Kleding Dance Studio FAME : 2021-2022
Voorgeschreven balletkleding

Alle benodigde kleding: U kunt naar Django te Amstenrade (Hoofdstraat 12) gaan om de voorgeschreven danskleding te kopen.
Geef altijd bij iedere aankoop aan dat u van Dance Studio FAME bent., want u krijgt dan 10% korting op al uw aankopen.
Balletkleding Om te zorgen voor een mooie eenheid in de balletlessen hebben wij een kledingvoorschrift. Zorg dus ook dat je de
juiste kleding hebt voor jouw groep en niet iets wat erop lijkt!!! (Zie de modelnummers)
Voor alle groepen vanaf 8jaar is het verplicht elke les een badlaken mee te brengen voor de stretchoefeningen op de matjes.
De groepen kinderdans 1 en 2 hebben nodig: een roze hemd model katoen * roze balletrokje met elastiek in taille * roze
balletmaillot model 6000 ( is met voet) * lichtroze stoffen balletschoenen * roze haarband. Niet noodzakelijk maar wel toegestaan
in deze groepen zijn: roze balletvestje (gebreid wikkel – wearmoi)* en roze enkelwarmers (dus geen beenwarmers). Voor
kinderballet 1 en 2 geldt: de haren stevig vast in 1 of 2 knotjes en strak uit het gezicht liefst met behulp van een goed vast gestoken
haarband.
De groepen klassiek 1 t/m 3 dragen: zwarte haarband * een zwart hemd model balletpakje * zwart balletrokje * een roze
balletmaillot model 6000 of model P 6012. Zorg ervoor dat je een onderbroek aantrekt die je niet ziet, dus eentje die hoger is dan je
balletpakje! * roze stoffen balletschoenen model BL 213 (géén leer!) met splitzool. Voor klassiek ballet geldt: de haren stevig vast in
1 knot en strak uit het gezicht met eventueel behulp van een goed vast gestoken haarband. Niet noodzakelijk maar wel toegestaan
in deze groepen: een zwart gebreid wikkel balletvestje (wearmoi)* roze enkelwarmers (dus geen beenwarmers).
Groep klassiek 4: draagt een zwart balletpakje waarvan het model vrij naar keuze is. Een roze balletmaillot en roze balletschoentjes
De groepen kinderjazz 1 t/m 3 dragen: zwarte haarband * een zwart katoenen hemd model balletpakje een lange zwarte legging
katoen, zwarte jazzdansschoenen model P1210 of Sancha Moderno of S220 of P1214 (altijd met suède zool). * zwarte sokken en
enkelwarmers (dus geen beenwarmers). Niet noodzakelijk maar wel toegestaan in deze groepen is een zwart balletvestje (gebreid
wikkel wear moi)
Dansers van jazz 1 en hoger: mogen zelf bepalen wat ze aantrekken, het is echter wel verplicht om nette en strakke balletkleding te
dragen, liefst met een effen zwarte jazzdansbroek/legging. Streetdance en/of vrijetijdskleding mag dus niet. Wel graag allemaal
lage zwarte jazzdansschoenen model P1210 of Sancha Moderno of S220 of P1214 (altijd met suède zool).
Dansers van Moderne dans: mogen zelf bepalen wat ze aantrekken, het is echter wel verplicht om nette en strakke balletkleding te
dragen, liefst met een effen zwarte jazzdansbroek/legging. Tijdens deze les worden er géén dansschoenen gedragen, zwarte sokken
of danszooltjes zijn wel toegestaan.
Sport leden: dragen alles waar ze zich fijn in voelen. Een flesje water mag zeker mee naar binnen tijdens de les.
Voor alle leden geldt iedere les haren stevig en netjes vast. Neem elke les een badlaken mee zodat je mee kunt doen aan de
cooling down oefeningen.
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 geldenveloppe 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).

