Ons uniform tijdens de danslessen:
De aanschaf van het uniform gebeurt via Dance-Inn.

! Kinderdans:

T-shirt (mag van Dance-Inn maar moet niet)
Shortje of legging
Zeker geen jeans, rokje of kleedje
Lang haar in een staart en eventueel haarlint

! Prédans 1&2:

Meisjes:
Roze balletpakje INTERMEZZO 3056 (Dance-Inn)
Witte kousen of blote voeten, zeker geen balletschoenen!
Dotje in haar
Jongens:
Wit hemdje/marcelleke (niet van Dance-Inn, eigen keuze)
Zwart shortje (niet van Dance-Inn, eigen keuze)
Witte kousen of blote voeten

! Klassiek kids:

Rood (028) balletpak INTERMEZZO 3404 (Dance-Inn)
Roze collants 513 (Dance-Inn)
GEEN Jupette
Zwarte sokken
Tailleband
Vanaf januari: Roze demipointes (Dance-Inn)
Dot + haarlint

! Klassiek Jeugd:

Rood (028) balletpak INTERMEZZO 3404 (Dance-Inn)
Roze collants 513 (Dance-Inn)
Roze demipointes (Dance-Inn)
GEEN Jupette
Tailleband
Dot + haarlint
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Ons uniform tijdens de danslessen:
De aanschaf van het uniform gebeurt via Dance-Inn.

! Klassiek A:

Blauw balletpak INTERMEZZO (Dance-Inn)
Roze collants 513 (Dance-Inn)
Roze demipointes (Dance-Inn)
GEEN Jupette
Tailleband
Dot + haarlint

! Klassiek A+:

Blauw balletpak INTERMEZZO (Dance-Inn)
Roze collants 513 (Dance-Inn)
Roze demipointes (Dance-Inn)
GEEN Jupette
Tailleband
Dot + haarlint

! Klassiek B:

Zwart danspak (Dance-Inn) spaghetti INTERMEZZO(3437)
Roze collants met voet 513 (Dance-Inn) OF
Roze collants met opening 514/C (Dance-Inn)
= bij combinatie ballet met pointes
Zwart shortje Temp Danse Visu (Dance-Inn)
Roze demipointes (Dance-Inn)
Tailleband
Dot + haarlint

! Klassiek B+:

Zwart danspak (Dance-Inn) spaghetti INTERMEZZO(3437)
Roze collants met voet 513 (Dance-Inn) OF
Roze collants met opening 514/C (Dance-Inn)
= bij combinatie ballet met pointes
Zwart shortje Temp Danse Visu (Dance-Inn)
Roze demipointes (Dance-Inn)
Dot + haarlint
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Ons uniform tijdens de danslessen:
De aanschaf van het uniform gebeurt via Dance-Inn.

! Pointes:

Idem klassiek
Pointes (zelf aan te schaffen in de winkel)
Teenbeschermers + Linten

! Jazz Kids en Jazz Jeugd:

Zwart topje Dance-Inn spaghetti bandjes (Dance-Inn)
Zwarte jazzbroek (BLOCH) CP 3648 (Dance-Inn) =
verplicht!
Zwarte sokken of blote voeten
Lang haar in een staart en zeker uit de ogen!
Extra NIET VERPLICHT:
Rood balletpak INTERMEZZO 3404 (Dance-Inn)
Zwart shortje Temp Danse Visu (Dance-Inn) (dit pas vanaf
A groep verplicht)

! Jazz A, A+, B, B+ en Training B+:
Zwart topje Dance-Inn spaghetti bandjes (Dance-Inn)
Zwart shortje Temp Danse Visu (Dance-Inn) = verplicht!
Zwarte sokken of blote voeten
Knielappen (= verplicht vanaf Jazz B)
Lang haar in een staart en zeker uit de ogen!
Extra NIET VERPLICHT:
Blauw of zwart danspak INTERMEZZO (Dance-Inn)
Zwarte jazzbroek (BLOCH) P3628

! Dames 18+:

Eigen keuze, wel sportieve kledij en indoorschoenen
Outdoorschoenen worden niet getolereerd!
Zie ook Jazz groepen en extra.
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Ons uniform tijdens de danslessen:
De aanschaf van het uniform gebeurt via Dance-Inn.

! Modern en Acro:

Zwart danspak (Dance-Inn) spaghetti INTERMEZZO
(3437)
of
Zwart topje Dance-Inn spaghetti bandjes (Dance-Inn)
Zwarte jazzbroek (BLOCH) P3628 (Dance-Inn)
of
Zwart shortje Temp Danse Visu (Dance-Inn)
Knielappen = verplicht!
zwarte sokken of blote voeten
Lang haar in een staart en zeker uit de ogen!

! Street:

Trainingsbroek Dance-Inn
Geen t-shirts, wel topjes.
Zwarte Knielappen
Danssneakers ZWART (mag met wit in) met volledige zool.
Dance-Inn kledij mag zeker!
Outdoorschoenen worden niet getolereerd!

! G-dans:

Eigen keuze, wel sportieve kledij. Liever geen
sportschoenen.
Zie ook jazz groepen voor aanschaf danskledij
Extra NIET VERPLICHT:
Grijze t-shirt (Dance-Inn)
Zwart topje Dance-Inn spaghetti bandjes (Dance-Inn)
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Ons uniform tijdens de danslessen:
De aanschaf van het uniform gebeurt via Dance-Inn.

Extra aanbod van Dance-Inn
Zwart topje spaghetti bandjes (Dance-Inn)
T-shirt met lange mouwen (Dance-Inn) kleur naar keuze
Sweater Dance-Inn (= verplicht bij deelname wedstrijden)
Je kan ook jouw naam laten drukken op de sweater
Zwarte Knielappen
= verplicht vanaf Jazz B, Street, Acro en Modern.
Capezio Foot Undeez
NIEUW:
Trainingsbroek Dance-Inn (= verplicht bij deelname
wedstrijden, street)
ALGEMENE AFSPRAKEN
De aanschaf van de danskledij valt ten laste van de leerling.
Wie zijn uniform niet draagt zonder geldige reden, kan
geweigerd worden in de les.
Lang haar wordt altijd in een dotje gebonden tijdens de lessen
klassiek ballet, predans. Tijdens de lessen kinderdans en
jazzdans is een staart verplicht. Loshangende haren voor de
ogen zijn taboe!
Geen t-shirts tijdens de lessen (= NIET van toepassing voor
kinderdans, G-dans en dameslessen)
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