
Met een dankbaar, trots en blij hart schrijf ik de inleiding van deze 
nieuwsbrief. Trots op iedereen die heeft kunnen stralen OP maar ook 
ACHTER het podium. Oprecht dankbaar omdat iets wat 20 jaar geleden 
begon, zo’n olievlek en een onderdeel van de Houtense samenleving is 
geworden. En blij dat spreekt dan voor zich… Ik zag stralende gezichten 
op het toneel, in de zaal, bij de hulp achter de schermen en ook bij de 
docenten en medewerkers van Stardance. Hoe mooi is het om zoiets 
met elkaar neer te zetten… op naar de volgende 20 jaar! 

In deze nieuwsbrief blikken we nog even terug op de afgelopen weken 
en ziet u in een overzicht alle data en bijzondere lesweken tot 8 juli. 

Ook kijken we alweer naar het nieuwe seizoen. Na de Pinksterdagen 
gaat het formeren van het nieuwe lesrooster en de docenten weer  
starten... kortom we vallen nog even niet in een zwart gat! :)  

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief . 

 
Met zonnige groet, 

Mede namens het team, 

Christel van der Gun 
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STARNIEUWS 

  DANKBAAR, TROTS EN BLIJ 

VOORKEUREN ‘18-’19 

Wil je volgend seizoen een 

andere les volgen, op een 

andere dag les hebben of wil 

je   samen met een vriend(in) 

in dezelfde groep dansen? 

Geef dit dan vóór 10 juni   

door aan de administratie. 

Wij noteren de voorkeur en 

gaan onze uiterste best doen 

om hieraan gehoor te geven, 

maar kunnen helaas niks 

garanderen. 

 

 

Op 3 juni organiseert Stardance Studio’s de audities voor de Voor Bereidings 

Klassen (VBK). In deze klassen willen wij jonge, talentvolle mensen die van 

dans / musical hun vak willen maken voorbereiden op de toelatingseisen van 

de verschillende dans- en musicalacademies. Stardance staat hierover in    

contact met diverse beroepsopleidingen om zo goed mogelijk aan te sluiten 

bij de vervolgopleidingen. Interesse? Lees voor meer informatie de flyer en 

meld je aan!  

VBK AUDITIES 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Voorkeur%20seizoen%20'18-'19
https://www.instagram.com/stardancestudios/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/05/flyer-audities-vbk-18-19.pdf
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/05/VBKauditieformulier.pdf
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AVOND 4-DAAGSE 

AGENDA 

7 mei t/m 19 mei 2018 Proeflesweken alle groepen 

20 & 21 mei 2018 Pinksteren - GEEN les 

27 mei 2018 Kinderdisco (niet showgroepen) - Stardance Dependance 

29 mei t/m 1 juni 2018 Avond 4-daagse - aangepast rooster 

2, 9, 16 & 23 juni 2018 JTK proefperiode 

3 juni 2018 VBK Audities 

18 juni t/m 24 juni 2018 Kijkweek voor NIET showgroepen 

25 juni t/m 30 juni 2018 Proeflesweek alle groepen 

2  juli t/m 8 juli 2018 Vriendin(nen)week & laatste lesweek 

9 juli 2018 Start zomervakantie 

* de volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni 2018 
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Ook dit jaar trekken weer veel leerlingen de wandelschoenen aan om mee te doen aan de avond     
4-daagse. Een leuk jaarlijks terugkerend evenement. De avond 4-daagse in Houten wordt gelopen 
van 29 mei t/m 1 juni. Gedurende deze dagen hebben we een aangepast rooster voor met name de 
leerlingen in het basisonderwijs.  

Bekijk hier het aangepaste rooster voor de avond 4-daagse week. NB: Kom je alsnog niet naar de les 
die wel doorgaat? Laat dit dan voortijdig weten aan de administratie zodat wij daar rekening mee 
kunnen houden. Dank je wel! 

 

 

In de week van 18 juni is het kijkweek voor de groepen die NIET met de shows #20 mee deden.   

Leerlingen van deze groepen mogen publiek meenemen om te laten zien wat zij de laatste tijd leerde. 
Tot ziens bij een van de lessen!  

In de week van 2 juli is het vriend(inn)enweek.  

Wil jij ook eens aan je vriend of vriendin laten zien wat je allemaal doet in een les? Neem hem of haar 
dan die week lekker mee naar de les(sen).  

Want samen delen = dubbel genieten, veel plezier!  

KIJKWEEK & VRIEND(INN)ENWEEK 

http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/05/a4d-2018-aangepast-rooster.pdf
http://www.stardance.nl/opleiding/jong-talent-klassen/
http://www.stardance.nl/opleiding/vbk/
http://www.stardance.nl/events/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/05/a4d-2018-aangepast-rooster.pdf
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Avond%204-daagse
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TERUG BLIK SHOW / DANK JULLIE WEL 

Op 31 maart, 14 & 15 april hebben wij met velen 6 geweldige shows neergezet. ‘#20’ was een     

voorstelling waar we met trots op terug kunnen kijken.  

Elke keer proberen we weer iets moois met elkaar te maken en wat is dat ook dit keer weer goed 

gelukt. Er is hard gewerkt en het resultaat mocht er wezen. Zoals al eerder genoemd tijdens de 

shows: we kunnen niet iedereen apart bedanken voor zijn of haar inspanningen, maar jullie waren 

stuk voor stuk onmisbaar! Leerlingen wat hebben jullie het goed gedaan, jullie mogen echt terug     

kijken op een prachtige show waarin jullie allen straalden! 
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KAARTVERKOOP REDUCTIE #20 

In onze 1-ste shownieuwsbrief voorafgaand aan de shows #20 informeer-
de wij u al over onze kaartverkoop reductie. Er geldt, net als andere jaren, 
een korting indien er meerdere familieleden in verschillende shows      
hebben gedanst.  

De korting wordt als volgt berekend: 50% korting op 2 kaarten voor de 
andere showdag.  

Wij hebben u gevraagd, indien deze korting op u van toepassing was, om uw bestelgegevens goed 
te bewaren en deze na de laatste shows aan de administratie door te mailen. Wij verrekenen deze 
korting dan met u door het kortingsbedrag op uw rekening over te maken.  Heeft u recht op korting 
en uw bestelgegevens nog niet gemaild; doe dit dan z.s.m. 
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GEVONDEN VOORWERPEN SHOW 

In de barruimte liggen alle gevonden voorwerpen / kledingstukken van de show, kijk er even tussen 
als je iets mist. Ook alle gevonden spullen tijdens de generale repetities liggen hierbij. Binnenkort 
brengen we alle - niet opgehaalde - spullen naar het goede doel. 

 

SHOW WAS  

De kinderen zagen er super leuk en mooi uit tijdens de shows, chapeau voor de kostuumafdeling en 
ouders die daarbij hielpen! Na de shows blijft er dan wel was over, wie zou er een bak mee willen 
nemen? Dan mag je dit aangeven bij de balie en krijg je meteen een bak mee! Alvast enorm            
bedankt!  

 

FOTO’S EN DVD BESTELLEN SHOW 

Ook dit jaar werden de shows weer met de camera vastgelegd. Danny van Bree van Fotogevoel  
heeft de foto’s gemaakt tijdens de voorstellingen. De foto’s zijn binnenkort online te  bestellen.  

De DVD registratie hebben wij uit handen gegeven aan True View. Wilt u (nog) een DVD bestellen 
van de show ‘#20’ dan kunt u contact opnemen met hen. Zij helpen u graag verder.  

Reeds bestelde DVD’s kunt u, op vertoon van uw afhaalnummer, ophalen bij de balie tijdens de     
openingstijden van de Stardance Studio’s. 

mailto:administratie@stardance.nl?subject=Kaartverkoop%20Reductie%20%2320
http://fotogevoel.nl/oypo-stardance.html
http://trueview.nl/
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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) LET OP: Wil je opzeggen per volgend   
seizoen? Dan moet je opzegging vóór 1 juni a.s. bij ons binnen zijn. Dit i.v.m. het maken van het nieuwe 
rooster en de docentbezetting. 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 2018) 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. 

 

 

 

 

Omdat alle kinderen die niet meededen aan de shows #20 ook wel zin hebben in een feestje, organiseren wij 
een: KINDERDISCO! 

Voor wie:  

Alle Stardance kindergroepen die niet aan de shows meededen. 

Waar:  

De catwalk zaal in onze Dependance, naast Stardance Studio’s gelegen.  

Draaibrug 1, Houten 

Wanneer:  

Zondag 27 mei 2018 

Tijd:  

Peuters en groep 1-2 (met ouders) 

14.00-15.30u 

Groep 3, 4, 5 & 6 (zonder ouders) 

16.00-18.00u 

LET OP! U hoeft uw kind niet van tevoren aan te melden voor de kinderdisco; wij hopen velen van jullie te zien 
bij de disco!  

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE ONZE FLYER!  

mailto:administratie@stardance.nl
mailto:administratie@stardance.nl
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2018/05/Kinderdisco-2018.pdf

