Kledingoverzicht NETFLIX – SERIES BY TOUCHÉE
Let op, in onderstaand overzicht vind je de kleding die gedragen wordt per dans. Van je docent heb je gehoord wat je zelf meeneemt en wat de
docent voor jou meeneemt naar de shows!

SHOW 1
Vrijdag 1 juni: 20.00 - 21.30 uur
Lesgroep

Lestijden

Docenten

Hip Hop

Ma. 18:00 - 19:00

Sigourney

Hip Hop

Do. 17:00 - 18:00

Senna Internationaal

Street

Wo. 17:00 - 18:00

Anne

Modern

Wo. 18:00 - 19:00

Esmee

Kleding
Vintage | Oldskool 70’s/80’s Hiphop| Kleurrijk (geen neon) | Gekleurde
schoenen
show 1: groep 1 (nerds) zwarte broek, witte blouse of wit t-shirt, witte of
zwarte schoenen. groep 2 (populair group) alle kleuren toegestaan, stoer ,
accesoires toegestaan. schriften
show 2: "zelfde kleindg" zonder schriften
• Zwarte broek
• (Topjes heeft de docent)
• Choker voor om je nek, zwart met versiering mag
• Zwarte schoenen
DANS 1.
- Witte coltrui
- kort zwart dansbroekje
- blote voeten
- haren in een strakke staart (liefst de staart ook nog gestijld) of strak in een
scheiding met gel.
- make-up mascara/eye liner. Vrij natuurlijk
DANS 2.
- los shirt (aard kleuren, eigen shirt)

Afro

Vr. 18:00 - 19:00

Precious Internationaal

City Jam jr

Wo. 15.00 - 16.00

Shanity

Breakdance

Di. 18.00 - 19.00

Luciano

Kiddo Swing

Ma. 16:00 - 17:00

Sascha

- kort zwart dansbroekje
- blote voeten
- haren half vast
- make-up mascara/eye liner. Vrij natuurlijk
Dans 1 en 2
- Stoere broek (zelf invulling GEEN LEGGING)
- Oranje lange mouw t-shirt
- De college outfit: Rokje of broek , blouse, embleem, stropdas (Krijg je
Shanity)
- Zelf meenemen: witte enkelsokjes en witte schoenen
Alle dansers nemen zelf een zwarte broek, zwarte sokken en zwarte
schoenen mee.
wit t-shirt
(spijker) broekje
vest met rits
top/shirt in de kleur van je rok
haar: twee lage knotjes
blote voeten

SHOW 2
Zaterdag 2 juni: 12.00 - 13.30 uur
Lesgroep

Lestijden

Docenten

Kleding
show 1 : witte tshirt , witte broek, witte sokken (kleding is gekocht en
ontvangen door leerlingen)

Hip Hop

Do. 18:00 - 19:00

Senna Internationaal

Street

Ma. 17:30 - 18:30

Anne

show 2: Casual school kids (voorbeeld : hoofd karakters serie) eigen outfit.
• Zwart rokje
• Lange sokken tot aan de knie, zwart, wit of zwart/wit
• Wit t-shirt

•

Modern

Ballet

Vr. 17:00 - 18:00

Vr. 16:30 - 17:30

Tara/Jennifer

Afra

Afro

Do. 16:00 - 17:00

Precious Internationaal

City Jam jr

Ma. 17:00 - 18:00

Sascha

Kiddo Swing

Di. 16:00 - 17:00

Valerie

Zwarte schoenen, mag ook laarsjes
Jennifer neemt jullie showkleding mee. Wel graag huidskleurig ondergoed
aantrekken ivm de witte kleding. Door de felle lampen op het podium schijnt
witte kleding extra door.
dans 1: eigen kleiding, hebben hetzelfde aan als hun eigen barbiepop + eigen
balletschoenen
dans 2: eigen gemaakt zwarte tutu van karton met licht + eigen zwart ballet
pak + eigen roze panty + eigen roze balletschoenen
Dans 1
(geen opdruk)
- Grijze broek
- Grijze tshirt
Hoofdrollen
- Zebra outfit
- Leeuw outfit
- Nijlpaard outfit
- Giraffe outfit
- allemaal zwarte schoenen
Dans 2
- Zwarte korte legging broekje
- zwarte spaghetti bandje top
- blote voeten
eigen kleding combinatie in volgende kleuren (bordeaux rood, ‘’licht’’
spijker, wit)
zwart/witte schoenen
props van thuis: lege bierflesjes/blikjes, alcohol flessen
haar: strakke hoge staart
Dans 1:
-zwarte/donkere broek
-witte blouse ( wit t-shirt)
-zwart/donker jasje/vestje

-zwarte sokken
-gekleurde schoenen
- stropdas vanuit de dansschool

Kiddo Swing

Wo. 14:00 - 15:00

Sascha

Dans 2:
-zwarte/donkere broek
- t-shirt vanuit de dansschool
-zwarte sokken
-gekleurde schoenen
-stropdas vanuit de dansschool
Vleugels
Kleding aangepast aan de kleur van jou vleugels (rokjes, jurkjes maakt
niet uit waar het kind zichzelf het fijnst in voelt).
blote voeten
Haar: vast in een lage knot/staart

SHOW 3
Zaterdag 2 juni: 16.00 - 17.30 uur
Lesgroep

Lestijden

Docenten

Hip Hop

Do. 16:30 - 17:30

Kenzo Internationaal

Hip Hop jr

Wo. 16:30 - 17:30

Sascha

Ballet

Vr. 17:30 - 18:30

Afra

City Jam jr

Di. 17:30 - 18:30

Valerie

Kleding
grijze outfit met witte accenten en witte schoenen (en witte sokken!)! Grijze
jogging broek mag als de rest maar goed gestijld is. Daarnaast het shirt dat is
gekocht van het kledinggeld.
Kleding van jou personage (zie groepsapp)
Haar: naar jou personage
Zwarte sneakers
dans 1: zwart balletpak + zelf gemaakte karton + eigen balletschoenen
dans 2: bordeaux rood ballet pak + eigen balletschoenen
Dans 1:
-zwart rokje

-witte blouse
-zwarte kniekousen vanuit de dansschool
-bandana vanuit de dansschool
- schoenen eigen keuze, mag gekleurd
- Haar; uit het gezicht, dus geen losse haren

Kung Fu Kids

Vr. 18:30 - 19:30

Marlon

Breakdance

Di. 16:30 - 17:30

Luciano

Kiddo Swing

Ma. 16:30 - 17:30

Shelby

Dans 2:
-zwart rokje
-t-shirt vanuit de dansschool
-zwarte kniekousen vanuit de dansschool
-bandana vanuit de dansschool
-schoenen eigen keuze, mag gekleurd
- Haar; uit het gezicht, dus geen losse haren
Als basis heeft iedereen het zwarte DOJO Kung Fu pak. De armen en benen zijn
gewikkeld met wit en zwart elastiek. Om hun taille dragen ze een zwarte sjerp.
Blote voeten. En haar strak naar achter in een knot.
Alle dansers nemen zelf een zwarte broek, zwarte sokken en zwarte schoenen
mee.
Kiddo’s moeten zelf een spijkerbroek (liefst lang) met witte sneakers zonder
opdruk meenemen.
Shelby zorgt voor de gekleurde hoodie en salsa attributen.
Show 1: regenjas (van Meis)
Spijkerbroek + wit shirt + sneakers/laarsjes

Kiddo Swing

Za. 12:00 - 13:00

Meis

Show 2: zomerjurkjes (van Meis)

SHOW 4
Zaterdag 2 juni: 20.00 - 21.30 uur
Lesgroep

Lestijden

Docenten

Kleding

Modern
Hip Hop

Vr. 16:00 - 17:00
Wo. 17:30 - 18:30

Tara/Jennifer
Jurvinio

Afro

Do. 17:30 - 18:30

Precious Internationaal

City Jam jr | Hip
Hop

Wo. 15:30 - 16:30

Sascha

City Jam jr

Ma. 15:30 - 16:30

Anne

Kiddo Swing
Kiddo Swing

Di. 17:00 - 18:00
Wo. 14:30 - 15:30

Shanity
Patrick Internationaal

Jennifer neemt jullie showkleding mee. Wel graag huidskleurig ondergoed
aantrekken ivm de witte kleding. Door de felle lampen op het podium schijnt witte
kleding extra door.
Shirts van Jurvinio, met een zwarte broek en witte schoenen.
Dans1
(geen opdruk)
- Grijze broek
- Grijze tshirt
Hoofdrollen
- Zebra outfit
- Leeuw outfit
- Nijlpaard outfit
- Giraffe outfit
Dans 2
- Zwarte korte legging broekje
- zwarte spaghetti bandje top
- blote voeten
eigen kleding combinatie in volgende kleuren (bordeaux rood, ‘’licht’’ spijker,
wit)
zwart/witte schoenen
props: lege bierflesjes/blikjes, alcohol flessen
haar: strakke hoge staart
• Spijkerbroek(je), spijkerpakje, spijkerjasje, spijkerelementen
• Wit egaal t-shirt, korte mouw
• (Jasjes heeft de docent)
• Leesbril (Docent kijkt ook voor brillen, heb je het niet, geen zorgen)
• Zwarte schoenen of zwart/wit
Blauwe spijkerbroek, zwart en witte tops met BFF, SQUAD, erop die ik heb gekocht.
Sneakers maakt niet uit.
Zwarte kleding, en voor wie er een heeft, een heksenhoed.

