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Hello Stars Academy is een nieuwe dans- en zangschool die startte in september 

2019 o.l.v. Lya Luca. Hello Stars Academy biedt lessen popkoor, kleuterdans- en 

zang, urban dance en jazzdans aan op vier verschillende lagere scholen in 

Etterbeek. Hello Stars Academy telt in totaal meer dan 80 leerlingen. 
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Noektopia
Vanaf 2020 begint Hello Stars Academy met een nieuwe, ambitieuze opleiding: Noektopia 

Binnen deze opleiding worden kinderen vanaf 5,5 jaar opgeleid tot allround performers met een 

grote focus op dans. Ze krijgen les in verschillende domeinen:  

- Jazzdans (jazz, modern, ballet,...) 

- Urban dance (hip hop, dancehall,…) 

- Zingen 

- Acteren  

Door uw kind in te schrijven voor deze opleiding, zal uw kind: zijn of haar talenten ontdekken, een 

stevige technische basis ontwikkelen in zang, dans en acteren en creatief worden uitgedaagd. 

De jongste groep binnen Noektopia is de prégroep. De prégroep is open voor alle kinderen van 5,5 

tot 8 jaar. Zij repeteren twee keer per week, steeds anderhalf uur. In februari 2020 zullen er twee 

prégroepen starten. De twee prégroepen zijn hetzelfde. In januari zijn er gratis proeflessen. 

Prégroep 1 
Repeteert op 

- maandag van 17.00 - 18.30 
- vrijdag van 17.00 - 18.30 

Prégroep 2 
Repeteert op 

- dinsdag van 17.00 – 18.30 
- zaterdag van 9.00 – 10.30  

De lessen starten in de week van 3 februari 2020 en gaan door t.e.m. de week van 22 juni. In de 

krokus- en paasvakantie is er geen les. Dat wil zeggen dat er nog 18 lesweken zijn in schooljaar 2019-

2020. Daarvoor bedraagt het lesgeld €375.  Dat is iets minder dan €7/uur.  

De lessen gaan door op de D’Oultremontstraat te Etterbeek.  

Leerlingen van de prinses Julianaschool kunnen door juf Lya op maandag, dinsdag en vrijdag van de 

schoolopvang worden opgehaald om naar Noektopia te gaan. 

Kinderen tussen 5,5 en 8 jaar die interesse hebben om te starten met de opleiding, kunnen zich 

inschrijven voor de gratis proefweken.  

De gratis proefweken zijn:  

- de week van 13 januari 2020 

- de week van 20 januari 2020 

- de week van 27 januari 2020 

Tijdens deze weken kunnen geïnteresseerden gratis lessen volgen alvorens ze beslissen om zich in te 

schrijven. Om je in te schrijven voor de proefweken kan je een mailtje sturen naar lya@hellostars.be.  
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Omdat de opleiding gloednieuw is, zullen de groepen nog erg klein zijn. Een prégroep gaat al van 

start met minimaal 3 inschrijvingen en maximaal 7 inschrijvingen per groep. Dat wil zeggen dat er 

heel veel persoonlijke aandacht zal zijn voor uw kind.  

Bij Noektopia volgen we, als één van de enige dans- en zangscholen in Brussel en omstreken, een 

vast curriculum. Elke week werken we naar vooropgestelde doelen toe, zodat dans-, zang- en 

acteertechnieken stap voor stap worden aangeleerd en ingeoefend tot ze een tweede natuur 

worden. 

Het curriculum voor Noektopia werd door Lya Luca gemaakt, aangepast en verfijnd a.d.h.v. 

bestaande curricula, verscheidene workshops en dansopleidingen, de lerarenopleiding en de jaren 

ervaring in het dans- en zangles geven. Er werd bijvoorbeeld inspiratie gehaald uit:  

- het jazz dance curriculum van James Robey, 

- het kinderzang curriculum van Kenneth H. Phillips, 

- het urban dance curriculum van Evan Zhou en David Lee.  

Er wordt veel en vaak gecommuniceerd met de ouders. Zowel ouders als leerlingen worden steeds 

op de hoogte gehouden van de doelen waaraan er gewerkt wordt tijdens de lessen. Er worden 

tijdens de les regelmatig filmpjes en foto’s gemaakt die naar de ouders worden doorgestuurd. Zo 

kunnen ouders steeds volgen waar hun kind mee bezig is en kunnen ze zelf ervaren dat hun kind een 

kwalitatieve opleiding volgt. 

Hello Stars Academy werkt nauw samen met kinderdans- en muziekgroep “Hello Stars” 

(www.hellostars.be), wat wil zeggen dat er voor alle leerlingen van de opleiding veel podium- en 

camerakansen zullen zijn. 
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De opleiding is o.l.v. Lya Luca. 

Lya volgde een opleiding zang, piano en viool bij de Jan-Niklaasstichting te Dworp en een opleiding 

acteren bij de Servais Academie te Halle en de Muziekacademie te Anderlecht. Als danseres begon 

Lya bij “Dansstudio Ballerino” (ballet) en ging ze verder bij “Dansstudio Emily Cremers” (ballet, jazz, 

modern, hip-hop, dancehall) waar ze ook docente zou worden.  

Verder volgde Lya ook al een opleiding ballet en jazz in het Verenigd Koninkrijk bij “Dance Glasgow” 

en een opleiding jazz bij “Dance Da” in Zuid-Korea. In Zuid-Korea volgde ze ook verschillende 

maanden les in verschillende urban dance stijlen bij de beroemde “1 Million Dance Studio”.  

Lya nam deel aan verschillende workshops en stages zoals KAMATA in Brussel en de internationale 

dansstage van Antwerpen, waarbij ze les kreeg van beroemde choreografen uit binnen- en 

buitenland zoals: Laurent Flament, Min Hee Bervoets, Nina Plantefève, Antoine Troupe en Andye J.  

Lya blijft haar danstechniek bijschaven door nog steeds lessen te volgen op verschillende scholen in 

Brussel en omstreken.  

Lya volgde een opleiding leerkracht lager onderwijs en is leerkracht op de prinses Julianaschool in 

Brussel en vervangleerkracht op de Europese School van Brussel III.  

Lya stond al van jongs af aan voor de camera en op de planken. Zo speelde ze een hoofdrol in het 

ketnet-programma “LOLmops” en deed ze mee aan verschillende musicals en theaterstukken 

waaronder “Oliver!” en “Annie”. Hoewel Lya al snel ontdekte dat ze zich meer wou focussen op het 

lesgeven en creëren dan op het optreden, doet ze nog af en toe mee aan verschillende producties. 

Zo nam ze tijdens haar verblijf in Zuid-Korea (2018) verschillende videoclips op waaronder een 

dansreclamespot met Zuid-Koreaanse ster Lia Kim.  

Als dans-, zang- en musicalleerkracht heeft Lya ook al heel wat ervaring: bij “Dansstudio Emily 

Cremers” was ze jarenlang vaste docente kleuterdans, jazzdans, hip-hop, ragga en musical. Ook was 

ze vervangleerkracht voor ballet en moderne dans. Bij “Dansgroep Populaire” verzorgde ze de lessen 

jazzdans voor kinderen uit de lagere school en kleuterdans voor de kleuters. Ook in het Verenigd 

Koninkrijk gaf Lya dansles op de Corpus Christi Primary School, de St Brendan’s Primary School en de 

St Paul’s Primary School.  

In 2019 begon Lya met haar eigen dans- en zanggroep Hello Stars (www.hellostars.be). Hello Stars is 

een nieuwe Belgische muziekgroep voor en door kinderen. Voor Hello Stars maakt Lya de liedjes, de 

choreografieën en de videoclips. De videoclip voor het liedje “Wij Zijn Klaar” werd al meer dan 200 

000 keer bekeken: https://www.youtube.com/watch?v=8y7EaBPp72c.  

In september 2019 begon Lya met haar eigen school, namelijk de “Hello Stars Academy”.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.hellostars.be/
https://www.youtube.com/watch?v=8y7EaBPp72c

