
 
 
 
Kostuums Show A 
 
In dit document vind je informatie over de kostuums. Wij hebben met veel zorg ons best gedaan er 

iets moois van te maken. Heb je vragen? Dan kan je bij de desbetreffende docente terecht. Hieronder 

vind je een aantal belangrijke notities. Lees alles goed door! 

● De finaledans dansen wij in zwarte kleding. Dit dient door de leerlingen zelf meegenomen te worden. 

kleding graag zonder opdruk om één geheel te creëren. 

● 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 van maandag 4 april t/m zaterdag 9 april. 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. 

 

Peuters DANSJA zorgt voor: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

12. Tjikke Boem - 

K3 

Gekleurde 

jumpsuits 

Niets Blote voeten Twee 

staartjes 

27. Dierenfreak - 

Kinderen voor 

Kinderen 

T-shirts met 

tijgerkop 

Zwarte broek of 

legging 

Blote voeten Twee 

staartjes 

 

 

Ma 16.15 uur 

Str groep 3 en 4 

DANSJA zorgt voor: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

14. Piratendans Piraten kostuums X (als je eventueel 

thuis iets hebt van 

Piraten dan mag je dat 

meenemen) 

Bloten voeten Half los, 

maakt niet uit 

hoe. Mag een 

beetje wild. 

26. Attractiepark Gekleurde 

jumpsuits 

X Blote voeten Twee hoge 

wilde knotten 

 

Di 18.45 uur 

TTK1 

DANSJA zorgt voor: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

8. Still don't know 

my name 

x Kol, zwarte legging 

Stan: Zwart hemd 

Zwarte sokken Halve staart 

21. Dat heb jij 

gedaan 

Witte Blouse + 

Wielrenbroekje 

Balletpakje Witte sokken Halve staart 

 



 

Wo 15.15 uur 

Kleuterballet 4+ 

DANSJA zorgt voor: Zelf meenemen: Schoeisel (zelf 

regelen): 

Haar: 

5. Cinderella  Zwart balletpakje 

met mouwtjes en 

rokje, groene tutu 

rokjes 

Balletpanty, 

balletschoenen 

Balletschoenen Middelhoge 

knot 

16. Don Quixote  Roze balletpakje 

met lange mouwen, 

witte tutu rokje 

Balletpanty, 

balletschoenen 

Balletschoenen Middelhoge 

knot  

 

Wo 17.00 uur 

Klassiek 9+ 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

10. Spark  Blauwe body, 

groene broek 

Balletpanty, 

balletschoenen 

Balletschoenen Halve staart 

22. Giselle  Zwarte rokjes, 

groene body  

Balletpanty, 

balletschoenen 

Balletschoenen Hoge knot 

 

Wo 18.00 uur 

Spitzen 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

24. Flight  Witte rokken met 

klittenband, zwarte 

body met kant  

Balletpanty, 

balletschoenen, zwart 

balletpakje  

Balletschoenen Lage knot  

 

Do 17.00 uur 

Jumping 6+ 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

2. Jump in the line Groene shirts + 

Roze topjes 

 

Meiden met groene 

shirt: Zwart topje mee 

Meiden met roze 

shirtje hoeven geen 

extra zwart topje mee  

Zwarte legging 

Blote voeten Hoge 

paardenstaart 

17. Boom Zwart/rood geruite 

blouse 

Zwart topje 

spaghetti/dunne 

bandjes 

Zwarte legging 

Blote voeten Lage strakke 

knot 

 

Do 17.30 uur 

RealEnergy 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

13. Skate  Legging met print 

Gele hesje 

Groen bloesje  

Sporttop  

Sokken 

Nikes Strakke staart 

25. Rhythm Nation Nathalie: 

Witte shirt met 

zwarte strepen 

Zwarte 

handschoenen 

Zwarte legging 

Zwarte sporttop  

Zwarte sokken 

Zwarte 

schoenen 

Strakke staart 



 

 

 

Do 18.45 uur 

TDC 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

4. My girlfriends 

are my boyfriends 

Nathalie: 

Grijze crop truien 

Baggy spijkerbroek 

met gaten  

Witte sokken 

Witte sneakers Strakke staart 

15. Pop Nathalie: 

blauw witte 

tracksuits  

Wit t-shirt of top  

Witte sokken 

Witte sneakers Strakke staart 

 

Do 18.45 uur 

Modern gr 6/7/8 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

7. Fragile Blauwe hempjes Zwarte legging (heb jij 

geen zwarte legging? 

Laat het aan weten) 

Luuk: Zwarte broek - 

Zwart shirt 

Zwarte sokken Staart 

19. half hearted Witte topjes Zwarte legging (heb jij 

geen zwarte legging? 

Laat het aan weten) 

Luuk: Zwarte broek - 

Wit shirt 

Witte sokken Staart 

 

Vr 15.45 uur 

Str gr 4/5/6 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

6. I Like to move it Shirt zwart-wit 

LOVE 

Zwarte effen legging Witte sneakers Hoge staart 

20. Dynamite Gekleurde, kanten 

tops 

Korte (licht)blauwe 

spijkerbroek 

Witte sneakers Hoge staart 

 

Za 9.45 uur  

Kidsdance gr 1/2 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

3. Hand in hand Roze tule rokjes Zwart shirt, zwarte  

legging en zwarte 

sokken 

X Hoge staart 

18. Superhero Superhelden capes Zwart shirt, zwarte  

legging en zwarte 

sokken 

X Hoge staart 

 

Za 11.45 uur 

Jumping 5+ 

DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar 

9. Cuba Glittertop en 

pokershirt 

Iedereen: Blauwe of 

zwarte spijkerbroek + 

zwarte sokken 

X Meiden: Hoge 

staart 

Jongens: vrij 



Zwart hemd voor 

onder glittertop 

23. Home alone Under construction 

shirts en geruite 

blouse 

Iedereen: Blauwe of 

zwarte spijkerbroek + 

zwarte sokken 

Meiden: een zwart 

shirt of hemd 

X Meiden: Hoge 

staart 

Jongens: vrij 

 


