
Kledij-overzicht show ‘Rewind’   
KLEDIJ:

Alle leerlingen nemen mee (oovr finale): zwarte legging of Movimento legging, zwarte onderbroek, zwarte sokken, T-shirt van de dansschool

Voor leggings: als er voor een dansje zelf een zwarte legging gevraagd wordt, gelieve dan een effen zwarte legging mee te nemen.

Voor de finaledans kan een effen zwarte legging OF een Movimentolegging, dat mag je kiezen.

Voor het haar: iedereen neemt een eigen borstel mee, zwarte (!!) haarrekkers en speldjes indien nodig. Haarlak/gel enkel voor 12+!! 

Voor de finaledans kan een effen zwarte legging OF een Movimentolegging, dat mag je kiezen.

Donut meebrengen indien gevraagd bij je kapsel 

DEEL 1
Groep Docent+ dag+ locatie Nummer (thema) Kostuum van ons Kostuum zelf Haar Decor/Opm.

1 Opening

Talitha, dinsdag,

SINT LAUREINS

Talitha, woensdag

SINT LAUREINS

Ballet 9-12 Emily, zaterdag

en Ballet 14+ SINT LAUREINS

Talitha, Woensdag

SINT LAUREINS

Ann, zaterdag Hoeden

SINT LAUREINS lange jassen

Talitha, zaterdag

SINT LAUREINS

Lucas, zaterdag

SINT LAUREINS

Bjorn, dinsdag

ADEGEM

Steve, ma + woe + do 4 olievaten

SINT LAUREINS

Hanne, zaterdag

SINT-LAUREINS

Ann, zaterdag

SINT LAUREINS

Lucas, zaterdag

SINT LAUREINS

Emily, zaterdag Ballet: blauw pakjes

Pointes: groene jurkjes 

Anke, vrijdag + 

zaterdag SINT LAUREINS

Talitha, vrijdag

SINT LAUREINS

Emily + Talitha, 

dinsdagSINT LAUREINS

Steve, maandag

SINT LAUREINS

Anke, vrijdag

SINT LAUREINS

Talitha, vrijdag

SINT LAUREINS

Halve staart

Dotje (zonder donut)

Kapsel naar keuze

strak (onder pak)

Halve staart 

kapsel naar keuze

Hartjes matjesRoze collants zonder gaten, roze 

balletschoentjes

KindertijdPréballet3 Rode pakjes en haarbanden met 

oogjes

2 gewone vlechtjes (geen in- of 

opvlechten)

Dotje (niet te hoog voor 

haarband)

/2 Minicrew + M-

Compagnie 9-12

Kindertijd Rode trainingsbroek rode trui, 

witte schoenen

zwarte sokken, zwart topje en 

zwarte onderbroek

Boekenkasten (zelf 

op, erna doek 

dicht)

T1: 2 gewone vlechtjes (geen in- 

of opvlechten), lintjes

T2: strakke staart, rode rekker

Original Crew:

halve staart

22 Teencrew 1, 

Teencrew 2, Original 

Crew

Revolting children Zelfde kledij als wedstrijd 

(kinderen weten het zelf)

/

21 Musical 6-9 Ann, woensdag en 

zaterdag SINT 

LAUREINS

Zwart shortje lolly’s en 

snoepdozen 

(wegnemen uit 

coulissen)

Omgekeerde sprookje 

Hans en Grietje 

Roze snoepjesT-shirt, 

regenboogrokjes. Opgelet: Hans, 

Grietje en de Heks doen iets 

anders aan

Hoge dot met cupcakediadeem

20 Attitude and heels 

14+

Jeugd van nu / zwarte legging die hoog komt, 

hakken,

zwarte sport bh, zwarte sokken, 

4 spiegels 

Halve staart

Los

19 Teencrew 1 en 2 Jeugdige muziek 

doorheen de tijd

Glanzende jurkjes Zwart shortje 

Anke, woensdag SINT 

LAUREINS

JEUGD'

18 Dans volwassenen Volwassenen kijken 

terug op de jeugd

Witte topjes met losse stof die 

geknoopt wordt op zijkant.

4 Spiegels

17 Minicrew Los, kleurrijk en 

emotie als tegenpool 

van strakheid

Rode jurkjes Zwart shortje

Eigen donkere jeanslegging, 

Witte schoenen, Zwart 

ondergoed en zwarte sokjes, 

Gekleurde top

16 Dance for fun 14+ Symmetrie, strakheid, 

klinisch

Pakken zwart/wit Ondergoed (let op bh zonder 

randen)

Blokken met 

deksels (zwart/wit)

15 Dance for fun 9-12 Binnenstebuiten, 

achterstevoor

Sommige leerlingen lenen een 

blazer van de school

Zwarte legging en topje en 

oversized blazer

14 Pointes + ballet 12+ Lijnen en structuur Roze collants zonder gaten, 

ballet-schoenen/pointes

HET ABSTRACTE BLOK

13 Modern/jazz 9-12 start, stop, terug, 

stotteren

Groen rokje/zwart topje OF 

bordeaux jurk (zie naam)

zwart shortje eronder, geen 

sokken

Haar naar keuze12 Musical 12+ Jaren ‘80 / Jaren '80 dansoutfit: de 

leerlingen weten zelf wat ze 

aandoen

10 Zumba Recycleren Zelfgemaakt kostuum (zwarte 

kledij met cd's erop)

11 Dance for fun 6-9 Cassettes T-shirt met opschrift 'freaking 

cool'. 

9 Hiphop Adegem Rewind Donkere T-shirts met opschrift 

'back in biz'

Zwarte broek, zwarte sokken en 

donkere schoenen 

Zwarte sokken en donkere 

schoenen

Staart

Hoge staart 

Zwarte broek, zwarte sokken en 

zwarte legging

Hoge staart met bordeaux 

lintjes (van ons) errond

8 Boys class Toekomst Zwarte T-Shirts met zilveren 

strepen

zwarte lange broek, zwarte 

sokken

7 Modern/hed. 12+ Toekomst Zilveren pakken Ondergoed (let op bh zonder 

randen)

//

strakke hoge staart

6 Musical 14+ Klok, wijzers, tijd schoenen (zwart) zwarte legging 

en zwart topje 

Wijzers 

4 Terugblik op het leven 

(tiener -> kind)

Roze collants zonder gaten, roze 

balletschoentjes

Sluitspeld 

gebruiken indien 

nodig 

5 Dance for fun 6-9 

jaar

Wind it up' / 

opwinden klok

Gekleurde kabouterjurkjes

Paarse tutu, roze bovenstuk, 

sluitspelden

Dot met donut

2 vlechtjes (gewone)

/ (hoed)

Zwart shortje



Kledij-overzicht show ‘Rewind’   

DEEL 2

Groep Docent + dag Nummer (thema) Kostuum voorzien door ons Kostuum zelf meenemen Haar Decor/Opmerking

en

Talitha, Vrijdag

SINT-LAUREINS

Anke, Zaterdag

SINT-LAUREINS

Talitha, Woensdag

SINT-LAUREINS

Bjorn, Woensdag 3 boxen

SINT-LAUREINS Grote Kubus

Grijze dozen

5 Jazz 12+ Lucas, zaterdag SINT-

LAUREINS

Jaren ‘90 kleuren & 

gevoel

Blauwe broeken + gekleurde 

topjes 

/ Halve staart Blokken met 

kleurtjes

Talitha, donderdag

MALDEGEM

Ann, maandag

SINT-LAUREINS

Anke, zaterdag

SINT-LAUREINS

Bjorn, woensdag

SINT-LAUREINS

Emily

Talitha

Mariska

Ann, maandag 

ADEGEM

donderdag ZELZATE

Ballet 6-9 

Talitha

woensdag

SINT-LAUREINS

13 Dance for fun 12+ Talitha, woensdag 

SINT-LAUREINS

Sterren -> Heartbeat Zwarte jurkjes met rode rozen op zwart shortje Halve staart

Talitha, vrijdag

SINT-LAUREINS

Anke, woensdag

SINT-LAUREINS

Ann, zaterdag

SINT-LAUREINS

Bjorn, zaterdag

SINT-LAUREINS

18 Finale Talitha Paradijs Movimento T-shirt, zwarte 

legging of Movimento legging 

en zwarte sokken 

Kapsel naar keuze

2 vlechtjes

Kapsel naar keuze 

VAN ZWART/WIT NAAR KLEURRIJK & VROLIJK

6 Dansmix 6-9 jaar + 

dansmix 9-12 jaar

Spelen op de 

speelplaats

Roze blinkende rokjes, T-shirt met 

bananen, gekleurde sokjes (per rij: 

zie blad)

Hoge dot met donut met geel 

lint errond

Dames klaar in 

coulissen voor 

tussenstuk

4 Hiphop 14+ In and out of the box 

(grijs)

Trui ‘girls unite’ zwarte legging, zwarte sokken, 

donkere sneakers

3

Halve staart

Attributen (zelf)

veegborstels, 

vodden en 

dekentjes 

17 M-compagne 12+ en 

15+

Van gevangenis naar 

vrijheid

Oranje pakken Eigen zwarte aanvulling indien 

nodig

Kapsel naar keuze 

(los/verwilderd)

Halve staart

16 Musical 9-12 Hard knock life Grijze/bruine jurkjes met witte 

onderjurk

zwart shortje

Van hartslag naar instelling / zwaar leven

15 Volwassenen jazz Instelling Ziekenhuisschorten, slaapkleedjes zwart shortje Los wild

Muzikale link van sterren naar hartslag (lichaam binnenstebuiten)

14 Modern 14+ Heartbeats Blauwe / groene velours kleedjes zwart shortje Halve staart

Zaklampen 

controleren

12 Ballet 6-9 Sterretjes Fluogele balletpakjes, fluogeel lint 

in haar

roze collants zonder gaten, 

balletschoenen

Hoge dot

Hoge dot met geel lint errond

11 Musical 6-9 en 

Musical 9-12 

Adegem + Zelzate

Een tocht door het 

donker

Blauwe pyjama's (tshirt + shortje) zaklampen

De avond valt (dag naar nacht)

10 Kleuterdans Ik wil niet slapen Roze jurkjes met zwarte strikjes Dekentjes2 vlechtjes

9 Hiphop 12+ Media: nieuws / 

terroristische 

aanvallen

Witte T-shirt Zwarte legging, Zwart topje, 

zwarte sokken en donkere 

sneakers

Halve staart (indien tijd: 

gecrepeerd)

Vergelijking jeugd van vroeger / jeugd van nu (sociale media)

8 Jazz 14+ Sociale media, spiegel zwart sportshortje (anke) en grijze 

en 1 rode tshirt dansschool

/ SpiegelsHalve staart

7 Musical 

Volwassenen

Spelen op de 

speelplaats, 

volwassenen gaan 

terug naar de 

kindertijd

/// zorgen voor eigen kostuum

Hiphop 9-12 jaar Zwart/wit T-shirt ‘black white’, hemden rond 

het middel

zwarte legging, zwarte sokken, 

donkere sneakers

2 Modern/Jazz 6-9 jaar Zwart/wit zwart-wit legging en tshirt 

(half/half)

geen schoenen of sokken! Strakke staart

Halve staart

 ZWART/WIT

1 Original crew Zwart/wit Grijze asymmetrische jurkjes

Grote rok voor Lore 

zwart shortje Rok ligt klaar voor 

doek  open gaat

Halve staart


