HET BALLETUNIFORM dansjaar ’21 – ’22
Wie goed zijn /haar uniformen onderhoudt, draagt ze ofwel lang of krijgt ze makkelijk doorverkocht.
Bij optredens leent de balletschool daarbij gratis de nodige toneelkostumering uit aan haar leden.
1. Pakjes voor meisjes
EIGENTIJDS KLASSIEK:
Bij deze cursussen horen roze balletkousen & roze danspantoffels
(ev. roze spitsen & roze collants met gat in voetzool)
Model
taille/maat
prijs j.a.c.
Cursus
1

lichtGELE j.a.c.
+ geel cirkelrokje

Cursussen

4 – 5 – 6 j.
8 – 10 j.

€ 34,60
€ 37,20

€ 33,50
€ 33,50

6j

€ 32,70

€ 43,50

8 – 10 j.

€ 35,20

€ 43,50

12 – 14 j.
volwassen

€ 39,00
€ 42,20

€ 43,50
€ 43,50

cosmopolitan-RODE j.a.c.

2 t.e.m. 8 + c.-rood rokje (*)

prijs rokje

MODERNE THEATERDANS:
Cursussen 20 + 21: cosmopolitan-RODE j.a.c. (ZIE cursussen klassieke dans) zonder rokje
+ zwarte lycra short met glittertailleband (**)
+ zwarte balletkousen (°) & zwarte balletpantoffels
N.B. Indien de staat van de dansvloer het toelaat, wordt er soms zonder schoeisel gedanst.

JAZZDANS, MUSICAL- & SHOWDANS en TAPDANS:
Cursussen 9--10 -11—12--13 & 14 -15 – 16--17:
cosmopolitan-RODE j.a.c. + cosmopolitan-ROOD rokje (*)
(ZIE cursussen klassieke dans)
+ zwarte lycra short met glittertailleband (**)
+ zwarte balletkousen (°) & zwarte balletpantoffels/tapschoenen
(*) Het rode rokje, model “Maillots Pavlova”, wordt op 2 verschillende manieren gedragen: de
‘klassieke’ en de ‘showdans’ manier; uitleg zal verschaft worden.
(**) Het shortje met glitter-tailleband (ev. omlegbaar naar effen zwart), model “Maillots Pavlova”:
Prijzen: 4-5j. mt 0 : €28,50 / 6 j. mt 1 : €28, 50 / 8-10j. mt 2 : €29,70 / 12-14j. mt 3 : €30,50 /
vanaf extra small : €32,60.

///Alle cursisten die deelnemen aan publieke optredens worden geacht over elk correct
uniformstuk te beschikken volgens elke cursus waarvoor ingeschreven is geworden/op
oudere leeftijd mag er een 2-de set in zwarte kleur wezen (dit enkel voor lesmomenten)///
Lees a.u.b. ook de laatste alinea op de volgende pagina.

2 . Balletkousen en (°)
a) roze/zwarte met voet: kindermaat merk Merlet: € 6,50 / andere € 6,90 ; ook verkrijgbaar zonder voetstuk
b) roze ‘convertibles’ (= met gat): Capezio: € 17,20 /Gaynor Minden: € 13,60 /Russian Pointe € 14,40
c) zwarte met voetstuk: zolang de voorraad strekt op school te verkrijgen tegen de gunstprijs van
6,00 euro (enkel maten small-medium-large-extra large in stock)
(°) Ieder mag zelf zwarte collants aankopen, doch alleen met een minimum DEN 50 en in de tint
mat tot half-mat. Wie collants zonder voet draagt, moet ook steeds 1 paar zwarte sokken bijhebben. Blootvoets in balletschoeisel is onhygiënisch>sockettes dragen is sterk aanbevolen.
Met betrekking tot musical- & showdans kan bij optredens door de choreograaf ook de voorkeur gegeven worden aan huidskleurige of anderskleurige panty’s.
3.Balletschoeisel
a) roze of zwarte DEMI-POINTES: in leder: tot maat 33: € 18,70 / van 33,5 tot 39: € 21,60 /
vanaf 39,5: € 24,20
in canvas: So Dança: € 23,20 / Stella: € 27,00
Solène: € 21,50
b) roze POINTES (spitsen) & bijbehoren: enkel te verkrijgen bij Speciaalzaak “Maillots Pavlova”.
Maillots Pavlova zal in haar zaak te Brugge enkele bijzondere
pasmomenten voor ‘pointes’ plannen/met voorinschrijving!!/
gelieve er zelf tijdig navraag over te doen a.u.b.
Voor alle nieuwtjes en collecties volg ons op facebook of instagram
https://www.facebook.com/MaillotPavlova/
https://www.instagram.com/maillots_pavlova/

c) TAPDANSSCHOENEN:
1) met lage hak (2 cm), stoffen veters en elastiekje + 2 p. stepijzers: t/m maat 3: € 30,60
925C & 925
vanaf 3,5 : € 34,80
2) met hogere hak(3 cm), lederen riempje + 2 p. ‘teleton’-stepijzers (*) ............... € 73,00
451 (*) hebben extra klankblaadjes
4. Outfit voor jongens
Klassiek:
5 – 6 j.
8 – 10 j.
lijfje (kleur volgens graad) met kort mouwtje
€ 32,70
€ 35,20
zwarte short LF
€ 19,00
€ 19,90
of zwarte collants lycra zonder voet
€ 30,50
€ 32,00
Musical- & showdans/Tapdans:
T-shirt cosmopolitan-rood/zwart
€ 38,40
€ 40,90
zwarte jazzbroek in viscose (“Pavlova”-model)
ca € 50,00
Moderne theaterdans:
T-shirt cosmopolitan-rood/zwart
€ 38,40
€ 40,90
zwarte collants zonder voet
€ 30,50
€ 32,00
N.B. – Daar horen in alle genres uiteraard zwarte sokken en sloefen bij.

12 – 14 j.
€ 39,00
€ 21,50
€ 35,00
€ 44,70

€ 44,70
€ 35,00

Bijkomend toegestaan in cursussen eigentijds klassiek voor lln vanaf ° 2009:
-

zwart aansluitend shortje of/en zwarte balletkousen zonder voet voor grondoefeningen en tijdens periodieke periodes

Wordt absoluut niet getolereerd !!!!!
- uitpiepend onderbroekje (N.B. – Gewenst: effen naadloos onderbroekje in huidskleur)
- enkel- en beenverwarmers (behalve tijdens lange repetities bij een opvoering op scène)
- BH in een andere dan huidskleur en extra onderhemdje (N.B.—Mag wel: effen zwart nauwsluitend boventruitje met
mouwen voor op koude dagen)///En... geen tatoeages en gelakte vingernagels op showmomenten.
+ Meisjeskapsel is o p g e s t o k e n in alle cursussen, en dit omwille van de hygiëne !

