
 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN - DRESSCODE 

 

Lieve Dansers, ouders en/of verzorgers, 

Wij hanteren kledingvoorschriften in de verschillende danslessen, want een 

uniforme uitstraling in de lessen geeft rust en netheid en goede danskleding en 

goede schoenen voorkomen onnodige blessures en bevordert de gezamenlijke 

doelstelling om het allerbeste in iedereen boven te krijgen. Wij verkopen alle 

benodigde kleding en schoenen in ons winkeltje, dus vraag daar gerust naar.  

Onderstaand de gewenste voorschriften in de les. 

ADV 1 & 2 kleuterlessen – Vrije keuze balletpakjes, maar wel met roze panty en 

goede balletschoentjes (verkrijgbaar aan de balie) 

Pré Ballet & Klassiek balletles 1 t/m 9 – Het Officiële zwarte balletpak (=alleen 

verkrijgbaar in ons winkeltje), roze panty en goede balletschoenen (zie afbeelding. 

Deze zijn verkrijgbaar aan de balie) (NB. turnschoentjes of de “verkleed” schoentjes 

van bijv. Decathlon, Primark etc. zijn geen juiste schoenen voor een goede balletles) 

Klassiek ballet Volwassenen – Vrije keuze (liefst zwart) balletpak kleding met 

panty & balletschoenen (verkrijgbaar aan de balie) 

Jazz Jeugd – Het Officiële zwarte balletpak (=alleen verkrijgbaar in ons winkeltje), 

zwarte Jazzbroek en zwarte Jazzschoenen (verkrijgbaar aan de balie) 

Modern Jeugd - Het Officiële zwarte balletpak (=alleen verkrijgbaar in ons 

winkeltje), zwarte (Jazz)broek en sokken of de moderne teenstrings  

Streetdance Jeugd – Zwart t-shirt met een zwarte lange (jazz)broek of een korte 

Hotshort (hangen achter de balie) en streetdance schoenen/sneakers  

Ierse Dans – Zwart shirt/balletpak, zwarte Jazzbroek en Ierse dansschoenen  

Tap Jeugd - Zwart shirt/balletpak, zwarte Jazzbroek en Tapschoenen 

Volwassen lessen (Modern, Jazz, Show musical) – Bij voorkeur een zwart 

balletpak of strak zittend shirt met zwarte legging, panty of dansbroek en goede 

ballet/Jazzschoenen  



Hip Hop – Vrije keuze goed passende danskleding en schoeisel wat NIET buiten 

gedragen is. 

 

 

Het OFFICIELE BALLETPAK & BALLETSCHOENEN 

 

PRIJZEN: balletschoenen €18,95 – Balletpanty €8,50 – Balletpak v.a. €24,95 

Jazzschoenen €39,95 – Jazzdansbroek v.a. €22,95 – korte broek €15,95 

Streetdance sneakers €44,95 – ierse dansschoenen & tapschoenen op aanvraag 


