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12 VRAGEN 13 ANTWOORDEN 
Midden in het land, in Houten staan de Stardance Studio’s van Christel 
van der Gun. Naast reguliere danslessen, geeft zij leiding aan een 
voorbereidingsklas voor jonge talenten. Een droom die uitkwam...

Christel  
van der Gun
TEKST Lisa Reinheimer   FOTO Syd Horster

1Hoe zijn de voorbereidingsklassen bij 
Stardance begonnen? Bij de oprich-

ting van Stardance Studio’s in 1998, had 
ik al het plan om ooit een voorbereidend 
traject op te zetten. Vanaf het begin waren 
er gemotiveerde en talentvolle leerlingen 
en docenten. Zo ontstond er behoefte aan 
extra scholing en ontwikkeling en konden 
wij van start met het intensief begeleiden 
van de leerlingen. De ‘voorbereidingsklas-
sen’ waren een feit.

2De voorbereidingsklassen hebben iets 
weg van een overkoepelende voor-

opleiding. Voor wie zijn ze bedoeld? Met 
de Stichting Voorbereidingsklas dans en 
musical (VBK) worden jonge, talentvolle 
dansers vanaf 13 jaar voorbereid op de 
toelatingseisen van verschillende dans- en 
musicalacademies. Deze klas is dus bedoeld 
voor leerlingen die én gemotiveerd én in 
aanleg de mogelijkheid hebben om verder 
te gaan in het dans- en/of musicalvak. 

3Wat houdt in de basis de voorberei-
dingsklas in? Je kunt met VBK begin-

nen vanaf het tweede jaar van het voortge-
zet onderwijs. Alle leerlingen volgen door 
de week drie of vier lessen en krijgen op 
zondag les in diverse disciplines. Er zijn 
twee groepen. De eerste bestaat uit leerlin-

gen die nog drie à vier jaar naar school moe-
ten, voordat zij gaan auditeren. De tweede 
groep bestaat uit leerlingen die nog een of 
twee jaar naar school moeten, voor zij naar 
een vakopleiding kunnen. 
Het lesprogramma op zondag is voor 
iedereen hetzelfde en bestaat uit klassiek 
ballet en modern. Verder krijgen ze uiteen-
lopende workshops, zoals hiphop, song & 
dance, conditietraining, Afrikaanse dans en 
auditietraining. Kortom, een breed palet.
Bij de doordeweekse lessen wordt per leer-
ling gekeken naar de individuele behoeften 
en benodigdheden. Eén klassieke training 
is daarbij verplicht.

  4Voor de voorbereidingsklassen moe-
ten de leerlingen auditie doen. Hoe 

ziet die eruit? Waar letten jullie vooral op?
Tijdens de audities krijgen de leerlingen 
een klassieke les en een modern/jazzles, 
daarna krijgen ze een improvisatieop-
dracht en een new style-les (hiphop). Tot 
slot moeten ze een refrein en couplet van 
een lied zingen en een monoloog houden. 
Natuurlijk letten we erop of de leerling een 
sterke dansbasis heeft. Je hoeft niet heel 
erg goed te kunnen zingen, dat wordt vaak 
gedacht. Verder kijken we naar het niveau 
en de aanwezige techniek en daarnaast ook 
zeker naar de mogelijkheden, de fysieke 
gesteldheid, dansintelligentie, muzikaliteit, 
persoonlijkheid en creativiteit.

5Wat is het vervolgtraject? Aan het 
eind van de auditiedag evalueren we 

met de aanwezige vakdocenten wie we wel 
of niet aannemen. Daarover worden alle 
leerlingen persoonlijk geïnformeerd. Voor 
de aangenomen leerlingen hebben we een 
speciale informatiebijeenkomst, samen 
met hun ouders, om de verwachtingen en 
de belasting van het traject goed te bespre-
ken. Ook gaan we dan uitgebreid op hun 
vragen in. 
Daarnaast is er nog een informatiemiddag 
over de belastbaarheid en belasting voor je 
lichaam, blessurepreventie en prioriteiten 
stellen. Deze wordt geleid door onze fysio-
therapeute Natasja van den Hoven.

 6Naast dans, zang en acteren, leren 
jullie de leerlingen ook andere din-

gen… Ja, ze krijgen workshops van onze 
fysiotherapeute om verantwoord met hun 
lichaam om te gaan. Dat gaat ook over leren 
plannen en prioriteiten stellen, want dat 
moet wel in combinatie met school. En 
door dit VBK-traject ontdekken ze of dit 
echt is wat ze willen en kunnen.

7Jullie werken samen met verschillende 
academies. Hoe ziet die samenwerking 

eruit? Wij staan in contact met diverse aca-
demies en overleggen met hen wat de eisen 
zijn voor toelating. Ook komen er bijvoor-
beeld studenten van Codarts Rotterdam 
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Nils Christe Le Sacre du Printemps 

Thierry Malandain L’Après-midi d’un faune 

Stijn Celis Firebird Suite  wereldpremière
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CANTATAS RAIMUND HOGHE ZA 15 FEB
We konden het niet laten hem terug te vragen; vorig jaar bezorgde Raimund Hoghe ons met zijn 
nieuwe werk schoonheid van het zuiverste water. Nu gaat de poëtische scherpslijper in dialoog  
met Bachs Cantates. Met Europa’s meest karakteristieke dansers en sopraan Kerstin Pohle.

ESCORIAL TRANSPARANT, COLLEGIUM VOCALE GENT WO 26 FEB
Een tragische farce over macht en verveling, geweld en onverschilligheid, opgetekend  
door de groteske pen van Michel de Ghelderode, geregisseerd door niemand minder  
dan Josse de Pauw en begeleid door Collegium Vocale Gent. Niet missen!

NOCTURNES COMPAGNIE MAGUY MARIN WO 26 MRT 
Hoewel Maguy Marin tot de iconen van de 20e eeuwse dans behoort, blijft ze verrassen. 
In Nocturnes vechten zes dansers tegen een dwingende reeks black-outs en een ijselijke 
soundscape. “Ze verlicht wat overblijft van het leven - wij zijn als vuurvliegjes,  
lichtgevende zeealgen - en creëert een laatste nacht voor ons allemaal.” (Libération)

LE BÉNÉFICE DU DOUTE 
CHRISTIAN RIZZO / L’ASSOCIATION FRAGILE DO 15 MEI 
“Een betovering van zeldzame orde!”, aldus Le Monde. Anonieme lichamen in een  
dodenhuis komen langzaam tot leven in een wilde, bezwerende rondedans.  
Houdt Rizzo in de gaten, want hij maakt internationaal steeds meer de dienst uit!
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