
SHOWNIEUWS EXTRA 

  KLEDING 

Wat moet ik aan? Is een veel gestelde vraag tijdens 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 lied-

jes 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 woensdag om 14.30u op Jazz/Show/Funk in studio 1. Janneke zit dus in de B show in  

poule 3. Haar voorstelling is op 6 april om 13.45u. Haar generale repetitie is op vrijdag 5 april van 

18.00 tot 20.30 uur in Theater de Kom. Voor de kleding zoekt ze dan in het kledingoverzicht in de 

linker kolom poule 3. Haar liedjes zijn ‘Clowns’ en ‘Poppetje’ 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 

meenemen niet in de kast hangen, probeer dit dan te lenen bij iemand die je kent of vraag na bij 

Stardance wat wij nog hebben liggen. Wacht tot na de pasweek met het aanschaffen van kleding, 

want heel vaak hebben wij dan nog aanvullingen/veranderingen! 

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. 

Stardance Studio’s: maandag 11 maart t/m zondag 17 maart. Gewoon tijdens de reguliere lestijd  

Depen’dance’: woensdag 20 maart t/m vrijdag 22 maart. Gewoon tijdens de reguliere lestijd 

Neem voorgenoemde weken alle kleding mee die je zelf mee mag nemen! 

De kaartverkoop is inmiddels gestart via Theater de Kom. Daarover hebben wij jullie in de vorige 
extra shownieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd.  

Heb je nog geen kaartjes besteld voor de show? Doe dit dan snel via deze link. Lees eerst even de 
spelregels voordat u kaartjes besteld. 

  REMINDER KAARTVERKOOP 

Stardance Studio’s -  Hefbrug 2 -  3991 LB Houten -  (030) 63 81 501 -  info@stardance.nl 

http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/12/Poule-indeling-Kindershow-Stardance.pdf
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2019/02/Kleding-apenstreken-in-het-circus.pdf
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
https://www.dekom.nl/agenda/3370/Stardance/Apenstreken_in_het_circus/
http://www.stardance.nl/start-kaartverkoop/

