BALLETBRIEF
Dag dansers en ouders,
Eerst en vooral: welkom in onze balletlessen! Ik ben altijd blij om leerlingen te kunnen verwelkomen in balletlessen.
Ballet is namelijk wat notenleer is voor muziek: de basis. Naast het oefenen van dansbewegingen wordt er in ballet
ook hard gewerkt aan lichaamshouding en discipline, iets wat iedereen in zijn verdere leven zeker nog kan gebruiken
(ook buiten de dans). Eén van mijn visies als danser, choreograaf en docent is dat dans toegankelijk moet zijn voor
iedereen. Ik opteer in de dansschool bewust voor zachte prijzen, weinig verplichtingen en een familiale sfeer. Ik
hoop zo de stap naar een dansles voor veel mensen kleiner te maken. Toch heb ik ervoor gekozen om bij ballet wél
een verplicht uniform op te leggen. Ballet is niet enkel een dans, maar er hangt een hele ‘etiquette’ aan vast, te
beginnen bij het pakje. Hieronder de richtlijnen per leeftijd. Alles is online te bestellen via onze website:
dansschoolmovimento.be/kledij (of doorklikken naar info en dan naar kledij) (niet via Noola). Alvast veel dans- en
online-shopplezier. Mochten er verder nog vragen zijn, spreek dan gerust je docent aan. En vanaf nu: 1,2... plié!
Juf Talitha, dit jaar bijgestaan door de balletjuffen Emily, Sarah, Romy en Annick
Afspraken voor de balletles, voor alle leeftijden:
•
•
•
•

ALTIJD ons balletpak van de dansschool aan, roze collants en leren balletschoentjes.
Haar in een dotje! Loshangende slierten steken we vast met speldjes.
Barres dienen om ons te ondersteunen, niet om aan te hangen! (ook niet voor of na de les)
Verder gelden dezelfde regels als in een gewone les (kom op tijd, geen kauwgom..)

Uniform van 3 t.e.m. 12 jaar
Ik heb lang gezocht naar mooie (en betaalbare) pakjes. Het kleur is niet zwart geworden, maar bordeaux. Dit geeft
naar mijn gevoel een iets warmere maar ook professionele uitstraling. Iedereen die ballet wil volgen is verplicht een
balletpakje aan te kopen van de dansschool. Dit pakje is voor alle leeftijden hetzelfde, dus er komen geen kosten bij
het overgaan naar een andere groep of jaar. Verder moet iedereen roze collants hebben (effen) en balletschoentjes
van leer. Deze kunnen aangekocht worden bij de dansschool of ergens anders. Ik kies voor leren schoentjes (en geen
stoffen) omdat je hierdoor je tenen harder moet doorstrekken en je voetspieren dus beter ontwikkeld worden. Ook
kan je je voet minder gemakkelijk naar binnen laten vallen. Daarnaast is er de mogelijkheid om bij het pakje een
bijhorend jasje te kopen, beenwarmers, haarnetjes en tasjes om alles in te stoppen maar dit is niet verplicht. De
levertijd voor onze pakjes is 3 tot 6 weken. Als wij het pakje hebben geven we het direct mee aan de danser (of
ouder).

Uniform 12+
Zwart balletpak naar keuze. Verder moet iedereen roze collants hebben (effen) en balletschoentjes van leer. Deze
kunnen aangekocht worden bij de dansschool of ergens anders. Ik kies voor leren schoentjes (en geen stoffen)
omdat je hierdoor je tenen harder moet doorstrekken en je voetspieren dus beter ontwikkeld worden. Ook kan je je
voet minder gemakkelijk naar binnen laten vallen.

Uniform 14+
Zwarte, strakke kledij. Balletschoentjes van leer. Deze kunnen aangekocht worden bij de dansschool of ergens
anders. Ik kies voor leren schoentjes (en geen stoffen) omdat je hierdoor je tenen harder moet doorstrekken en je
voetspieren dus beter ontwikkeld worden. Ook kan je je voet minder gemakkelijk naar binnen laten vallen

