CHECK LIST UITVOERING
Meenemen aan dansspullen
(Pre-)Balletgroepen
• Eigen ballet maillot met voeten
(geen legging, geen panty, echt een ballet maillot
verkrijgbaar in de danswinkels)
• Zalm roze ballet schoenen
(geen varianten met Hello Kitty of andere versiering
er op)

GOUDEN TIP:
ZET IN ALLE KLEDING EN
(BALLET)SCHOENEN DE NAAM VAN
UW KIND.
We vinden elk jaar een hoop
verloren spullen. Zonde en we
zorgen er graag voor dat deze
terug komen bij de eigenaar.

Modern / jazz / streetdance
• Je dansschoenen (of sokken voor modern)
Meenemen overig:
• VERMAAK
We hebben voor de kleuter en kindergroepen vermaak boxen met knutsel spullen.
Kinderen mogen zelf ook iets meenemen om gedurende de dag wat mee te kunnen
spelen. Een boekje om te lezen is vaak ook heel fijn.
• ETEN EN DRINKEN
Neem voldoende eten en drinken mee. Aub geen chocolade oid ivm vlekken die op de
kostuums kunnen komen! Lunch en/of avondeten moet door de leerlingen zelf
worden meegenomen. Oudere leerlingen kunnen eventueel een pizza’tje bestellen. Zij
moeten dit wel zelf kunnen regelen en ook geld bij zich hebben om te betalen.

Niet meenemen
• Niet mee je balletpakje!
(Als uitzondering de selectie A, die heeft hun pak nodig bij het kostuum.)
• NEEM GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN MEE!

Voorbereiding thuis:
• De haren vast in knot (balletgroepen) of staart (overige groepen) met
haarkleurig elastiek. Zie voorbeeld rechts voor de hoogte van de knot / staart.
• Geen frutsels of opvallende spelden in, geen oorbellen of sieraden, geen
tattoes of plakplaatjes zichtbaar.
• Voor de balletgroepen: Een huidkleurige, hoog opgesneden, onderbroek aan
die niet onder het balletpak uit piept.
• Trek een gemakkelijk outfit aan waarin geoefend kan worden tijdens de
generale repetitie.
→ De make-up wordt in de schouwburg door ons schminkteam gedaan.
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