DRESSCODE
Studio Simoncini

JUNIOR BALLET MEISJES
● Zwart balletpakje met bandjes, hemdmodel
(onder balletkleding hoort geen onderbroek)
● Een witte tailleband.
● Roze maillot met voet.
● Roze linnen balletschoentjes met
elastiekjes. NB bij nieuwe balletschoenen:
bewaar het bonnetje en laat ze eerst aan de
balletdocent zien voordat je ze gaat
gebruiken.
● Haren uit het gezicht en opgestoken in een
knot met steekspelden en een haarnetje.
● Kleding en schoenen zijn schoon en worden
als het nodig is hersteld.
● Handdoek meenemen naar alle lessen.
JUNIOR BALLET JONGENS
● Wit jongens balletpak met korte mouw
● Zwarte maillot met daaronder een
dancebelt.
● Witte sokken.
● Witte balletschoenen met elastiekjes.
● Kleding en schoenen zijn schoon en als het
nodig is hersteld.
● Handdoek meenemen naar alle lessen.

Paraddy in Rotterdam
Witte de Withstraat 11A
3012 BK Rotterdam
Phone: 0104115666
Dance Wear Den Haag
Paviljoensgracht 42A
2512 BR Den Haag
Phone: 0703631564
Danswinkel Den Haag
Brouwersgracht 22
2512 ER, Den Haag
Phone: 0653560021
Time to Dance in Wateringen
Herenstraat 6 2291 BG
Wateringen
Phone: 0174298022
Dance Wear Amsterdam
Rozengracht 162
1016 NK Amsterdam
Phone: 0203316153

JUNIOR BALLET GIRLS
● Black tank leotard. No undergarments
should be worn under leotards.
● White waist elastic.
● Pink leg tights with feet.
● Pink canvas ballet shoes (no leather) with
elastic over the instep. NOTE: before
using new ballet shoes, keep the receit and
ask your teacher if the shoes are correct.
● Girls must have their hair pulled back from
their face and secured firmly in a bun with
hair-pins. Short hair must be held back off the
face with a wide hair band or bobby pins.
● Clothes and shoes are clean and frays and
holes must be mended.
● Bring a towel.
JUNIOR BALLET BOYS
● White Short Sleeved Leotard.
● Black ballettights with a dancebelt.
● White socks.
● White canvas balletshoes with elastic over
the instep.
● Clothes and shoes are clean and frays and
holes must be mended.
● Bring a towel.

