
 
 
 
Kostuums Show B 
De finaledans dansen wij dit jaar in zwarte kleding met paarse 

accenten. Dit dient door de leerlingen zelf meegenomen te 

worden. Het paarse accent kan bijvoorbeeld zijn een paars shirt, trui, sjaaltje, haarband, enzovoort. 

De kleding graag zonder opdruk om één geheel te creëren. Heb jij geen paars? Geen probleem, dan 

dans jij in zwarte kleding. 

● Als er staat zwarte of witte kleding dan bedoelen wij effen zwarte/witte kleding. Dus kleding ZONDER 

strepen, glitters, printjes, applicaties etc. 

● Een boxer is een onderbroek met pijpjes (te koop bij o.a. Action en Hema). 

● De pasweek staat gepland voor week 21 (maandag 20 mei t/m zaterdag 25 mei), zorg dat je alle kleding 

dan bij elkaar hebt voor het passen van de kleding en het complete beeld. 

● In de pasweek kunnen evt. nog kleine wijzigingen plaatsvinden betreffende kleding/haar/schoenen. 

● Wij stellen het zeer op prijs, als thuis de haren, zoals vermeld bij het eerste nr., al worden gedaan. Dit hoeft 

niet tijdens de pasweek, graag wel tijdens de dag van de voorstelling 

Daarnaast nog een belangrijke note; Wij willen niemand op kosten jagen. Kijk of het mogelijk is om 

iets van elkaar te lenen als je iets niet hebt. Vraag of de docent rond wilt vragen in de groep of iemand 

bijvoorbeeld 2 stuks heeft zodat dat van elkaar geleend kan worden. 

Ma 17.30 uur 

Streetdance  

groep 7, 8 en VO 1 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

6. kostschool vs 

openbare school 

Zwart-witte 

broekjes 

Mouwloze 

overhemden 

Glitter stropdassen 

Baseball shirts 

(Nathalie) 

Stoere spijkerbroek  

 

Zwarte 

(dans)sneakers 

Ariande 

Grande staart 

 

 

26. langzaam/snel Spijker salopette 

 

Wit t-shirt  

Witte hoge sokken  

Sneakers 1 hoge staart 

 

Ma 18.30 uur 

Streetdance  

tieners 14+ 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

18. tin soldier Witte panty 

Witte balletrok 

Zilver glitter hemd 

Legeroutfits 

(Nathalie) 

Zwart boxershort 

Zwart hemd Sneakers 1 lage staart 

31. mad science Witte overall  

Wit shirt 

Witte legging Sneakers 1 lage staart 



 

Ma 18.45 uur 

Zumba+ 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

13. bellydance vs 

dancehall 

Buikdansrokjes Zwarte basis (liefst 

zonder opdruk) 

Sportschoenen n.v.t. 

35. carnavalsmix Cowboyhoeden Spijkerbroek 

Zwart shirt (liefst 

zonder opdruk) 

Sportschoenen n.v.t. 

 

Ma 19.30 uur 

Streetdance 1 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

8. she wolves Indien nodig, 

zwarte leggings 

Effen zwarte kleding Zwarte 

schoenen 

Zelf bepalen 

27. clipmix X Kleding geïnspireerd 

op kleding in de clip  

Geïnspireerd 

op videoclip 

Zelf bepalen 

 

Ma 20.30 uur  

Streetdance 2 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

8. she wolves Indien nodig, 

zwarte leggings 

Effen zwarte kleding Zwarte 

schoenen 

Zelf bepalen 

27. sun en funmix Gemixte kleding, 

o.a. rokken, giletjes, 

boa’s 

Zwarte strakke top en 

zwarte legging 

Zwarte 

schoenen 

Zelf bepalen 

 

Ma 18.15 uur 

Dansmix 12+  

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

19. new and old Witte sportsokken 

met zwart randje  

Geruite blouse 

volwassenen 

 

Korte spijkerbroek en 

wit t-shirt/topje 

Zwarte 

dansschoenen 

Twee 

opvlechten 

29. double circus / 

freaky normal  

X Thema kleding Zwarte 

dansschoenen 

Divers 

37. megamix X Sportieve kleding, 

bijvoorbeeld zwarte 

dansbroek met fel 

gekleurde top of felle 

broek met witte top 

Zwarte 

dansschoenen  

Twee 

opvlechten 

 

 

 

 

 

 



Ma 19.30 uur 

Jong volwassenen 

gevorderd 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

10. overweldigende 

liefde 

 X Stoere kleurrijke 

kleding 

Sneakers of 

danssneakers 

ntb 

32. bevrijding Zwarte rokken 

(Melanie) 

Zwarte top/shirt met 

kant 

Zwarte boxer  

Panty evt ‘voetjes’ 

Geen Ntb 

29. double circus / 

freaky normal  

X Halloween/circus 

achtige kleding.  

Danssneakers Ntb 

 

Di 19.00 uur 

Modern  

tieners 13+ 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

15. in de knoop / 

binnenste buiten 

Zakken (Nienke) Lange zwarte legging 

Zwart hemdje met 

brede bandjes 

Blote voeten of 

teentjes 

Strakke lage 

knot 

36. schud de ballen Zitballen 

Zwart t-shirt met 

kol 

Lange zwarte legging 

 

Blote voeten of 

teentjes 

Strakke lage 

knot 

 

Di 17.00 uur  

Hip Hop gr 8, VO1 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

9. mash up Witte petten, 

Bruine tops 

Spijkerbroek Eigen sneakers Staart 

20. rappers X Donkergroen en 

lichtgrijze stoere 

kleding 

Danssneakers Half hoge 

staart 

 

Di 18.00 uur  

Hip Hop  

tieners 14+ 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

 

22. other side X Alles zwart en 

oversized. Zilveren 

kettingen 

Felgekleurde 

schoenen 

Los 

 

 

39. mixed feelings Paarse truien en 

zonnebrillen 

Paarse 

kleding/accessoires  

Spijkerbroek/jack/rok/

etc. 

Witte sneakers Hoge strakke 

staart 

   

 

 

 

 



Wo 18.00 uur  

Klassiek  

tieners 12+ 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

11. Vriendschap Zwarte rokken, 

lange achterkant 

DANSJA kleding 

voorschriften. Roze 

balletpanty 

Zwart balletpakje 

Balletschoenen Ballet knot 

28. Dubbel  DANSJA kleding 

voorschriften. Roze 

balletpant, zwart 

balletpakje 

Balletschoenen Ballet knot 

 

Wo 18.30 uur  

Streetdance gr 6, 

7 en 8 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

3. filmmix Licht roze witte 

rokjes met 

bloemetjes en 

ruitjes schortjes 

(Melanie) 

Panty doorschijnend 

Wit shirt met korte 

mouwen 

Zwarte 

danssneakers 

Wilde hoge 

staart, iets 

schuin 

29. double circus / 

freaky normal  

 Halloween/circus 

achtige kleding 

Zwarte 

danssneakers 

Wilde hoge 

staart, iets  

schuin 

33. mixed styles Lichte kleur spijker 

blouse met kant 

achter (Melanie) 

Gekleurde verf 

broeken (Melanie) 

Zwart spaghetti topje 

Zwarte halve sokjes 

Zwarte 

danssneakers 

Wilde hoge 

staart, iets 

schuin 

 

Wo 19.00 uur 

Spitzen  

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

5. May be Witte rokken DANSJA kleding 

voorschriften. Roze 

balletpant, zwart 

balletpakje 

Spitzen Balletknot 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wo 19.30 uur 

Selectie 1 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

1. differences Blauwe truien 

Blauwe shirts 

Witte shirts 

Spijkerbroek Zwarte 

danssneakers 

 

4. haat/liefde 

(voorst. 3) 

Zwart/wit 

gestreepte tops 

(Melanie) 

Zwart colbert 

Zwarte broek 

Zwart spaghetti topje 

voor eronder 

Zwarte 

danssneakers 

ntb 

4. mixed feelings 

(voorst. 4) 

Blauwe jurkjes 

(Melanie)  

Evt eigen lange shirts 

met sokken. 

(Afhankelijk van 

pasweek) 

Blote voeten ntb 

24. entertain-

ment/showtime 

(voorst. 3) 

Zwarte leren 

leggings 

Pailleten tops en 

bolero’s (Melanie) 

Zwart spaghetti topje 

voor eronder 

Zwarte 

danssneakers 

ntb 

24. mixed styles 

(voorst. 4) 

Trainingsjasjes en  

Baggybroeken 

(Melanie) 

Strakke top (mag kort) Zwarte 

danssneakers 

ntb 

29. double circus / 

freaky normal  

 Halloween/circus 

achtige kleding 

Zwarte 

danssneakers 

Wilde hoge 

staart, iets  

schuin 

 

Wo 20.30 uur 

Modern/Jazz volw 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

2. figures / 

changes 

Witte blouse Jazz pants 

Zwarte top 

Voetjes Strakke staart 

23. groeiproces Zwart brons witte 

jurkjes 

Zwarte spaghettitop 

Zwarte boxer 

Voetjes Los met 2 

plukjes naar 

achter 

 

Do 16.00 uur 

Selectie 4 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

1. differences Blauwe truien 

Blauwe shirts 

Witte shirts 

Spijkerbroek Zwarte 

danssneakers 

 

12. Bury a friend Zwarte leggings Zwart vest met rits, 

witte top 

Zwarte 

danssneakers 

Wild los/ 

getoupeerd.  

 

 

 

 

 



Do 17.15 uur 

Selectie 3 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

1. differences Blauwe truien 

Blauwe shirts 

Witte shirts 

Spijkerbroek Zwarte 

danssneakers 

 

17. Billie Eilish  Zwarte (nette) 

broek 

Witte blousen 

Wit top voor onder 

blouse 

Zwarte 

danssneakers 

Los 

 

Do 18.45 uur  

Selectie 2 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

1. differences Blauwe truien 

Blauwe shirts 

Witte shirts 

Spijkerbroek 

T/S: Zwarte effen 

joggingbroek 

Zwarte 

danssneakers 

 

34. storytellers /  

emotions 

Zwarte netpanty T/S: Wit shirt 

T/C: Zwart shirt 

De rest: Grijs shirt 

Iedereen: Grijze leger 

broek 

Danssneakers Los/ wild 

 

Vr 17.30 uur 

Streetdance  

gr 7, 8 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

16. old/new Spijkergiletjes 

Zwart geknipte 

shirts 

Spijkerbroek Witte/zwarte 

sneakers 

Middenstaart 

30. science X Wit shirt, spijkerbroek,, 

(witte labjas) 

Witte schoenen Strakke staart 

 

Vr 18.30 uur 

Streetdance 12+ 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

14.opposite Wit spaghettihemd, 

kolletjes blauw/wit 

Lichte spijkerbroek Zwarte 

sneakers 

Staart 

38. energies Wit spaghettihemd 

Witte geknipte 

shirts 

Spijkerbroek Witte sneakers Los haar 

 

Vr 19.30 uur 

Streetdance 14+ 

DANSJA verzorgt: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

7. schoolin' life X Eigen, dagelijkse outfit Zelf weten Eigen stijl 

25. golden heart Gouden tops 

Zwarte leggings 

Zwarte shirt zonder 

opdruk, gouden 

accenten 

Zwarte 

schoenen 

Strakke lage 

staart 

  

 


