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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

 HEERLIJK AVONDJE 

VRIEND(INN)ENWEEK 

Van 10 t/m 15 december is het 

vriend(inn)en week bij Stardance. 

Neem dus gerust je vriend(in), 

broer, zus, buurmeisje en/of buur-

jongen, neef en/of nicht mee om 

een keer mee te komen doen 

zodat zij kunnen ervaren hoe leuk 

het is om bij Stardance te dansen! 

Ze zijn van harte welkom!  

Met een volle pepernoten buik schrijf ik deze inleiding. Ik hoop dat      

iedereen een gezellige sinterklaas had en/of heeft deze dagen want dit 

oer Hollandse feest is toch echt iets om zuinig op te zijn! 

Het is de inleiding van een nieuwsbrief boordevol leuke optredens en  

jubileum activiteiten die geweest zijn en nog komen. 

Vanaf de start van het seizoen in september zijn we lekker doorgerold 

van het één in het ander en daaruit blijkt weer eens des te meer dat  

Stardance altijd in beweging is en zal blijven voor dans, musical, cultuur 

en passie. 

Of het nu gaat om diverse jubileumactiviteiten, inbreng bij het cultuur-

feest, pieten in de les, of een groot evenement; we doen ze allemaal met 

evenveel passie, de foto’s in deze nieuwsbrief laten dit hopelijk zien! 

Ik kijk met dankbaarheid terug op een bijzonder jubileum jaar. Waarvoor 

ik alle collega’s en alle leerlingen wil bedanken! De shows in april waren 

voor mij persoonlijk ook echt wel een hoogte punt; opeens werd zicht- 

en voelbaar wat 20 jaar geleden begon als een idee, passie, doorzettings-

vermogen en geloof heeft gedaan de afgelopen jaren… 

En dan zijn we nu alweer bezig met de voorbereidingen voor de leer-

lingen shows op 6 & 7 april a.s. Deze maand  is er nog de vriend(inn)en 

week en zijn er weer de traditionele kerst lessen. We sluiten af met de 

laatste jubileum activiteit; ‘Roaring Twenties’. Lees hierover meer verder-

op in de nieuwsbrief. 

Alvast een gezellige december gewenst, altijd een drukke maar hele 

mooie maand van het jaar! 

Met warme groet,  

Christel van der Gun  
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STARDANCE CHRISTMAS PARTY! 

We zijn alweer toe aan de laatste jubileum activiteit van   

20 jaar Stardance en we sluiten graag af met een feestje! 

Op 16 december, vanaf 19.00u, organiseren we in het     

Paviljoen bij de schaatsbaan op Het Rond een kerstfeestje 

in jaren 20 stijl.  

Leden van Stardance vanaf 15 jaar zijn welkom en mogen 1 introducé meenemen.  

Je wordt feestelijk ontvangen met een welkomstdrankje en iets lekkers, de avond zal verder gevuld 

zijn met (live)muziek, bites en gezelligheid. Tot 22.00u kun je schaatsen*, drankjes koop je zelf aan de 

bar (legitimatie verplicht) en we feesten door tot middernacht. 

Mail snel naar kerstfeestje.stardance@gmail.com om te zorgen dat jij en jouw introducé op de      

gastenlijst komen te staan. Bij binnenkomst betaal je dan €10,- cash. Sta je niet op de lijst betaal je 

€12,50.  

Wil jij feestelijk borrelen met jouw dansgroep? Kom dan op 16 december naar Rond on Ice! 

*voor €10,- krijg je entree, welkomsdrankje, bites, muziek en gezelligheid. Wil je schaatsen, dan zijn deze te huur bij schaatsbaan. 

AGENDA 

Week 50 Vriend(inn)enweek (10 t/m 15 december 2018) 

Week 52/1 Kerstvakantie (zondag 23 december 2018 t/m zaterdag 5 januari 2019) 

Week 2/3 Proeflesweken (maandag 7 t/m zondag 20 januari 2019) 

Week 9 Voorjaarsvakantie (zondag 24 februari t/m zaterdag 2 maart 2019) 

6 & 7 april 2019 Apenstreken in het Circus - leerlingen shows in Theater De Kom 

30 mei 2019 Shows - Theater Productie Klassen 

6 & 7 juli 2019 Shows - Selectie groepen 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2019 
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KIJKWEEK 

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

zoal leren tijdens de lessen. Het is leuk om te zien welke vorderingen de leerlingen doormaken en 

om de trotse gezichten van alle ouders te zien! 

Afgelopen week werden veel van onze leerlingen aangenaam verrast door de Pieten die een kijkje 

kwamen nemen in de studio’s. Het was een gezellige boel met dans en turn pieten in de les! Ze 

klimmen, springen, balanceren en dansten mee in alle kinderlessen. Voor alle kinderen was er iets 

lekkers! 

PIETEN IN DE LES 
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JANE LORD TALENTSCOUT 

 Vijftien leerlingen van Stardance   

deden maandag 26 november jl. 

mee met een les van talent scout 

Jane Lord van de Nationale Ballet 

Academie in Amsterdam. Jane 

vond de leerlingen die mee deden 

in de leeftijd van 7 tot 11 jaar  

fysiek en muzikaal goed ontwik-

keld, ze zag veel dansplezier en 

scoutte ook echt talent! 

De leerlingen krijgen deze week 

nog feedback en advies voor een 

eventuele vervolg/vooropleiding 

aan de Nationale Ballet Academie.  

Onze balletdocenten waren ook 

bij de les aanwezig zodat zij naar 

hun leerlingen konden kijken en 

mee konden kijken hoe Jane haar 

les  geeft (Teach the Teacher).  

PROEFLESSEN NA DE KERST 

Heb je goede voornemens 

voor het nieuwe jaar? En dan 

vooral om meer te bewegen? 

Wij hebben een grote diver-

siteit aan lessen op ons les 

rooster staan voor jong en 

oud. Dus kom gezellig mee 

doen! Ken je iemand die ook 

mee zou willen doen? Vraag 

dan vrijblijvend een gratis 

proefles aan via onze site en 

wees  welkom! 

 

 

De groepen die meedoen aan de shows ’Apenstreken in het Circus’ op 6 & 7 

april zijn inmiddels per mail geïnformeerd. Voor de kerstvakantie volgt de 1e 

editie van shownieuws waarin duidelijk wordt wie er op welke dag een show 

heeft. In shownieuws staat ook alle informatie over de kaartverkoop. Noteer 

wel vast het weekend van de generale repetities in de agenda: 30 & 31 maart 

2019. De generale is dit jaar NIET in sporthal de Wetering maar in sporthal de 

Molenwiek (Papiermolen 3, Houten). 

 SHOW INFO 

 

 

Pak je kans! Tot en met 19 december a.s. kan je  

elke woensdag een gratis proefles volgen bij onze 

nieuwe zang theatergroep ‘On Stage’ in onze       

dependance aan de Draaibrug 1 te Houten. 

Er wordt gewerkt aan een productie in zang, spel 

en beweging. 

Dus: Heb je dit altijd al willen doen? Zoek je meer 

dan een koor? Benieuwd naar de spotlights?    

Meerstemmige slappe lach? Spelenderwijs je tekst 

leren? Ervaren hoe het podium voelt? 

Kijk dan op www.zangtheatergroeponstage.nl 

 

 

Op 22 oktober jl. was de lancering van de cultuurpas in Theater aan de      

Slinger. Omdat kinderen van het basisonderwijs nu naast sport óók cultuur 

kunnen proeven werd de nieuwe jeugdpas sport & cultuur gelanceerd. Wij 

mochten de opening verzorgen na de toespraak van wethouder Cees van 

Daalen. 

Daarna konden kinderen diverse culturele en sport    

workshops volgen, kortom een geslaagde culturele doe– 

en dansdag! 

 

 ZANG THEATERGROEP ON STAGE 

 JEUGDPAS SPORT & CULTUUR 

http://www.stardance.nl/informatie/proefles/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/12/Groepen-shows-2019.pdf
http://www.stardance.nl/informatie/proefles/
https://zangtheatergroeponstage.nl/


  

 

De afgelopen maanden hebben wij een hoop jubileum activiteiten georganiseerd. De Stardance 

vlag werd gehesen, we hadden de dansvossenjacht op Het Rond, de kinderdisco en de workshop-

dag. Jullie waren in grote getalen aanwezig. Wat hebben wij genoten van alle blije en enthousias-

te leerlingen! Hieronder een collage van al deze mooie momenten.  

22 september; jubileum activiteit 

Stardance vlag hijsen. Op de foto 

de winnaars van het gewonnen 

ontwerp Sam & Meintje 

STARDANCE JUBILEUM ACTIVITEITEN 

30 september; jubileum activiteit 

Dansvossenjacht op Het Rond 

28 oktober; jubileum activiteit Kinderdisco met 

special guests de winnaars van het Junior Song 

Festival Max & Anne! Wat bijzonder dat zij er 

waren! 

8 november; jubileum activiteit Workshopdag 

met o.a. Hip Hop workshop met Ginny Pauw en 

workshop moderne dans partenring & liftwerk 

van Jens van Daele 



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.  
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STARDANCE CULTUUR TOUR   

Ook op cultureel gebied waren wij veel zichtbaar in Houten. Zo traden wij op bij de cultuurnacht 

en droegen wij ons steentje bij op het cultuurfeest. Groot feest tijdens de sinterklaasintocht 

waar wij met veel zenuwachtige maar blije kinderen uit Houten dansten. 

24 november; Stardance verzorgd 

een swingende Sinterklaas intocht 

en danste met veel zenuwachtige 

maar blije kinderen uit Houten 

27 oktober; optreden verzorgd 

door de Stardance Jong Talent 

Klassen in De Roskam tijdens de 

cultuurnacht 

21 november; bijdrage aan het cultuurfeest 

waar wij lieten zien en mochten vertellen 

wat dans voor onze leerlingen betekent en 

waarom dans als cultuurvorm er toe doet 


