
Kledingvoorschrift  
Geachte ouders en leerlingen van Balletschool Zeewolde, 

Bij alle dans en musicallessen is het de bedoeling dat er danskleding wordt gedragen. Maar ..... 

wat is nu de juiste danskleding? Danskleding heeft een goede pasvorm zodat de 

lichaamshouding goed te zien is. Het is van belang dat de kleding tijdens het dansen niet afzakt, 

opkruipt of in de weg zit. Goede dansschoenen zorgen ervoor dat we de voeten goed leren 

gebruiken. Het kledingvoorschrift is helemaal afgesteld op de soort les en de leeftijd van de leerlingen. Tevens 

moeten vooral de jongste leerlingen de kleding ook gemakkelijk zelf aan/uit kunnen trekken. De danskleding heeft 

een goede prijs/kwaliteit verhouding en gaat bij zorgvuldig gebruik een aantal jaar mee. Alle onderstaande kleding 

is verkrijgbaar in de balletschool. Via onderstaand bestelformulier kunt u balletspullen bestellen. De kleding wordt 

voor de kinderen op de groei besteld zodat ze er niet binnen een aantal weken zijn uitgegroeid. 

Wij dragen in de dans/musicalles allemaal dezelfde kleding zodat er een eenheid is in de les! Wilt u zich hier a.u.b. 

aanhouden.  Bovendien is de basiskleding nodig voor voorstellingen en optredens. 

  Bent u opzoek naar een leuk cadeautje of overige artikelen? Kijkt u gerust rond op www.just4dance.nl. 

Bestelformulier    
 

Lessoort Kleding/schoenen Maat  Prijs  Totaal 

Danskriebels [] Roze pakje met rokje/glitters ____  €   24,95/27,50 €    _________ 

 [] Roze balletschoenen  ____  €             16,95  €    _________ 

  [] Roze balletmaillot ____  €               7,50  €    _________ 

Klassiek [] Roze pakje ____  €             18,95  €    _________ 

Vanaf 6 jr. [] Roze overslagrokje ____  €             10,95  €    _________ 

 [] Roze balletschoenen ____  €             16,95  €    _________ 

  [] Roze balletmaillot ____  €               7,50  €    _________ 

Klassiek [] Zwart balletpakje ____  €   18,95/19,95  €    _________ 

Vanaf 9 jr. [] Zwart overslagrokje ____  €             12,95  €    _________ 

 [] Zwart kort broekje ____  €   15,95/18,25  €    _________ 

 [] Roze balletschoenen ____  €   16,95/19,95 €    _________ 

 
[] Roze balletmaillot ____  €       7,50/7,95  €    _________ 

Modern [] Zwart balletpakje ____  €   18,95/19,95 €    _________ 

 [] Zwart kort broekje ____  €   15,95/18,25 €    _________ 

  [] Dansteentjes ____  €             14,95 €    _________ 

Jazz-Musical [] Zwart kort broekje ____  €   15,95/18,25  €    _________ 

Kinderen/ [] Zwarte jazzpant ____  €             29,95  €    _________ 

Volwassenen [] Zwart jazzschoenen veter ____  €   29,95/34,95 €    _________ 

Streetdance [] Zwart kort broekje ____  €   15,95/18,25  €    _________ 

Swingkids [] Zwarte legging ____  €   23,50/29,95 €    _________  

StreetMoves [] Zwarte jazzschoenen veter ____  €   29,95/34,95 €    _________ 

 [] Danssneakers ____  €             69,95  €    _________ 

Tapdance [] Tapschoenen ____  €             54,95  €    _________ 

Jongens/Boys Only [] Zwarte dansbroek kort/lang ____  €   14,95/23,50  €    _________ 

 [] Zwarte dansschoenen/sneakers ____  €   16,95/59,95   €    _________ 

Talentklas [] Bordeaux rood balletpak ____  €             24,95 €    _________ 

 [] Zwart kort broekje ____  €   15,95/18,25 €    _________ 

 [] Zwarte panty zonder voet ____  €               7,95 €    _________ 

 [] Zwarte jazzschoenen veter ____  €             34,95 €    _________ 

Extra [] Knoopvestje, kleur: ____________ ____  €             19,95   €    _________ 

 [] Beenwarmers, kleur: ___________ ____  €               6,95   €    _________ 

 [] Dansvest Balletschool Zeewolde ____  €             35,00   €    _________ 

 [] Danstop ____  €    __________  €    _________ 

 [] Danstas ____  €    __________ €    _________ 

Naam   Totaal €    _________ 

http://www.just4dance.nl/

