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“Welkom bij de
SInging Stars!”

Singing Stars

Welkom!
Welkom bij de Singing Stars! Een musicalschool waar ieder kind vanaf 2 jaar welkom is om
te leren.
Vanuit een passie voor muziek en theater is stichting Singing Stars in 2002 opgericht. Wat
begon als een kinderkoor is uitgegroeid tot een plaats waar kinderen les kunnen volgen van
vakdocenten in zang, dans en drama op een laagdrempelige manier.
Enthousiaste docenten, vele vrijwilligers en betrokkenen zetten zich in om de kinderen de
tijd van hun leven te geven. De doorlopende leerlijn die is ontwikkeld zorgt ervoor dat
kinderen zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en zelfvertrouwen creëren.. De frisse blik
op het maken van theater zorgt ervoor dat de stichting voortdurend in beweging is!
“Zingen verbind, toneelspelen verbreek t grenzen en dansen verblijdt. Een mooier vak om
aan k inderen over te dragen bestaat niet.”
De combinatie van de 3 disciplines zorgt ervoor dat de kinderen alles kunnen leren. Want
ga je nou zingen, dansen of toneelspelen? Bij ons hoef je niet te kiezen!
Wilt u meer weten over ons? Bezoek onze website www.singingstars.nl, mail of bel. Wij
staan u graag te woord.

Mieke Kortekaas
Voorzitter Stichting Singing Stars
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Little Stars (2 en 3 jaar)
Een zoontje of dochtertje 2 of 3 jaar? Bewegen maar! Met de combinatie van creatieve
bewegingsspelletjes, eenvoudige oefeningen en hele simpele danspasjes zijn de Little Stars
de perfecte start.
De verhalenkoffer vol mooie voorwerpen daagt uw kind uit om samen met de juf in zijn of

“Mijn dochtertje
kijkt iedere week
uit naar wat er in
de verhalenkoffer

haar fantasiewereld te duiken. Iedere periode staat er een thema centraal. Door middel
van muziek en eenvoudige bewegingsopdracht en ontdekt uw kind zijn eigen lichaam, de
ruimte om zich heen en het ervaren van emoties. Zo beleven zij samen de grootste
avonturen!

zal zitten!”
Toevoeging:
De leeftijd van de Little Stars brengt mee dat wij graag meedenken in het “wenproces” van
onze jongste groep. Sommige kinderen zullen direct de structuur begrijpen en meedoen
waar andere kinderen wat langer willen wennen met mama of papa in de zaal.
Wij vragen aan de ouders om samen met de docente te kijken naar het juiste moment om
niet meer bij de les aanwezig te zijn. Het uitgangspunt van de Little Stars is dat de kindjes
lekker gaan dansen en de papa’s en mama’s een boodschapje gaan doen. De speciale
kijklessen zorgen ervoor dat u uw kind kunt volgen in zijn groei binnen de lessen.
Leeftijd:
2 t/m 3 jaar
Tijd:
Woensdag 10.00 - 10.45 uur
* Dit zijn de lestijden van seizoen 2016-2017. Tijden k unnen aangepast worden.
Locatie:
Speelzaal aan de Mozartlaan 105 in Voorhout
Kosten:
150 euro per seizoen (10 maanden a 15,00 euro)
* Bij deze jonge leeftijd betaalt u vooraf het gehele seizoen, maar k unt u per maand
opzeggen en het lesgeld terug ontvangen.
Benodigdheden:
Kleding waar je makkelijk in kunt bewegen en eventueel dans/gymschoenen (blote voeten is
tevens een optie).

Pg. 03

Singing Stars

Mini Stars (Groep 1 t/m 3)
Zingen en Springen! Dat is de korte omschrijving van de Mini Stars. De liedjes nemen de
kinderen iedere week mee naar een fantasiewereld waarin alles mogelijk is. Muziek maken
met je stem, motorische ontwikkeling en het inlevingsvermogen worden verkent. Zo wordt er
zelfvertrouwen opgebouwd en op spelenderwijs een basis gelegd voor het meespelen in een
musical.

“Zingen en

Vrolijke, herkenbare muziek en een energieke juf brengen de Mini Stars naar een feestelijk

Springen!”

hoogtepunt van de week!

Toevoeging:
De Mini Stars spelen ieder seizoen mee in de grote productie van de Singing Stars. Een
echt theater opent haar deuren voor alle leden en vult zich een weekend lang met vrolijk
gezang en De Mini Stars zijn welkom! Zo krijgen zij een eerste theaterervaring die zij hun
leven lang niet meer zullen vergeten!
Leeftijd:
Groep 1 t/m 3
Tijd:
Woensdag 16.15 - 17.00 uur
Vrijdag 15.15 – 16.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
* Dit zijn de lestijden van seizoen 2016-2017. Tijden k unnen aangepast worden.
Locatie:
Speelzaal aan de Mozartlaan 105 in Voorhout (woensdag)
Speleweij aan de Breughelhof 8 in Voorhout (vrijdag)
Kosten:
150 euro per seizoen (10 maanden a 15,00 euro)
* Bij deze jonge leeftijd betaalt u vooraf het gehele seizoen, maar k unt u per half jaar
opzeggen en het lesgeld terug ontvangen.
Benodigdheden:
Kleding waar je makkelijk in kunt bewegen en dans/gymschoenen.
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Singing Stars 1 (Groep 4 t/m 6)
Teamsport ten top! Samen ontdekken wij alle mogelijkheden van onze stem, ons lichaam
en onze fantasie. Improviseren, samenzang en beweging zijn de speerpunten.
Aan de hand van pop, musical en film muziek leren de “Singing Stars” van onze
vakdocenten de basis zangtechnieken en het hebben van veel plezier in het zingen. Het
muzikale gehoor en zelfvertrouwen groeien per repetitie! Heeft uw kind nog moeite met

“Zangtechniek,
toneel en
dansvaardigheden.
De perfecte combi

lezen? Zingen is dé manier om groei te stimuleren.
Naast het zingen komen de toneel en dans vaardigheden aan bod, waardoor de kinderen
zich allround gaan ontwikkelen! De docentes zijn ondernemende dames in het theater vak,
altijd op zoek naar nieuw materiaal dat de leerlingen boven zichzelf doen uitstijgen.

om alles te leren!”
Toevoeging:
De Singing Stars spelen ieder seizoen mee in een musical in een theater. Een ervaring
voor het leven! Heeft uw kind behoefte aan een verrijking naast deze les? Kijk eens naar de
mogelijkheid om privé zangles af te nemen of om deel te nemen aan het keuzevak
“Topklas” voorafgaand of aansluitend op deze les.
Leeftijd:
Groep 4 t/m 6
Tijd:
Woensdag 17.30 - 18.30 uur
Vrijdag 16.00 – 17.00 uur
Vrijdag 17.30 – 18.30 uur
* Dit zijn de lestijden van seizoen 2016-2017. Tijden k unnen aangepast worden.
Locatie:
Speleweij aan de Breughelhof 8 in Voorhout
Kosten:
150 euro per seizoen (10 maanden a 15,00 euro)
Benodigdheden:
A4 multomap
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Singing Stars 2 (Groep 7 en 8)
Een uitdagende les voor jongens en meiden van 11 en 12 jaar! De piano staat klaar om in
te zingen, de opdrachten liggen klaar voor uitdagende toneelactiviteiten en er klinkt lekkere
muziek om los te komen. Engelstalige muziek, meerstemmigheid, tekstinterpretatie en
choreografie staan op de agenda.

Toevoeging:

“Talenten
ontdekken en
ontwikkelen!”

De Singing Stars 2 spelen ieder seizoen mee in een musical in een theater. Een ervaring
voor het leven! Heeft uw kind behoefte aan een verrijking naast deze les? Kijk eens naar de
mogelijkheid om privé zangles af te nemen of om deel te nemen aan het keuzevak
“Topklas” voorafgaand of aansluitend op deze les.
Volgt uw kind les bij Singing Stars 1 en gaat hij/zij over naar groep 7 op school? Dan
stroomt hij of zij automatisch door naar Singing Stars 2.
Leeftijd:
Vanaf groep 7
Tijd:
Woensdag 18.30 - 19.30 uur
Vrijdag 19.00 – 20.00 uur
* Dit zijn de lestijden van seizoen 2016-2017. Tijden k unnen aangepast worden.
Locatie:
Speleweij aan de Breughelhof 8 in Voorhout
Kosten:
150 euro per seizoen (10 maanden a 15,00 euro)
Benodigdheden:
A4 multomap
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Singing Stars 3 (Selectie Middelbare sch.)
Een les voor echte liefhebbers die verder willen met zang, dans en drama. Een
gemotiveerde groep vol jongens en meiden die ieder jaar hun eigen productie op de
planken zetten. Kortom, een hele uitdaging voor jong talent.

Toevoeging:
Om over te gaan naar groep 3 wordt niet alleen naar de leeftijd gekeken of schoolklas. De

“Dé opstap voor
jong talent.”

docente kijkt ook of deze groep voor jou geschikt is. Dit krijgen de leerlingen voor de start
van het seizoen te horen.
Als aanvulling op deze les is er het Dreamteam. In deze les krijgt een kleine groep de kans
om zijn of haar talent tot het uiterste te benutten.
Tijd:
Woensdag 19.30 -21.00 uur
* Dit zijn de lestijden van seizoen 2016-2017. Tijden k unnen aangepast worden.
Locatie:
Speleweij aan de Breughelhof 8 in Voorhout
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Topklas
Is uw kind toe aan een extra uitdaging? Dan is de Topklas top! Voor of na de musical les
kunnen de Singing Stars een Topklas volgen. Hoe werkt het? Heel simpel! Zit uw kind in
Singing Stars 1? Dan kan hij of zij zich aanmelden voor topklas1. Volgt hij of zij les in groep
2? Dan is er de Topklas 2. Voor leerlingen die naar de Middelbare school zijn gegaan,

“Keuzevakken
zorgen voor extra
kansen!”

maar voor wie de overstap naar Singing Stars 3 nog te groot is kan de Topklas 2+ gevolgd
worden. Kijk voor meer informatie over dit keuzevak op onze website.

Privé zangles
Voor de leden van de Singing Stars is er de mogelijkheid om hun zangtalent verder te
ontwikkelen tijdens privé zanglessen. De zangcoaches staan klaar!
Door het gebruiken van dezelfde zangtechnieken als de zangdocente tijdens de
groepslessen bij de Singing Stars zijn de privé zanglessen een perfecte aansluiting. De
lessen kunnen zowel thuis als op de repetitielocatie van de Singing Stars worden gegeven.
Eventueel gewenst aansluitend op de groepsles. Indien de privé zangles op de
repetitielocatie van de Singing Stars wordt gevolgd zullen de kosten hiervan worden
doorberekend. Kijk voor meer informatie over dit keuzevak op onze website.

Dreamteam
Het Dreamteam bestaat uit jongens en meiden die hun eigen stem en geluid optimaal
willen ontwikkelen. Deze selectie klas wordt uitgedaagd om het eigen muzikale repertoire
uit te breiden en krijgt intensieve training in performance/interpret atie. Het geven van
feedback en het ontvangen zijn leerdoelen binnen deze groep. Kijk voor meer informatie
over deze selectieklas op onze website.
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Praktische informatie / Huisregels
AANMELDEN
Aan de start van het seizoen (schooljaar) kunnen geïnteresseerde kinderen met hun
ouder(s) aansluiten bij een proefles. Deze is geheel vrijblijvend te volgen. Na de les kan de
nieuwe leerling zich inschrijven.
Inschrijven zonder een proefles te volgen is tevens mogelijk. Hiervoor kunnen nieuwe leden

“Achter de
schermen werken
vele vrijwilligers. U
kunt hen bereiken
via
singingstars@live.
nl. Wij doen ons
best u zo snel
mogelijk van een
passend antwoord
te voorzien.”

een mail sturen naar singingstars@live.nl. Er wordt dan per email een inschrijving
aangemaakt.
Een nieuwe leerling is officieel ingeschreven als het inschrijfformulier is ingevuld en
ingediend (kan zowel schriftelijk als digitaal) en het inschrijfgeld a € 20 is voldaan. Het
inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het lesgeld.
Door het inschrijven van een kind geeft de ouder akkoord voor de huisregels van stichting
Singing Stars geschreven in het informatieboekje.
NIEUWSBRIEVEN
Met regelmaat ontvangen de ouders een nieuwsbrief vanuit singingstars@live.nl. Hierin
staat praktische informatie over komende optredens, een kijkje achter de schermen of
berichten vanuit de administratie. Het is tevens mogelijk om de nieuwsbrief geprint te
ontvangen. Een ouder kan deze wens aangeven via de begeleiding / docente, per email of
telefoon.
DOORSTROMING
Uw kind groeit bij de Singing Stars automatisch door. Zo is de overstap naar de volgende
groep automatisch bij ingang van een nieuw schooljaar *
Voor de groepen Singing Stars 3 en het dreamteam geldt een aparte selectieprocedure.
Hierin maken de docentes ieder seizoen een keuze qua doorstroming.
* De docenten k unnen besluiten om een k ind eerder of later over te plaatsen als dit in het
belang van het k ind is.
CONTRIBUTIE
Het lesgeld betaalt u voor het gehele seizoen (Little Stars en Mini Stars hebben afwijk ende
regels. Zie informatie bij groepen). In oktober ontvangt u hiervoor en betalingsaanvraag per
email. Hebt u wensen wat betreft de betaling? Neem gerust contact op met onze
penningmeester Marjan Kortekaas voor de betalingsmogelijkheden via singingstars@live.nl
of marjankortekaas@hotmail.com. Recente contributies vindt u op www.singingstars.nl.
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OPTREDENS
Als stichting zetten wij ons in om optredens te verzorgen voor verschillende doelgroepen.
Muziek brengen geeft plezier! Ruime tijd voor ieder optreden staat de informatie over de
agenda vermeld in één van de nieuwsbrieven die ieder lid per e-mail ontvangt. Niet alle
optredens zijn bedoeld voor alle leden, omdat de meeste locaties geen ruimte bieden aan
zo’n groot aantal. Er wordt altijd geprobeerd de groepen zo eerlijk mogelijk te verdelen over
de optredens.
Nieuwe leden moeten er rekening mee houden dat er niet direct aan optredens mee kan
worden gedaan. Dit is afhankelijk van het gekozen repertoire.
KLEDING
De Little Stars en Mini Stars dienen iedere les dans / sportkleding te dragen plus
gym/dansschoenen die geschikt zijn voor binnen gebruik.
Het koor heeft bedrukte rode T-shirts met het logo van de Singing Stars. Deze worden
gedragen bij optredens en evenementen. De T-shirts blijven in het bezit van de stichting en
worden ook door hen gewassen om kleurverschil te voorkomen.
AFMELDEN REPETITIE
Mocht een lid op één van de repetitietijden door ziekte etc. niet aanwezig kunnen zijn bij de
repetitie vernemen wij dit graag per telefoon / sms / app. op nummer 06-13253120
(woensdag) of 06-30635212 (vrijdag).
AANMELDEN / AFMELDEN OPTREDENS
Indien een Singing Star niet in staat is om deel te nemen aan een optreden van de stichting
dient dit, minimaal 2 maand en voorafgaande aan de datum van het optreden, te worden
doorgegeven. Het is van groot belang dat dit gebeurt in verband met het repertoire en de
eventuele doorgang van ieder optreden. Mocht een lid/ouder dit nalaten kan dit gevolgen
hebben voor zijn / haar lidmaatschap.
AANMELDEN / AFMELDEN EINDVOORSTELLINGE N
Het afmelden voor onze jaarlijkse eindvoorstellingen / musical dient minimaal 4 maanden
voorafgaande aan de datum telefonisch worden doorgegeven. Dit in verband met de
voorbereidingen die worden getroffen om alle leden van bijv. kleding te voorzien. Wordt dit
niet gedaan zullen de gemaakte kosten voor het lid in rekening worden gebracht.
AFMELDEN LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap kan worden opgezegd aan het einde van het seizoen, met inachtneming
van 1 maand opzegtermijn, gerekend tot de laatste repetitiedag. Indien er aan het begin van
een seizoen een lidmaatschap is aangegaan, kan deze niet halverwege worden opgezegd.
Leden die niet minimaal 1 maand voorafgaande aan de laatste repetitie van het seizoen
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heeft opgezegd zijn automatisch het volgende seizoen ook lid. Opzeggen kan zowel
schriftelijk als telefonisch.
Voor de Little Stars en Mini Stars geldt vanwege de jonge leeftijd een ander termijn. Little
Stars kunnen per maand opzeggen en de Mini Stars per half jaar.
CONTACT
Mieke Kortekaas

Voorzitter

singingstars@live.nl

Jolanda Stoel

Secretaris

0252-214272
jolandastoel@hotmail.com

Marjan Kortekaas

Penningmeester / Ledenadm.

06-38258561
marjankortekaas@hotmail.com

