
We zijn alweer 5 weken onderweg in seizoen 2019-2020 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 docenten en leerlingen, je hebt les 

van een andere docent, je groepssamenstelling is net iets anders... Ook 

nu pakte dit -na even wennen over en weer-  goed uit! Fijn, off we go!!! 

Verderop in de nieuwsbrief stellen de nieuwe docenten zich even aan 

jullie voor. 

Dit seizoen hebben we shows voor onze ‘oudere’* leerlingen. Op 4 & 5 

april 2020 staan zij op het toneel van theater De Kom in Nieuwegein. 

Daarnaast zijn er natuurlijk onze kijkessen, vriend(inn)enweken, komen 

de pieten in de les en is er in november de Stardance Got Talent Show. 

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  

* Na de herfstvakantie is het duidelijk welke groepen er met de shows gaan meedoen. 

 

Oktober 2019 

• Off we go! 

• Kom je ook? 

• Stardance Got Talent 

• Kijklessen 

• Agenda 

• Uitgelicht 

• Talent in the house 

• Even voorstellen 

• Rotary Santa Run 

• Puntjes van de administratie 

• Huishoudelijke mededelingen 

 

MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

 OFF WE GO! 

KOM JE OOK?! 

Veel mensen weten (nog) niet dat 

je als volwassene ook bij ons      

terecht kunt voor Jazz/Show/Funk, 

Klassiek ballet, Modernjazz, Urban,  

maar ook voor Pilates, en  Shape, Fit 

& Dance lessen.  

Ben je als ouder en/of volwassene 

geïnteresseerd?  

Informeer dan gerust eens naar de 

mogelijkheden en stuur een mail 

naar de administratie. 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
mailto:administratie@stardance.nl
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AGENDA 

20 t/m 26 oktober Herfstvakantie - geen lessen 

10 november Stardance Got Talent - Bassischool Ridderspoor Houten 

28 oktober t/m 9 november Proeflesweken 

16 t/m 22 november Kijkweek - LET OP! Kijkweek start op zaterdag 16 november! 

25 t/m 30 november Pieten in de les  

5 december Sinterklaasviering - aangepast rooster (volgt later) 

9 t/m 14 december Vriend(inn)enweek 

22 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

4 & 5 april Stardance Shows voor leerlingen vanaf groep (6)-7 in Theater de Kom 

Klik hier voor de gehele planner van seizoen 19-20 en ons vakantierooster 

 STARDANCE GOT TALENT 

Voor onze leerlingen van groep 2 t/m 8 organiseren 

wij Stardance Got Talent op  zondag 10 november 

a.s. Alles mag en kan hier; dans, maar ook zang,    

toneelspel, een gedicht voordracht maar ook iets 

met muziekinstrumenten en/of gym of freerun act. 

Verras ons maar, want we kunnen niet wachten op 

jullie creativiteit! 

Klik hier om je aan te melden! 

KIJKLESSEN 

Van zaterdag* 16 t/m vrijdag 22 november a.s. zijn er weer kijklessen. Ook           

benieuwd naar wat we allemaal zoal doen in de lessen? Of wil jij graag laten zien 

wat je allemaal in de les doet en leert? Nodig dan –max 3- mensen uit om bij je 

les te komen kijken. Wees welkom! 

* I.v.m. de Sintintocht in Houten op zaterdag 23 november a.s. start de kijkweek op een zaterdag 

en niet op een maandag! 

http://www.stardance.nl/events/
https://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2019/10/Stardance-got-talent.pdf
https://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarplanner-19-20.doc
https://www.stardance.nl/informatie/rooster-vakanties/
https://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2019/10/Stardance-got-talent.pdf
https://www.stardance.nl/stardance-got-talent/


 

 

Wist je dat we Breakdance lessen aanbieden bij Stardance? Deze    
lessen worden gegeven voor kinderen op donderdag om 15.30u en 
16.30u en op vrijdag voor de jeugd/jongeren om 19.30u. Altijd al coole 
moves en tricks willen leren, kom dan snel een proefles doen!  

Daarnaast bieden we ook Tapdance lessen aan op maandagavond. 
Altijd al willen leren dansen al Fred Astaire, Billy Elliot of als Mumble 
in Happy Feet? Of heb je al eerder getapt en wil je je skills weer verder 
uitbreiden? Je kan instromen als beginner tot gevorderde. Aanmelden 
voor een proefles kan via de administratie. 

 UITGELICHT 

 

 

Dat we een hoop talent in huis hebben wisten we al, dus we vinden het leuk om jullie mee te laten genieten 
van de mooie kansen die de volgende leerlingen hebben gekregen via Stardance: 

 

Elise & Sifra zijn tijdens de klassiek ballet lessen bij Stardance door Jane Lord van de       
Nationale Balletacademie in Amsterdam gescout. Zij mochten auditie doen en zijn beide 
aangenomen in een van de Jong Talent Klassen (Pre-NBA). 

 

Floortje heeft auditie gedaan bij dansacademie Fontys. Zij is aangenomen bij de 
vooropleidingklas van deze academie en volgt naast de danslessen bij Stardance 
ook lessen op de academie. 

 

Ties volgt de lessen van de Theater Productie Klassen bij Stardance. Afgelopen 
week stond hij met een artikel in ‘t Groentje omdat hij aangenomen is bij de   
landelijke voorstelling ‘Pap, doe normaal!’. Wil je kijken hoe Ties het in zijn rol 
als 1 van de 2 zonen van Maarten schittert? Kijk hier waar je dan moet zijn. 

 

Gaia volgt naast de Jong Talent Klassen ook nog verschillende lessen bij Stardance. Zij heeft 
auditie gedaan voor de Musical ‘Annie’ en heeft een rol als weeskind bemachtigd in deze hit 
musical! Geweldig nieuws! Wil je gaan kijken? Klik hier voor het bestellen van tickets. 

 

Roëlla volgt meerdere lessen bij Stardance en had als droom ooit in een kinderfilm te 
willen spelen. Dat is gelukt! Zij heeft een hoofdrol gekregen in de kerstserie voor 2020 
van de VPRO! Wil je Roëlla op de buis zien? Dat wordt TV kijken allemaal! 

 

 TALENT IN THE HOUSE 
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https://www.stardance.nl/lesaanbod/breakdance/
https://www.stardance.nl/informatie/proefles/
https://www.stardance.nl/lesaanbod/tapdans/
https://www.stardance.nl/informatie/proefles/
https://positiefcoachen.nl/voorstelling-voor-scholen/
https://www.eventim.nl/annie-tickets.html?affiliate=ENL&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=81896
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EVEN VOORSTELLEN… 

Hoi, ik ben Pauline Wittebol en ik heb jaren bij Stardance gedanst en gezongen. In 

2017 ben ik afgestudeerd in uitvoerend Musicaltheater aan de Nederlandse Musical 

Academie in Arnhem. Hier heb ik ervaring opgedaan in dinnershows, pretpark       

entertainment en… klik hier om verder te lezen  

Hallo allemaal, 

Ik ben Amanda van Heyningen en ben geboren op het eiland Sint Maarten. Toen 
ik 9 jaar oud was, begon ik met dansen en was verkocht! Ik werd daar opgeleid 
met ”old school” Jazz, Modern, Funk, Musical Theater, Hip Hop, African en    
Klassiek. In 2017 kwam ik naar Nederland en… klik hier om verder te lezen  

Hoi, ik ben Davey van Pas en ben op jonge leeftijd al begonnen met dansen, acteren 

en zingen. Ik ben afgestudeerd als docent aan Lucia Marthas in Amsterdam. Ik heb 

bekendheid opgebouwd via het programma ‘Fame Academy’ van AVROTROS en was 

te zien in… klik hier om verder te lezen  

Hi, ik ben Jill van der Horst. Al vanaf jongs af aan heb ik met veel plezier bij Stardance 
gedanst en gezongen. Na diverse lessen en de Voorbereidingsklassen bij Stardance te 
hebben gevolgd, ben ik afgestudeerd als docent en uitvoerend danser aan Lucia      
Marthas in Amsterdam. In 2018 ben ik begonnen met dansles geven en wist ik gelijk dat 
dit mijn passie was. Naast lesgeven ben ik ook actief als… klik hier om verder te lezen 

Ik heet Joana Borges en heb klassiek ballet gevolgd sinds ik 4 jaar oud was bij de  
Royal Academy of Dance..Na mijn dansopleiding te hebben afgerond aan de Escola         
Superior de Dança – IPL, Portugal (2008), en een Erasmusprogramma aan de Fontys 
Dansacademie in Tilburg (2008), zocht ik een professionele opleiding in Compagnia 
Zappalà Danza in Catania, Italië (2010). Ik ben dol op… klik hier om verder te lezen  

Dit seizoen is het team uitgebreid met onderstaande enthousiaste docenten: 

Dit seizoen hebben wij 2 stagiaires die ons komen assisteren: 

Jennifer Hordijk (links) op woensdagmiddag/avond. Zij zit in het laatste jaar van 

MBO Dans Haarlem en  

Bo Veenstra (rechts) bij verschillende lessen door de week. Zij zit in het laatste jaar 

van dansacademie Lucia  Marthas in Amsterdam. 

https://www.stardance.nl/portfolio-items/pauline-wittebol/
https://www.stardance.nl/portfolio-items/amanda-van-heyningen/
https://www.stardance.nl/portfolio-items/davey-van-pas/
https://www.stardance.nl/opleiding/vbk/
https://www.stardance.nl/portfolio-items/jill-van-der-horst/
https://www.stardance.nl/portfolio-items/7542/
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STARDANCE DOET MEE AAN DE ROTARY SANTA RUN HOUTEN 

En dat kunnen we niet zonder jullie! Het duurt nog even maar voor je het weet staan de feestdagen 

weer voor de deur! Het kerstgevoel omarmen, een geweldige middag beleven en het goede doel 

steunen? Schrijf je nu in* samen met al je dansvriend(inn)en (allemaal apart aanmelden) voor dit 

gezellige winterevent dat zal plaatsvinden op zaterdag 14 december en steun daarmee Stardance en 

ook nog eens een goed doel.  

De Rotary Santa Run is een prachtig evenement waarbij honderden deelnemers, jong en oud,        

verkleed als kerstman/-vrouw een parcours lopen of rennen van ca. 3,2 km of 6,4 km, door de wijken 

en het centrum van Houten. Een echte ‘funloop’ tijdens dit winterevent.  

Deelname kost 10 euro en daarvoor krijgt je een kerstmanpak, startnummer, een unieke Rotary   

Santa Run medaille, gratis schaatsen op 14 december en een consumpties bij de finish. De opbrengst 

van de goede doelen zijn bestemd voor de jeugd in Houten en daarnaast is er een landelijk doel: de 

Nierstichting.  

Doe mee samen met je Stardance dansgroep/vriend(inn)en en loop samen met honderden anderen 
in een kerstpak 3,2 km of 6,4 km voor een gezellige middag en het goede doel.  

* Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 8 november a.s. 

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 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 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. U kunt uw bericht    

sturen naar administratie@stardance.nl. 

Termijnbetalingen 

De volgende incasso voor de termijnbetalingen staat gepland op begin januari. Als het niet lukt om de 

contributie automatisch te incasseren van uw rekening, dan zijn wij genoodzaakt om bij de 1e  herinnering 

bank kosten a E 2,00 aan u door te berekenen. Bij een 2e herinnering brengen wij de bankkosten a E 2,00 

én E 10,00 administratiekosten in rekening. 

https://www.stardance.nl/?page_id=7570&preview=true
https://houten.rotarysantarun.nl/
mailto:administratie@stardance.nl
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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.  

Daarnaast willen wij jullie vragen om jullie fietsen te plaatsen in de daarvoor bedoelde fietsenrekken. Er staan 

regelmatig fietsen op de stoep en/of op de looppaden, dit is niet de bedoeling! 

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. In de dependance hebben we kleedbankjes en bakken om de kleding 

in te doen, 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? Als je ziet dat jou schoenen zwarte strepen afgeven, wil je ze dan uitdoen?   

Dan even 2 aparte opmerkingen voor ouders/ verzorgers van de zaterdag groepen:  

Een vriendelijk verzoek aan jullie om het aantal mensen die er mee gaan te beperken. Het komt nu voor dat 

een leerling gebracht wordt door moeder, oma, broertje en vriendje en deze blijven dan ook gezellig allemaal 

in onze barruimte wachtten. Daarop is onze barruimte niet berekend, dus hopen we dat u hier rekening mee 

wilt houden. 

Wij begrijpen dat het heel leuk is om je eigen kind op de tv schermen te bekijken. Zouden jullie er misschien 

rekening mee willen houden met het positioneren van de stoelen in de barruimte dat er nog genoeg ruimte 

over blijft voor ouders en leerlingen om naar de kleedkamers, danszalen en onze bar te kunnen lopen.  

Alvast vriendelijk bedankt voor jullie medewerking!  

 HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 


