
En dit bedoel ik letterlijk en figuurlijk. 

Terwijl ik deze inleiding schrijf schijnt de zon heerlijk fel en geeft deze 
naast energie en vitamine ook de start voor de figuurlijke lift. 

Want we zijn natuurlijk al heerlijk buiten aan het dansen, zelfs met de 27 
plussers mag dit - op gepaste afstand - nu officieel!  

En mogen we - als er geen zaken worden terug gedraaid - per 11 mei a.s. 
met de meeste lessen weer naar binnen! Zodra hier definitief duidelijk-
heid over is, horen jullie dit natuurlijk van ons. 

Ondertussen gaan we samen lekker verder met de voorbereidingen voor 
de kinderpresentaties op 24 en 30 mei en de eindpresentaties voor de 
jongeren/volwassenen op 10 en 11 juli.  

Ook de selectie groepen zitten niet stil voor hun festival begin juli.  

Fijn om weer samen ergens naar toe te werken! 

In de meivakantie gaan we diverse lessen open stellen, om iedereen de 
kans te geven lekker te blijven dansen en te bewegen. 

En om jullie op deze manier te bedanken voor jullie commitment en 
steun aan Stardance in de afgelopen maanden. 

Ik ben trots op het team dat we alle lessen - weliswaar aangepast - door 
konden laten gaan en ook trots en dankbaar dat jullie hierin met ons mee 
wilden gaan!  

En dat willen we laten blijken door gratis vakantie lessen aan te bieden, 
welke alle Stardancers mogen volgen. Verderop in de nieuwsbrief meer 
hierover. 

Vooruitkijkend ben ik ook al begonnen met de planning en gesprekken 
met de medewerkers voor het komende seizoen. 1 ding weten we iig  
zeker, zo’n seizoen als dit jaar zal het niet meer worden! 

Vanaf volgende week is er dus wel 2 weken vakantie van de reguliere  
lessen, maar is het speciale meivakantie rooster wel (gratis) te volgen. 

Hele fijne en zonnige buitendagen voor jullie allemaal en tot heel snel; of 

bij een vakantie les, of bij de buiten/binnen lessen  , of bij 1 van de 
presentaties die komen gaan! 

Met warme en zonnige groet,  

ook namens het hele team, 

Christel van der Gun 

April 2021 
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MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

 DE ZON GAAT STEEDS MEER SCHIJNEN! 

KOM JE OOK?! 

Heb je een vriend of vriendin die 

ook bij ons zou willen komen     

dansen? Na  de meivakantie heb-

ben wij weer volop vrijblijvende 

proefles mogelijkheden. Voor de 

jongere kinderen kan dat na de 

presentaties vanaf 31 mei en voor 

de jongeren en volwassenen wel al 

direct na de meivakantie. Vul dit 

formulier in voor het aanvragen van 

een proefles. Je kan natuurlijk ook 

een proefles aanvragen als je een 2e 

les wil volgen of een andere dans-

discipline wil proberen. 

Ben je  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
https://www.stardance.nl/informatie/proefles/
mailto:administratie@stardance.nl
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KOM JE DANSEN IN DE MEIVAKANTIE? 

Omdat wij het waarderen dat jullie - in tijd van corona - trouw zijn           
gebleven als lid van Stardance, willen wij jullie graag bedanken. Als blijk van 
grote waardering willen we jullie tijdens de meivakantie de mogelijkheid 
bieden om gratis deel te nemen aan leuke afwisselende lessen. Zo kunnen 
jullie eens een andere les vorm proberen. Je mag 1 introducé meenemen 
die nog geen lid is. De volgende regels gelden: 

• Schrijf je in voor je favoriete les door een mail te sturen naar de administratie. Vermeld of je 
met 1 of 2 personen naar de gewenste les toe komt. Geef naam en geboortedatum door en of 
je wel/niet op les zit. 

• Inschrijven voor een les kan max één dag voor aanvang van de les vóór 17.00u. 

• Er moeten minimaal 5 deelnemers aan een les meedoen, mochten er te weinig geïnteresseer-
den zijn dan gaat de les niet door en laten we dit de avond voordat de les start via de mail     
weten. 

Datum Tijd Les Docent Locatie 

          

Maandag 26 april 19.15-20.30 Ballet workout Teenz/Volw. Joana Parkeerplaats Stardance 

          

Dinsdag 27 april 19.45-20.45 Oranje Shape, Fit & Dance Bo Parkeerplaats Stardance 

  20.15-21.30 Koningsdag Pilates Christel via zoom 

          

Woensdag 28 mei 17.00-18.00 Urban (8 - 12 jaar) Bo Parkeerplaats Stardance 

  18.00-19.00 Urban (12 - 15 jaar) Bo Parkeerplaats Stardance 

  19.00-20.00 Hiphop  Teenz/Volw. Kim Parkeerplaats Stardance 

  20.00-21.00 Dancehall Teenz/Volw. Kim Parkeerplaats Stardance 

  19.15-20.15 Jazz/Show/Dance Volw. Jamie Parkeerplaats Jonge Ontdekker 

          

Maandag 3 mei 17.00-18.00 Ballet Kids      

  19.15-20.30 Ballet workout Teenz/Volw. Joana Parkeerplaats Stardance 

          

Dinsdag 4 mei 20.15-21.30 Pilates Christel via zoom 

          

Donderdag 6 mei 17.00-18.00 Urban (8 - 12 jaar) Bo Parkeerplaats Stardance 

  18.00-19.00 Urban (12 - 15 jaar) Bo Parkeerplaats Stardance 

  19.00-20.00 Hiphop Teenz/Volw. Kim Parkeerplaats Stardance 

  20.00-21.00 Dancehall Teenz/Volw. Kim Parkeerplaats Stardance 

          

Vrijdag 7 mei 15.00-15.45 Kleuterdans Jill Parkeerplaats Stardance 

  15.45-16.45 Jazz/show/funk (groep 3-5) Jill Parkeerplaats Stardance 

  16.45-17.45 Jazz/show/funk (groep 6-8) Jill Parkeerplaats Stardance 

mailto:administratie@stardance.nl?subject=Aanmelding%20meivakantie%20les


AANDACHTSPUNTEN 

 De 27-plussers mogen nu ook naar buiten - mits voldoende afstand - en vanaf 11 mei mogen 

we - onder voorwaarde - weer binnen in de studio’s dansen! We keep you posted! :) 

 Met in achtneming van de coronamaatregelen hebben we toch een manier bedacht om met 

z’n allen te kunnen stralen bij de presentatie voorstellingen. Zo kunnen we dit gekke seizoen 

met mooie voorstellingen afsluiten. We kijken uit naar 24 + 30 mei en naar 10 + 11 juli! 

 We hopen dat iedereen aanwezig is in de lessen zodat er veel geoefend kan worden voor de 

presentaties 

 Doe je niet mee met de presentaties? Geef dit dan z.s.m. door aan de administratie. 

 Ondertussen zijn we ook al bezig met de planning van het nieuwe seizoen. Wil je op een   

andere dag les, een andere dansvorm proberen of bij een vriend(in) in de les? Geef dit dan 

door aan de administratie. 
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AGENDA 

25 april t/m 8 mei Meivakantie - geen reguliere danslessen - wel vakantie lessen, zie rooster 

10 t/m 16 mei Proeflesweek 

13 mei Hemelvaartsdag - GEEN les! (14 & 15 mei WEL les!) 

24 mei 2e Pinksterdag - GEEN reguliere lessen! 

24 & 30 mei Kinderpresentatie voorstellingen - Locatie TADS / buiten locatie 

1 t/m 4 juni Avond 4-daagse - aangepast rooster kinderlessen 

3 + 4 juli Selectie Festival - Locatie Schalkwijk 

10 + 11 juli Eind voorstellingen jongeren en volwassenen - Locatie TADS / buiten locatie 

12 juli Einde seizoen 20-21 

Klik hier voor de gehele planner van seizoen 20-21 en ons vakantierooster 
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mailto:administratie@stardance.nl?subject=Afmelding%20presentaties
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Voorkeur%20seizoen%2021-22
https://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jaarplanner-19-20.doc
https://www.stardance.nl/informatie/rooster-vakanties/
http://www.stardance.nl/events/

