Lijst benodigdheden ANNO
• Voor de generale repetitie breng je alles mee.
• Alle mee te brengen kledij is steeds effen.
• Zet je naam in alle kledingstukken dat je meebrengt, zeker veelgedragen
items als shortjes of footsies!
• Het is een goed idee om van sommige items zoals sokken, shortjes en
topjes een reservepaar of stuk te voorzien.
• Alle balletpanty’s die je meebrengt bevatten geen gaten of ladders!
FINALE
Voor de finale brengen de dansers vanaf de 8+ groepen zelf een outfit
mee in verschillende effen kleuren (T-shirt, topje, legging, short, rok,
kleedje, jumpsuit, broek,… Maakt niet uit welke stuks dit zijn, wat je
thuis hebt is goed). Je Dance Industries T-shirt in wit of grijs is
uiteraard zeker goed!
Elke danser werd hiervoor ingedeeld bij één bepaalde dansstijl (dit weten ze
normaal gezien zelf). Bij de technische en de generale repetities vragen
wij om de dansers in deze outfit af te zetten!
•
dansstijl
Kleuren outfit
JAZZ: outfit zwart en wit
jazz
modern
Hip hop
showdance

MODERN: outfit zwart en wit
HIP HOP: outfit lichtgrijs en wit
SHOWDANCE: outfit rood en wit

ballet

BALLET: Balletuniform: (zwart) balletpak, panty, rok of
short, balletschoenen (geen vest of beenverwarmers)

A groepen 6+
kleuters

Dragen kostuum van de laatste dans
/
Kleuterafdeling

Groep
Peuterdans (zat, 13u)
Kleuterdans (woe, 13u45)
Kinderdans (woe, 14u30)

Meebrengen
Witte turnpantoffels
Witte legging, witte onderbroek, witte turnpantoffels
Witte turnpantoffels, zwarte legging

KINDEREN GROEPEN 6+ en 8+ (jongens zie onder)
Groep

Meebrengen dans

Klassiek ballet A
6+
Jazzdance A 6+

Hip hop A 6+
Klassiek Ballet B
8+
Jazzdance B 8+
Showdance B 8+
Hip Hop B 8+

balletpak, roze balletpanty
zonder gaten, balletschoenen
Zwarte panty (+eventueel een
reservepaar), zwarte
handschoenen, witte
turnpantoffels
Wit effen T-shirt, witte
sneakers (of witte
turnpantoffels indien je dat
niet hebt)
Roze balletpanty zonder
gaten, balletschoenen, boek
Zwart shortje, zwarte
dansschoenen
Zonnebril
Footsies als je dat hebt
Meisjes: jeanshemd of
jeansvestje, stoere botinnen
of laarzen, wit shortje

Meebrengen dansact
carnavalskostuum naar keuze

carnavalskostuum naar keuze

carnavalskostuum naar keuze
halloweenkostuum naar keuze
halloweenkostuum naar keuze
halloweenkostuum naar keuze
halloweenkostuum naar keuze

KINDEREN GROEPEN 10+ (jongens zie onder)
Ondergoed: draag je een bh’tje of sporttopje, zorg dan dat dit vleeskleurig is
of in het wit of zwart afhankelijk van de kleur van je kostuum. Ook
onderbroeken zijn vleeskleurig, of in een kleur dat niet opvalt onder je
kostuum.
•
Groep
Dans 1
Dans 2
Oceanendag: roze balletpanty
Wereld balletdag: roze
Klassiek Ballet C
en balletschoenen,
balletpanty, zwart balletpak
10+
aangepaste bh (vleeskleurig)
balletschoenen, aangepaste bh
1sept.: bovenstuk (trui, topje, tshirt, hemd,…) in wit of jeans (of
Jazzdance C 10+
Stargazing: WIT shortje,
combi, vb; wit t-shirt en
footsies als je dat hebt
jeansvest), witte sneakers (of
witte turnpantoffels als je dat
niet hebt)
Vrede: footsies als je dat hebt,
Afstuderen: zwart shortje,
Showdance C
wit ondergoed (slip en eventueel
footsies als je dat hebt
10+
bh’tje)
Hip Hop C 10+

Martin Luther King: witte

1sept.: bovenstuk (trui, topje, t-

sneakers (of witte
turnpantoffels als je dat niet
hebt)

Modern C 10+
•

Armoede: footsies als je dat
hebt

shirt, hemd,…) in koraalrood,
wit of jeans voor onder je
salopet, witte sneakers (of witte
turnpantoffels als je dat niet
hebt)
Vrede: footsies als je dat hebt,
wit ondergoed (slip en eventueel
bh’tje)

JONGENS:
Hip Hop A 6+
Jazz B 8+
Hip Hop B 8+
Jazz C 10+
Hip Hop C 10+

Showdance C 10+

Effen wit t-shirt en witte sneakers
Zwarte dansschoenen
jeansbroek, stoere botinnen of
laarzen
Stargazing: donkerblauwe broek
waarmee je kan dansen, footsies
als je dat hebt
Martin Luther King: jeansbroek,
witte sneakers of witte
turnpantoffels
Graduation: zwarte broek, footsies
als je dat hebt

carnavalkostuum
halloweenkostuum
halloweenkostuum
1 sept: jeansbroek, wit tshirt, witte sneakers of
witte turnpantoffels
1 sept: jeansbroek, wit tshirt, witte sneakers of
witte turnpantoffels
Vrede: witte broek en wit tshirt, footsies als je dat
hebt

JONGEREN AFDELING 12+, 14+, 16+ + Ladies Mix
Ondergoed: Zorg dat je ondergoed vleeskleurig is of in het wit of zwart
afhankelijk van de kleur van je kostuum. Let op dat je bh bandjes
doorzichtig of vleeskleurig zijn, of aangepast aan de kleur van je kostuum.
Ook onderbroeken zijn vleeskleurig, of in een kleur dat niet opvalt onder je
kostuum.
Groep
Modern A 12+
Showdance A 12+

Hip Hop A 12+

Dans 1
Kinderarbeid: zwart shortje,
aangepaste bh, footsies
1 jan: zwart shortje,
aangepaste bh, footsies
seutenoutfit
80-90: aangepast ondergoed,
zwart shortje onder je rok
indien nodig, sneakers (hoe
kleurrijker, hoe beter), eigen
kledingstuks die je voorziet,
eventueel pet
Zaklmap indien je het stukje
met Valentijn mee doet in de

Dans 2
Ashes: zwart shortje, aangepaste
bh, footsies
Kerstmis: zwart shortje,
aangepaste bh, footsies

Nutty professor: zwarte legging
of short + T-shirt of topje in 1
felle kleur zoals afgesproken

Modern B 14+
Showdance B
14+

Hip Hop B 14+
Modern C 16+
Showdance C
16+
Ladies Mix

coulisse
Mentaal: wit shortje en topje,
aangepaste bh, footsies
Dag van de dans: zwarte
short+topje, aangepaste bh
en zwarte enkelkousen
Museum (schilderspak):
aangepast ondergoed, witte
sneakers
Valentijn: zwart shortje, zwart
topje, footsies
Vrouwendag: zwart shortje,
zwart hemdje of t-shirt,
footsies
Dracula: trouwkleed en
sluier, footsies of roze/witte
balletschoenen

•
Nanny peuterdans
Nanny kleuterdans
Nanny kinderdans
Nanny’s jazz A

Partnergeweld: footsies
Newspaper: zwarte of
donkerrode short, rok of
legging,… + zwart of donkerrood
topje of T-shirt,…, aangepaste
bh, zwarte enkelkousen
Examen: jezelf en een cursus
Gevangenis: zwart shortje en
topje, aangepaste bh, footsies
Slavenhandel: footsies, zwart
topje, aangepaste bh
Jeugdbeweging: uniform,
sportschoenen

Nanny’s
Zwarte lange legging en zwart T-shirt met lange
mouwen, zwarte enkelsokken
Zwarte lange legging en zwart T-shirt met lange
mouwen, zwarte enkelsokken
Schooljuffrouw outfit (onderling af te spreken)
Pyjama (onderling af te spreken welke)

