Kledingvoorschriften tijdens de lessen
De aanschaf van het uniform gebeurt via DanceInn.

Kinderdans




Tshirt (kan ook van DanceInn)
Shortje of legging
> zeker GEEN jeans, rokje of kleedje
Lang haar in een staart en eventueel haarlint.

Prédans 1 + 2
Meisjes




Roos balletpakje INTERMEZZO 3056 (DANCE WORLD)
Witte kousen of blote voeten > zeker GEEN balletschoenen!
Dot

Jongens




Wit hemdje (marcelleke)
Zwart shortje (DANCE WORLD)
Witte kousen of blote voeten

Klassiek A






Rood (028) balletpak INTERMEZZO Lycra (DANCE WORLD)
> GEEN Jupette
Roze collants (DANCE WORLD) Zwarte sokken
Vanaf januari: Roze demipointes Merlet Stella split zool (DANCE WORLD)
Dot + haarlint
Tailleband

Klassiek A+






Rood(028) balletpak INTERMEZZO Lycra (DANCE WORLD)
Roze collants (DANCE WORLD)
Roze demipointes Merlet Stella split zool (DANCE WORLD)
Dot + haarlint
Tailleband

> GEEN Jupette

Klassiek B









Zwart danspak (DANCE WORLD) keuze uit:
spaghetti INTERMEZZO (3437)
brede bandjes INTERMEZZO (3986)
Roze collants met voet (DANCE WORLD)
Roze collants met opening (DANCE WORLD) combinatie met pointes
Zwart shortje (DANCE WORLD)
Roze demipointesWear Moi Split zool (DANCE WORLD)
Dot + haarlint
Tailleband

Klassiek B+








Zwart danspak (DANCE WORLD) keuze uit:
spaghetti INTERMEZZO (3437)
brede bandjes INTERMEZZO (3986)
Roze collants met voet (DANCE WORLD)
Roze collants met opening (DANCE WORLD) Combinatie met pointes
Zwart shortje (DANCE WORLD)
Roze demipointes Wear Moi Split zool (DANCE WORLD)
Dot + haarlint

Pointes
Idem Klassiek +
 Pointes (DANCEWORLD)
 Teenbeschermers (DANCEWORLD)
 Linten (DANCEWORLD)
 Elastieken (DANCEWORLD)

Jazz Kids / Jazz Jeugd







Rood balletpak INTERMEZZO Lycra (DANCE WORLD) OF
Zwart topje DanceInn keuze uit:
spaghetti bandjes (DanceInn)
brede bandjes (DanceInn)
Zwarte jazzbroek (BLOCH) (DANCE WORLD)
Zwart shortje = extra en niet verplicht (DANCE WORLD)
Zwarte sokken of blote voeten
Lang haar in een staart en zeker uit de ogen!

Jazz A, A+, B, B+ en C







Zwart danspak (DANCE WORLD) keuze uit:
spaghetti INTERMEZZO (3437)
brede bandjes INTERMEZZO (3986)
of
Zwart topje DanceInn keuze uit:
spaghetti bandjes (DanceInn)
brede bandjes (DanceInn)
Zwarte jazzbroek (BLOCH) (DANCE WORLD) (= verplicht)
Extra: Zwart shortje (DANCE WORLD) +Zwarte collants (DANCE WORLD)
Zwarte sokken of blote voeten
Lang haar in een staart en zeker uit de ogen!

Modern




Zwart danspak (DANCE WORLD) keuze uit:
spaghetti INTERMEZZO (3437)
brede bandjes INTERMEZZO (3986)
of
Zwart topje DanceInn keuze uit:
spaghetti bandjes (DanceInn)
brede bandjes (DanceInn)
Zwarte jazzbroek (BLOCH) (DANCE WORLD)
of
Zwarte brede losse broek TEMPS DANCE (DANCE WORLD)
of
Zwart shortje (DANCE WORLD) +zwarte collants (DANCE WORLD)




Zwarte sokken of blote voeten
Lang haar in een staart en zeker uit de ogen!

Dames




Sportieve kledij naar keuze
Indoorschoenen
Outdoorschoenen worden NIET getolereerd!
Jazz broek TEMPS DANCE (DANCE WORLD)
Zie ook Jazz groepen en extra.

Street



Losse kledij mag, het moet wel danskledij zijn
> zeker geen jeanbroeken. Ook geen tshirts,
wel topjes.
Danssneakers ZWART (verdeler wordt nog gezocht)
Outdoorschoenen worden niet getolereerd!

Gdans



Sportieve kledij naar keuze
Liever GEEN sportschoenen
Zie ook Jazz groepen en dames voor aanschaf danskledij

Boys





Zwarte Knielappen (DANCE WORLD)
Grijze tshirt (DanceInn)
Basket short (DanceInn)
Danssneakers ZWART (verdeler wordt nog gezocht)
Outdoorschoenen worden niet getolereerd!

Geen tshirts tijdens de lessen (NIET van toepassing voor kinderdans, Gdans, boys en dameslessen)
De aanschaf van de danskledij valt ten laste van de leerling. Wie zijn uniform niet draagt zonder geldige
reden, kan geweigerd worden in de les.
Lang haar wordt altijd in een dotje gebonden tijdens de lessen klassiek ballet.
Tijdens de lessen kinderdans en jazzdans is een staart en eventueel een haarlint verplicht. Loshangende
haren voor de ogen zijn taboe!
Extra:
Zwarte Knielappen (DANCE WORLD)
Zwart topje spaghetti bandjes (DanceInn)
Zwart topje brede bandjes (DanceInn)
Tshirt met lange mouwen (DanceInn) kleur naar keuze
Tshirt boothals (DanceInn)  Blauw
Tshirt boothals lang model (DanceInn)  Zwart
Cache coeur (DANCE WORLD)
Capezio Foot Undeez (DANCE WORLD)

