
 

Voorgeschreven kleding → 

U zult  naar Django te Amstenrade (hoofdstraat 12) moeten gaan 

om de voorgeschreven danskleding te kopen. 

 Zeg altijd even bij iedere aankoop dat u van Dance Studio FAME komt., 

want u krijgt vanaf nu 10% korting op al uw aankopen.  

FAME streeft naar kwaliteit en wij willen graag uniformiteit uitstralen. 

Ook haardracht hoort daarbij. Om te zorgen voor een mooie eenheid in onze balletschool hanteren wij een kledingvoorschrift. 

Dit draagt bij aan het bieden van kwalitatief goede danslessen. 

 Iedere leerling zorgt voor de juiste kleding voor de gekozen dansstijl(en) en wij verzoeken jullie niets aan te schaffen wat erop lijkt!!! (Zie de 

modelnummers/namen .) Wij maken ook gebruik van onze FAME-kleding bij losse optredens en voorstellingen. 

Voor alle leerlingen vanaf 8jaar is het verplicht elke les een badlaken mee te brengen voor de stretchoefeningen op de matjes.  

De kleuterdans & kinderdans groepen :   

balletpak fautine peach – wear moi * balletrokje delia peach – wear moi * roze balletmaillot cipria - pridance * balletschoenen sd16 linnen/canvas 

roze- sodanca 

Niet noodzakelijk  maar optioneel in deze groepen zijn:  balletvestje carmen salmon (gebreid wikkel) – wearmoi *  roze enkelwarmers (dus geen 

beenwarmers). 

Voor kleuterdans en kinderdans geldt: de haren stevig vast in 1 of 2 knotjes en strak uit het gezicht ( pony, liefst met behulp van een goed vast 

gestoken haarband.          

De groepen klassiek 1 t/m  3 dragen :  balletpak faustine pacific – wear moi * balletrokje delia pacific – wear moi * r roze balletmaillot cipria - 

pridance * balletschoenen sd16 linnen/canvas roze- sodanca 

Niet noodzakelijk  maar optioneel in deze groepen zijn:  balletvestje carmen salmon (gebreid wikkel) – wearmoi *  roze enkelwarmers (dus geen 

beenwarmers). 

Voor klassiek ballet geldt: de haren stevig vast in 1  knot en strak uit het gezicht ( pony  dan gaan met behulp van een goed vast gestoken haarband  

Groepen klassiek 4/5 en volwassenen :  draagt balletpak faustine- wear moi of een zwart balletpakje waarvan het model vrij naar keuze is. * 

balletrokje delia pacific – wear moi * roze balletmaillot cipria - pridance * balletschoenen sd16 linnen/canvas roze- sodanca 

De groepen jazzdance kids / teens :  balletpak faustine zwart – wear moi * legging belinda zwart – wear moi * jazzschoenen JZE75 (smalle voeten) of 

moderno sansha (brede voeten) Let op: schoenen altijd met suède zool!  

Niet noodzakelijk maar wel toegestaan in deze groepen: zwarte sokken en enkelwarmers zwart (dus geen beenwarmers) * balletvest carmen zwart 

(gebreid wikkel) – wear moi 

Dansers van jazz volwassenen: mogen zelf bepalen wat ze aantrekken, dit is echter wel verplicht nette en strakke kleding, zoals: jazzpants iris zwart 

of legging belinda zwart – wear moi. Streetdance en/of vrijetijdskleding mag dus niet. Wel verplicht: jazzschoenen JZE75 of Sancha Moderno (altijd 

met suède zool). 

Dansers van Moderne dans:  zoals voorschriften jazzdance, enkel worden de lessen moderne dans op zwarte sokken en blote voeten gedanst 

aanschaffen van schoensel niet nodig. 

Boys/ mannen: legging solo zwart- wear moi,  balletpak altan wit- wear moi, balletschoen sd16 linnen/canvas zwart sodanca.  

Sport leden: dragen alles waar ze zich fijn in voelen. Een flesje water en handdoek mee nemen in de les. 

Voor alle leden geldt iedere les haren stevig en netjes vast. ( Klassiek ballet  knot, overige lessen een staart). Tijdens de lessen geen sieraden dragen, 

heel kleine oorbelletjes mogen wel, om veiligheidsreden geen grote. Ook geen kauwgom in de lessen s.v.p.  

Gebruikte kleding → Van de voorgeschreven modellen kan in de balletschool 2e-hands kleding worden verkocht. Zorg ervoor dat de kleding schoon en gewassen is. Hang deze kleding dan 

met naamvermelding, telefoonnummer en een prijskaartje aan de losse zilveren kapstok op. De prijs is altijd de helft van de nieuwprijs, deze kunt u navragen bij Vanessa. Wilt u een van de 

kledingstukken kopen bel dan even met de eigenaar en stop het geldbedrag gepast in een gesloten enveloppe met naam van de eigenaar erop vermeld. Vervolgens kun u naar keuze de geld 

enveloppe afgeven aan een van onze docentes!  Wij zorgen er dan voor dat het geld bij de juiste persoon terecht komt. (Schoenen worden  niet tweedehands verkocht).  
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