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Beste ouder(s)/verzorger(s) en dansleerlingen, 
 
Zoals de meesten van jullie weten gelden er voor de dansafdeling kledingvoorschriften. 
Het doel van de vastgestelde danskleding is tweeledig. Enerzijds beschikken de leerlingen over een basis tenue 
voor de dansvoorstelling en anderzijds krijgen we als docent een beter zicht op de danshouding van de 
leerlingen.    
 
Nu zit niet iedereen te wachten op extra kosten. We verwachten dan ook dat alleen wanneer je een nieuw 
pakje en schoentjes moet aanschaffen, je de juiste vastgestelde danskleding koopt. Heb je bijvoorbeeld net een 
nieuw pakje gekocht, wacht dan tot je kind hier uitgegroeid is en schaf daarna het juiste pakje aan.  
 
Het aanschaffen hiervan gaat met behulp van een passet. Deze passet van kleding & schoenen is elke week 
aanwezig op de leslocaties in Epe & Heerde. Je kunt dan zelf voor of na de dansles de gewenste kleding passen. 
Let op, deze paskleding en schoenen blijven in de passet en zijn niet voor gebruik!!! 
Op de bijgevoegde bestelformulieren, bij de passet, kun je de juiste maat noteren. Om te bestellen ga je naar 
www.flevodanceshop.nl en volg je de verdere instructies op het bestelformulier. 
 
In de bijlage vind je de specifieke kledingvoorschriften per dansstijl en leeftijdsgroep.  
  
Hopelijk hebben we je zo voldoende geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, kom dan gerust bij ons langs. 
 
 
Met vriendelijke dansgroeten, 
 
Yvonne Ballijns, Juliette Nieboer & Shenna Trip 
(dansdocenten Cultuurplein Noord Veluwe) 
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BIJLAGE: KLEDINGVOORSCHRIFTEN DANS 

 

• Kleuterdans 

- roze balletpak, met vastzittend rokje, naam= Claudia 

- roze panty 

- roze balletschoenen 

• Klassiek ballet, tot 8 jaar 

- roze balletpak, met vastzittend rokje, naam= Claudia 

- roze panty 

- roze balletschoenen 

• Klassiek ballet, vanaf 8 jaar  

- zwarte balletpak, met brede bandjes, naam= Lisette 

- roze tailleband 

- roze panty 

- roze balletschoenen 

• Str/jazz dans 

- zwarte jazzschoenen 

- effen, zwarte, lange danslegging 

• Moderne dans 

- effen, zwarte, lange danslegging 
 
Voor ballet voor jongens zijn er aparte voorschriften, vraag je docent hiernaar. 
 
De haren moeten worden vastgebonden! 
Alle sieraden dienen af en uit gedaan te worden! 
 
In verband met het dragen van de tailleband, GEEN losse rokjes en korte broekjes dragen. 
Vestjes en beenwarmers mogen, tijdens de opwarming in koudere dagen, WEL gedragen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 


