Kledingvoorschriften - DIFF Dance Centre
Algemene note: De danszalen niet betreden met buitenschoenen, dus alleen met je
dansschoenen, zoals hieronder beschreven of blote voeten of sokken.
Peuterdans - 2,5 tot en met 3,5 jaar
Makkelijk zittende kleding en dikke sokken of sportschoentjes die niet buiten worden
gedragen. Balletkleding is niet verplicht bij deze leeftijdscategorie, maar mag wel.
Kleuterdans 1 en 2 - 3,5 tot en met 5 jaar
Meisjes:
Verplicht:
- Lichtroze balletpakje model „Claudia”, hemdmodel, aangerimpeld rokje
- Witte balletpanty met voet
- Witte balletschoentjes/ turnschoentjes
- Lange haren vast in staart of knot
Optioneel:
- Enkelwarmers: donker roze of licht roze
- Cross-Over: wit of lichtroze
Jongens:
- Zwarte lange joggingbroek
- Wit hemdmodel balletpak of wit singlet
- Zwarte turnschoentjes
Klassiek Ballet - vanaf 6 jaar
Meisjes/ dames:
Verplicht:
- Zwart niet glimmend balletpak, hemdmodel,
pinched, zie afbeelding hiernaast.
- Lichtroze panty met voet
- Lichtroze balletschoentjes met splitzool
- Lichtroze Tailleband
- Haren in een knot
- geen broekjes of rokjes over het balletpak
Jongens/ heren:
- Zwarte balletlegging
- Wit balletpak, zonder mouw
- Witte balletschoenen met splitzool
Show-Musical-Jazz - vanaf 6 jaar
Meisjes/ dames:
Verplicht:
- Zwart balletpak, zonder mouw, evt. pinched
- Zwarte balletlegging of jazzpants
- Zwarte, turnschoentje, jazzschoenen met splitzool
of jazzsneakers (VO: jazzsneakers verplicht)
Optioneel:
- Zwarte enkelwarmers
- Cross-Over: zwart
Jongens/ heren:
- Zwart balletpak, zonder mouw of strak zwart shirt
- Zwarte jazzpants of joggingbroek
- Zwarte jazzschoentjes met splitzool, jazzsneakers

Kledingvoorschriften - DIFF Dance Centre
Modern Ballet - vanaf 9 jaar
Dames/ heren:
Verplicht:
- Zwarte balletlegging/ panty of blote benen en/of korte short
- Zwart balletpak, zonder mouw (dames: pinched)
- Blote voeten, sokken of voet wrap
- Haren vast in staart of knot
HipHop/ Breakdance - vanaf 6 jaar
Meisjes/ jongens/ dames/ heren:
Verplicht:
- Zwarte joggingbroek
- Zwart t-shirt of top
- Sneakers die NIET buiten worden gedragen,
- Sneakers: geen zwarte zool
- Geen petten en hoeden
- Lange haren vast in een staart
Deze afbeelding geldt als voorbeeld, geen verplicht model.

Zumba (Sportlessen):
Verplicht:
- Verzorgde sportkleding
- Sportschoenen die NIET buiten worden gedragen
- Sportschoenen: geen zwarte zool
- Lange haren vast
Optioneel:
- Handdoek
- Bidon
Stijldansen:
Verplicht:
- Nette casual kleding
- Ballroom of Latin dansschoenen, of
voor de dames een schoen met een
hakje en voor de heren geen
sportschoenen of rubberzool.

VERKOOPPUNTEN:
- Flevo Dance Wear, Nieuwstraat 19, Zwolle
- Reuvers Sporthuis, Assendorperstraat 126, Zwolle

