Hallo balletdansers!
In HDA leggen we de lat graag hoog genoeg. Met topleerkrachten bieden we onze dansers alle
kansen om hun talenten te ontwikkelen. Om de bewegingen van de dansers technisch te kunnen
bijsturen, om de dansers en lesgever een visuele rust te gunnen in de zaal, om het groepsgevoel te
versterken en de discipline aan te leren, kiezen we bewust voor een uniform.
In de balletlessen merken we dat het moeilijk loopt om deze afspraken na te komen. We zien bij de
tieners vaak T-shirts, sweaters, sokken i.p.v. balletsloefjes,… Zo is het moeilijk voor de lesgevers om
goed te corrigeren. Zij vinden het natuurlijk ook niet leuk om hier wekelijks over te moeten zeuren.
Bij de jonge dansers leiden extra’s als rokjes en beenwarmers de aandacht af en verhogen ze het
prutsgehalte aanzienlijk.
We zetten dus graag alles nog een keer op een rijtje zodat er geen misverstanden zijn en we hopen
dat u als ouder dit eventjes mee opvolgt. In februari starten we alvast een controle-actie voor de
balletuniformen.
Zowel de lessen van AMWD als die van HDA hebben hetzelfde uniform.
Meisjes: zwarte balletmaillot ‘June’ van Charpentier, lichtroze collant van het merk Capezio,
elastische stoffen demi-pointes met splitzool van het merk So Danca.
Zorg ervoor dat je onderbroekje niet onder je maillot uitkomt. Voorzie slipjes i.p.v. boxershortjes op
balletdagen. Een kort HDA-shortje mag over de maillot gedragen worden door de oudere ballerina’s
om dit probleem om te lossen, maar dit geniet niet de voorkeur.
Jongens: Zwarte aansluitende T-shirt van HDA met zwart aansluitend shortje/broek van HDA, zwarte
demi-pointes van So Danca.
Alle lange haren worden in een strakke dot gedragen. Losse lokken worden vastgespeld of met
haarband naar achteren gehouden.
Alle uniformkleding en dotmateriaal is verkrijgbaar in onze shop met de nodige korting t.o.v. de
winkelprijs. Bedankt om de kleding in HDA aan te kopen zodat u geen miskoop doet.
Oudere dansers (vanaf het middelbaar) die wel eens graag een trendy maillot dragen, mogen ook
met andere, mooi aansluitende ZWARTE maillots de lessen bijwonen, maar voor optredens
verwachten we wel dat ze ook een uniformmaillot hebben.
Hartelijk dank om even met uw balletdanser de danszak in te duiken en te zorgen dat ze volgende les
al het nodige bij hebben! Bedankt!

Om af te sluiten hebben we nog een nieuwtje: Juf Lio werd maandag 20 januari 2020 mama van Liv!
We wensen de kersverse ouders van harte proficiat!
Tot volgende les,
Hilde, Francis, Katrien en Lio (en interims Lore en Sandrine)
Onze balletdocenten.
Het DansAteljee-Team

