
 

 

 
 
 
Lieve dansers en danseressen, Beste dansouders, 
 
Schooljaar 2021 – 2022 was een verademing!  Wat waren we blij dat we het hele schooljaar hebben 
mogen dansen, konden samen beleven, op het podium van de stadsschouwburg mochten staan. Dat 
geeft moed en goesting en dus kijken we reikhalzend uit naar het nieuwe schooljaar 
 
Om de opstart van het nieuwe schooljaar  2022-2023 vlot te laten, hier de nodige informatie:  
 
* Inschrijvingen: bij voorkeur online of via afspraak op het secretariaat: alle informatie via de post 
die jullie kregen van de academie of op de website https://podium.academiesintniklaas.be 
 
Opstart: tussen donderdag 1/9 en woensdag 7/9 komt iedereen het dansuniform in orde maken.  
Na deze datum kan het enkel nog volgens afspraak met de juf en niet voor, tijdens of na de dansles. 
De academie heeft een vast dansuniform. Dit kan je aankopen in de academie zelf of op eigen 
initiatief bij “Charpentier” Arenbergstraat 10  te 2000 Antwerpen.  
 
Juf Ann = alle leerlingen graad 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 KD, 4.2 KD, 4.3KD 
Donderdag 1 september van 16u tot 20u30 
Maandag 5 september van 16u tot 20u30 
Dinsdag 6 september van 16u tot 19u (vanaf 19u enkel pointes voor 3.2, geen andere 
benodigdheden) 
Woensdag 7 september van 13u tot 17u 
 
Juf Irais = alle leerlingen graad 2.1, 2.2, 4.1HD, 4.2HD, 4.3HD,Volwassenen 
Vrijdag 2 september van 16u tot 20u30 
Woensdag 7 september van 13u tot 20u 
 
Juf Kate = alle leerlingen 1.1, 1.2 
Zaterdag 3 september van 9u tot 14u 
Maandag 5 september van 16u tot 20u 
 

Belangrijk bericht: als je danskledij komt aankopen in de eerste week dan komt de leerling 
liefst alleen (zeker voor de + 12 jarigen) of inden nodig vergezeld van één persoon.  
 
* Andere benodigdheden:  
- Haargerief om een dot te maken (haarborstel, elastiek, dotspelden, schuivertjes, haarnetje) 
Leerlingen 2de, 3de en 4de graad zijn verplicht om een dot te hebben in de lessen klassieke dans. 
- De leerlingen van de 2de graad (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) hebben ook een schriftje en een plakstift nodig.  
 
De danslessen starten vanaf donderdag 8 september volgens het gewone uurrooster. 
 
!!! Alle Volwassenen (nieuwe leerlingen en reeds gevorderde leerlingen): op woensdag 7/9 om 
20u15 ontvangt Juf Iraïs graag alle volwassenen voor een eerste kennismaking, bespreking en les… 
 
!!! Pointes: Zie belangrijke informatie aan de achterzijde. 
 
Nieuwe leerlingen die ouder zijn dan 8 jaar kunnen zeker nog starten in de dansafdeling. Kom langs 
en bespreek met de juf of de coördinator, Juf Ann, wat de mogelijkheden zijn. Het is nooit te laat 
om te starten met dans. 
 
Hopelijk is iedereen weer klaar voor een dansend schooljaar!  
 
Vele dansgroetjes van Juf Ann, Juf Iraïs, Juf Kate, Juf Elise, Juf Veerle. 



 

 

 
DANS-UNIFORM  (Opgelet: prijzen onder voorbehoud, kan licht wijzigen) 

 
Het volledige dansuniform kan u aankopen in de academie bij de dansdocenten:     

Betaling kan enkel cash, geen bancontact 
Indien je een kansenpas hebt breng je deze mee en krijg je een korting op de aankoop 

 
1ste graad: zwart balletpakje model ‘June’ (€26,5), roze stoffen balletslofjes ‘Sancha’ (€15 of €17,50 
vanaf maat 3) 
 
2de graad: zwart balletpakje model ‘June’ (€26,5), roze stoffen balletslofjes ‘Sancha’ (€15 of €17,50 
vanaf maat 3) 
Graad 2.3 en 2.4: bijkomend ook roze collant (€11) en zwart voile rokje model ‘Rad’ (€20,5) 
 
3de graad en 4de graad:  
Klassieke Dans = zwart uniform-balletpakje (€26,5) of zwart balletpakje naar keuze (model met 
brede of smalle schouderbandjes, geen mouwen), roze collant (€11), roze stoffen balletslofjes merk 
‘Sancha’ (€17,50) of ‘So Danca’ (€25,50). 
Hedendaagse Dans = zwart uniform-balletpakje (€26,5) of zwart balletpakje naar keuze (model met 
brede of smalle schouderbandjes, geen mouwen), zwarte collant (€9) 
 
Volwassenen: volgens afspraak met de docent 
 
Jongens:  
1ste en 2de graad: zwart balletpak (€26,5), zwarte short, zwarte stoffen balletsloffen kind (€15)  
3de en 4de graad: zwarte body shirt, zwarte collant, zwarte stoffen balletsloffen (€24,50) 
 
Pointes: 
Leerlingen 3.2 die pointes willen doen (is optioneel, geen verplichting) kunnen pointes komen 
passen en kopen op dinsdagavond 6 september. De balletwinkel Charpentier zal zelf aanwezig 
zijn en brengt allerlei merken pointes en alle benodigdheden mee. Dit is alleen voor de nieuwe 
pointes leerlingen 3.2. 
Hiervoor moet je ook VERPLICHT inschrijven om aan de pointes-pas deel te nemen: de pas 
gebeurt op dinsdag 6 september vanaf 19u in danszaal 68. Er kunnen ongeveer 4 à 5 leerlingen per 
halfuur passen en uitproberen. Heb je geschikte pointes gevonden dan betaal je deze en dan worden 
de pointes de week nadien geleverd (!!!afhankelijk van de stock voorraad natuurlijk!!!). Betalingen 
kunnen cash of via een bankApp rechtstreeks met Charpentier, de balletwinkel. Reken op een 
uitgave van €80 tot €120 voor pointes, afhankelijk van het merk dat je nodig hebt verschillen de 
prijzen.  
Let op: niet alle voetjes zijn geschikt voor pointes, je gaat dat ondervinden als je de pointes past. 
INSCHRIJVEN: je ontvangt een aparte mail van juf Ann met de nodige informatie en de 
mogelijkheid om in te schrijven voor een pasmoment op dinsdag 6 september. Leerlingen die 
hiervoor niet inschrijven gaan zelf langs bij Charpentier om pointes te kopen.  
Als je pointes gepast hebt dan betaal je deze (cash geld of via bankApp met Charpentier) en ze 
worden zo spoedig mogelijk nadien geleverd. Dit is afhankelijk van de voorraad dat aanwezig is. 
 
Leerlingen 3.3 en 4de graad die nieuwe pointes nodig hebben spreken af met juf Ann of gaan zelf 
langs bij Charpentier om te passen en te kopen. 
 
 
Belangrijke data: onze jaarlijkse dansvoorstellingen gaan door 12, 13 en 14 mei 2023.  
Noteer en blokkeer deze data al maar vast in je agenda.  


