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We hopen dat iedereen een leuke kerstvakantie en gezellige dagen heeft
gehad.
En dan is het alweer 2020... voor dit nieuwe jaar wil ik iedereen veel
gezondheid, geluk momenten en creativiteit toewensen!
Het is de inleiding van een nieuwsbrief boordevol leuke optredens en
activiteiten die geweest zijn en nog gaan 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 Houtense activiteiten, inbreng bij culturele
activiteiten, pieten in de les, of onze Dance Powers die goud behaalde bij
de Special Olympics… We doen het allemaal met evenveel passie, de
foto’s in deze nieuwsbrief laten dit hopelijk zien!
We zijn ook al weer bezig met de voorbereidingen voor de leerlingen
shows op 4 & 5 april a.s. Daarover in deze nieuwsbrief meer informatie.

GOEDE VOORNEMENS?
Heb je goede voornemens voor het
nieuwe jaar? En dan vooral om
meer te bewegen? Wij hebben een
grote diversiteit aan lessen op ons
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! Wil je nog mee
doen met onze shows* in april? Dat
kan, geef je dan nu op!
* De shows worden dit jaar uitgevoerd door
onze ‘oudere’ leerlingen vanaf groep 5/6 van
het basisonderwijs tot volwassenen.

Hopelijk mogen wij in 2020 weer voor veel uren dans-, sport- en musical
plezier zorgen voor jullie allemaal!
Met warme groet,
Christel van der Gun

STARDANCE IN BEWEGING
De afgelopen maanden hebben wij een hoop leuke activiteiten georganiseerd. De Stardance Got
Talent show, er kwamen pieten langs in onze lessen en verwelkomde we De Sint in Houten. Ook
was er kijkles en vriend(inn)enweek en waren we bij de Santa Run in Houten aanwezig. Jullie waren
er in grote getalen, wat hebben wij genoten van alle blije en enthousiaste leerlingen! Hieronder
een collage van al deze mooie momenten.

Stardance Got Talent
show

Kijkles en Vriend(inn)enles

Stardancers bij de
Sinterklaas intocht

Pieten in de les

Stardancers verzorgen de warming-up bij
de Santa Run in Houten

6 t/m 18 januari

Proeflesweken

25 januari

Voorstelling Battre - met medewerking van onze VBK en JTK-3 leerlingen

3 februari

Sportgala - Stardance Dance Powers genomineerd!

10 februari

Start kaartverkoop - Stardance voorstelling ‘Click’

16 februari

VBK tentamen lessen

23 t/m 29 februari

Krokusvakantie

16 t/m 21 maart

Pasweek studio

22 maart

Generale repetitie A & B show in Sporthal de Wetering

23 t/m 27 maart

Pasweek dependance

29 maart

Generale repetitie C & D show in Sporthal de Wetering

3 april

Opbouw dag en technische generale repetitie D show in Theater De Kom

4 & 5 april

Stardance Shows ‘Click’ in Theater de Kom

10 & 11 april

Goede vrijdag en Paaszaterdag - WEL les

12 & 13 april

1e & 2e Paasdag - GEEN les

26 april t/m 5 mei

Meivakantie

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

ABSENTIE MELDEN VIA DE SITE
Wist je dat je tegenwoordig je afwezigheid voor een les kan melden via onze site en je dus niet
meer hoeft te bellen? Kan je een keer niet naar de les komen, meld je dat af via deze link.
LET OP! Het absentieformulier is niet bedoeld voor opzeggingen. Afwezigheid voor een langere
periode kan je mailen naar de administratie.
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Kijk voor de actuele agenda op onze website

AGENDA

SHOWINFO
De groepen die meedoen aan de show ‘Click’ op zaterdag 4 en zondag 5 april zijn inmiddels per mail
geïnformeerd. Hier vind je een totaaloverzicht van alle shows, dagen* en tijden. Noteer deze data en tijden
vast in de agenda!
Waar gaat de show over?
5 personen kijken met elkaar naar een film.
Opeens zijn er 4 weg en zit er nog maar 1 persoon op de bank...
Waar zijn de anderen? In welke film zijn wij / zij terecht gekomen?

Om elkaar te vinden in de verschillende werelden moeten ze wellicht eerst iets leren van elkaar om elkaar
beter te kunnen begrijpen…
Wil je weten hoe het afloopt? Kom kijken op 4 of 5 april in Theater de Kom! Kaartjes kunnen vanaf
maandag 10 februari a.s. besteld worden via Theater de Kom.
* LET OP! De A show is op zaterdag 4 april en niet op zondag!

JENS VAN DAELE
Zaterdag 25 januari a.s. mogen onze dansers van de Jong Talent Klas-3 (JTK-3)
en onze VoorBereidingsKlassen (VBK) meedoen in het voorprogramma van
dansgezelschap Jens van Daele in de voorstelling ‘Battre’.
Battre is het vierde deel uit de cyclus 'NachtHexen', waarin Jens van Daele zich
richt op sterke vrouwen in straffe tijden. In een duel op het scherp van de
snede bevechten twee danseressen elkaar tot op het bot volgens het principe
van ‘oog om oog, tand om tand’. Uiteindelijk kent de strijd alleen maar
verliezers, al zijn er sprankjes hoop en vleugjes poëzie te vinden in dit
energieke, krachtige en hartverscheurende dansconcert met indringende livemuziek.
Jens van Daele | Burning Bridges heeft een bijzondere educatietak, waaronder het samenwerken met
lokale talenten. Het is ontzettend waardevol en belangrijk zo een brug te slaan tussen professionals en
studenten, waar iedereen beter van wordt. Aanstormend talent leert van de gerenommeerde dansers en
krijgt een podium tijdens de tour van NachtHexen IV: Battre. De beste dansers van Stardance Studio’s in
Houten brengen een mini-versie van NachtHexen ten tonele en daarnaast een mashup van verschillende
stijlen, om zo de diversiteit van de jonge talenten goed tot uiting te laten komen. Dit voorprogramma start
om 20.00 uur.
De voortelling is in Theater de Kom, Nieuwegein, klik hier om kaartjes te bestellen.
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DANCEPOWERS AAN DE TOP!
Wat zijn wij trots op onze Dance Powers! Ze winnen Olympisch goud en zijn genomineerd voor
Sportploeg van het jaar!
3 november jl. was een hele bijzondere dag voor de organisatie
van Special Olympics Nederland omdat voor het eerst het
onderdeel dans op het programma stond. En hoe bijzonder en
ongelooflijk knap dat onze dansers van Stardance deze
allereerste gouden medaille in ontvangst mochten nemen. Wat
waren ze goed en wat zijn we trots op onze Dance Powers!!!
Door deze knappe prestatie kregen zij een mooie vermelding in
het Houtens Nieuws en zijn ze genomineerd door de jury van
Het Sportgala Houten voor de titel ‘Sportploeg van het jaar’
welke op 3 februari a.s. plaatsvindt in Theater aan de Slinger.
Jij stemt toch ook mee op onze Dance Powers? Hoe meer
stemmen, hoe meer kans om te winnen! En dat willen ze heel
graag!

DOE JIJ MEE AAN KUNSTBENDE 2019-2020?
Kunstbende 2019 / 2020 is van start gegaan en wij zijn op zoek
naar jou!
Kunstbende is hét podium voor jongeren van 13 t/m 18 jaar.
Binnen de categorieën dans, DJ, expo, fashion, film, influencer,
muziek, taal en theater kun jij je eigen zelfgemaakte werk laten
zien. In elke provincie wordt een voorronde georganiseerd. De
voorronde van Kunstbende Utrecht vindt plaats in de
Stadsschouwburg Utrecht op zondag 29 maart 2020. Je kunt je
gratis inschrijven voor de wedstrijd en daarnaast gratis meedoen
aan verschillende workshops en try-outs. De winnaars, per
categorie, van de voorronde gaan door naar de finale in
Amsterdam. Win je de finale? Dan mag je optreden op een groot
podium zoals Mysteryland (DJ), het Stedelijk museum (expo) of de
Zwarte Cross (muziek).
Ben je nu al enthousiast en lijkt het je leuk om jouw zelfgemaakte werk te laten zien? Meld je dan aan
(tot uiterlijk 11 maart a.s.) via www.kunstbende.nl! We zien je graag tijdens de voorronde van Utrecht
op zondag 29 maart óf tijdens een van onze workshops of try-outs.

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

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
Door gebruik van bodylotion/olie/haarlak in combinatie met rollen of sliden over de dansvloeren ontstaan er
enorm gladde plekken. Daardoor glijden kinderen en volwassenen uit en ontstaan er blessures.
Daarom verzoeken wij iedereen bewust op te letten om deze verzorgingsproducten de avond voor je dansles
en/of op de dag van je dansles NIET te gebruiken om ongelukken te voorkomen.
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 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 moet je opzegging vóór 1 maart jl. bij ons binnen zijn. Voor jaarbetalingen geldt dat deze niet
tussentijds kunnen worden opgezegd. Opzeggingen kunnen gemaild worden naar administratie@stardance.nl.
Termijnbetalingen
De incasso van het 2e betaaltermijn heeft op 3 januari jl. plaatsgevonden. 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 E 10,00 administratiekosten in rekening.
Jeugdfonds Sport & Cultuur in samenwerking met Leergeld Houten
Nederland is een rijk land. Toch groeit 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat rond moet komen van een
minimum inkomen. Is er iemand in uw omgeving die geen geld heeft voor dansles? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur en Stichting Leergeld Houten helpen! Meer informatie over deelname aan de Jeugdpas Sport & Cultuur
via Stichting Leergeld óf reguliere dans lessen bij Stardance volgen via Stichting Leergeld Houten staat op deze
website www.leergeldhouten.nl.
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