Kledingvoorschriften
Alle leerlingen
Haren in de balletles in een knot of strakke staart. Bij modern of streetdance mag het ook in
een staart of vlecht, maar altijd vast en uit het gezicht.

Pre- en klassiek ballet kinderen en jeugd
Meisjes
• Balletpakje vrij in kleur tot en met preballet 3. /
Vanaf Klassiek ballet niveau 1 zwart basispak (met spaghetti bandjes)
• Roze balletmaillot (hier zien we de spieren het beste in)
• Roze balletschoenen (deze zien we het beste op onze zwarte balletvloer)
verkrijgbaar bij de danswinkel. Met split of hele zool. Canvas / stof of leer.
Let op: niet de balletsloffen van de h&m en dergelijke. Dit zijn geen echte
balletschoenen, geven weinig tot geen steun aan de voet, floepen uit met het dansen
en zijn voor de docent niet goed werkbaar om de voeten en tenen te kunnen zien en
dus ook niet kunnen corrigeren. Geen harde (gym)schoenen.
• Optioneel een ballet rokje en/of een ballet wikkel vest
Jongens
• Wit effen shirt of hemd
• Zwarte legging of korte broek.
• Witte balletschoenen
Kledingvoorschriften klassiek ballet volwassenen
• Balletpak vrij in kleur
• Roze of zwarte balletmaillot of een aansluitende legging
• Roze of zwarte balletschoenen. Met split of hele zool.
• Optioneel een ballet rokje of broekje
→ Goede balletkleding en schoenen zijn te koop bij de Danswinkel (in de Kerkstraat) en bij

Firenze (aan de Wagenweg) in Haarlem. De schoenen zijn fijn om in het echt even te passen,
ze horen aansluitend te zitten en niet te ruim (eigenlijk zoals je sok) zonder dat het bij de
tenen knelt. In de winkel wordt u goed geholpen.
Gaat u online kopen dan zijn de merken Bloch, Papillon, So Danca, Sansha en Capezio fijne
merken. Decathlon verkoopt ook prima balletschoenen en pakjes, is iets goedkoper dan
sommige balletmerken.

Kledingvoorschriften overige dansstijlen.
Kleding waarin goed bewogen kan worden.
Een shirt of top met een legging of jogging broek.
Bodyfit / modern / contemporary lessen kunnen met ballet of jazz schoenen (niet de harde
sneakers, maar de zachte schoentjes) gevolgd worden. Urban mogen er danssneakers aan
(geen buitenschoenen!)

