Ik begon als
klein meisje met Jazz ballet. Al vrij snel begon het dansen zo te kriebelen dat ik heel
graag een dansopleiding wilde gaan doen na mijn middelbare school. Zo begon ik
eerst met één jaar bij de 5 O’clock, dat is de vooropleiding van de Amsterdamse
hogeschool voor de kunsten waar ik 6 dagen per week les kreeg in diverse stijlen.
Daarna stroomde ik door naar het HBO; Docent dans waar ik in juni 2018 van ben
afgestudeerd. Ik zal moderne lessen op de woensdag middag gaan geven en de Jazz/
Show/Funk lessen op de woensdag en donderdagavond.

Ik heet Zoe en geef sinds kort de dancehall les bij Stardance. Dancehall is iets dat
verder gaat dan alleen een dansstijl, het is een cultuur. Ik was vorig jaar in Kingston
Jamaica, waar ik de gelegenheid kreeg om deze cultuur van dichtbij te zien! Ik was
hier samen met mijn dancehall crew 'junction crew' waar ik veel mee train en waar ik
vorig jaar een dancehall theater show mee heb gedanst. In mijn les wil ik de cultuur
zo goed mogelijk overbrengen door kennis and groove en daarnaast natuurlijk veel
plezier! Naast mijn dancehall avontuur, heb ik tot vorig jaar een dansopleiding
gedaan en ben ik nu begonnen met jazz zang aan de vooropleiding van het conservatorium van Amsterdam.

Hi, ik ben Nathalie Chaves en dans van kinds af aan al bij Stardance. Tijdens mijn jaren
bij Stardance heb ik ontdekt dat dansen meer voor mij was dan slechts een hobby en
zodoende ben ik na de middelbare school gaan studeren aan Lucia Marthas Institute for
Performing Arts. In 2018 heb ik mijn studie succesvol afgerond met twee bachelor
diploma’s: een voor uitvoerend artiest en een voor dans docente. Ook was ik te zien in
Opus one’s musical productie van “De Klokkenluider van de Notre Dame” en heb ik
meegedaan aan de illusionisten show van Magus Utopia “Love After Death”. Ik geef al
sinds 2014 met veel plezier les in verschillende stijlen aan verschillende leeftijden en
ben nu bij Stardance werkzaam als urban docente. Ik ben vaste invaller bij Stardance,
dus misschien kom je me nog eens tegen!
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HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
Vanaf 1 oktober kun je ook pinnen (vanaf 1 euro) bij Stardance! Lekker makkelijk en snel!
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 veiligheid, 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. Ook in de dependance hebben we kleedkamers, graag de ruimtes
gebruiken zoals ze bedoelt zijn.
Ons kleding bakken systeem werkt heel fijn, de kinderen mogen hun kleding in de bakken doen als zij zich
omgekleed hebben en de kleding in de bak mee de zaal in nemen, zo heeft de volgende groep een lege
kleedkamer.
Wij kregen van kinderen terug dat ze het vervelend vinden dat er ouders/vaders in de kleedkamer zijn als zij
zich omkleden. Dus verzoeken wij u vriendelijk om in de barruimte op uw kind te wachten. wij willen u vragen
om kinderen vanaf groep 5 alleen in de kleedkamers te laten omkleden.
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. Ook zijn zwarte
zolen verboden (m.u.v. voor dans bedoelde sneakers). Zouden jullie hier alsjeblieft rekening mee willen/
kunnen houden?
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie medewerking!

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 juni). 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 2019) en zullen om het lidmaatschap te verlengen voor eind juli van elk seizoen een
nieuw machtingsformulier moeten invullen.
Heeft u een ander (nieuw) e-mailadres, rekeningnummer e.d. ? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via
administratie@stardance.nl. 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.
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