
Belle en het Beest - Kostuum en Haardracht - Voorstelling 1 

Dans Groep Deel van het kostuum verzorgt door de 
Balletstudio

Deel van het kostuum die 
leerlingen zelf verzorgen en 

meebrengen

Haardracht die de 
leerlingen zelf thuis 

verzorgen

1. De opening BC Dancers 1/2/3 BC Dancers 1 =  
- Blauwe tuniek met schuine glitter-

pailletten baan 
- Witte kniekousen & twee blauwe 

bandjes 

BC Dancers 2 =  
- Blauwe jurk met pailletten rok 

eroverheen  

BC Dancers 3 =  
- Blauwe jurk met pailletten gilet 

BC Dancers 1 =  
- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Witte sneakers 

BC Dancers 2 = 
-   Zwarte top & zwart BH 
- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Witte sneakers 

BC Dancers 3 = 
- Zwarte top & zwart BH 
- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

2. De verandering van de Prins Showfunk 6+ 
zaterdag

- Zwarte cape 
- Gekleurde pailletten tops

- Zwarte legging 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

3. Het dorp Klassiek 10+ 
woensdag

- Roze lycra balletpak 
- Roze lycra cirkelrok

- Roze balletschoenen  
- Zwart kort broekje (hotpants)

Strakke hoge knot

4. De uitvinding van Maurice Breakdance 6+ 
zondag

- Wit t-shirt met afbeelding - Blauwe jeans 
- Zwarte sneakers

5. Het bos BC Dancers 3 - Groene jumpsuits met takken eraan 
- Legerbolero

- Zwarte sokken tot boven de enkel 
(GEEN ENKELSOKKEN) 

- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Zwart topje met spaghettibandjes 
- Zwarte BH

Strakke hoge staart



6. De wolven in het bos Dansmix 5-6 jr. 
zaterdag

- Wolvenpoten voor om de handen 
- Wolvenpoten voor om de enkels 
- Paarse tutu 
- Zilveren velours shorts 
- Zilveren velours shirt 

* Jongen: idem alleen zonder tutu

Meisjes: 
- Roze balletschoenen 

Jongens: 
- Zwarte balletschoenen 

2 staarten-rijen met 
witte elastieken

7. Vader wordt gevangen Modern 6+ zaterdag - Zwart witte streep legging 
- Wit shirt met rushes

- Zwarte legging 
- Wit topje met spaghettibandjes 

Strakke hoge staart

8. Het aanzoek van Gaston Urban 6+ maandag - Glitter pailletten shorts (zilver, roze, 
turquoise) 

- Zwarte tule rok met gekleurde stippen 
- Roze/paars topje met spaghettibandjes

- Zwarte legging 
- Zwart topje met spaghettibandjes 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

9. De paarden helpen Belle Dansmix 4-5 jr. 
zaterdag

- Bruine tutu met staart 
- Wit velours short 
- Polsbandjes met paardenmanen 
- Haarclips met paardenmanen

- Witte onderbroek met pijpjes 
- Wit topje met spaghettibandjes 
- Roze balletschoenen

2 staarten-rijen met 
witte elastieken

10. Wie wordt de gevangene? Klassiek 8+ zaterdag - Donkerblauwe top 
- Blauw/beige puntenrok

- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Zwart topje met spaghettibandjes 
- Roze balletschoenen

Strakke hoge knot

11. De kledingkast Dansmix 3-4 jr. 
zaterdag 11:15 uur

Meisjes: 
- Licht/donkerblauwe velours top 
- Blauwe velours rok 

Jongens: 
- Blauwe short 
- Licht/blauwe velours top met stropdas

Meisjes: 
- Witte onderbroek met pijpjes 
- Roze balletschoenen 

Jongens: 
- Zwarte balletschoenen

2 staarten-rijen met 
witte elastieken

12. Gaston in de beste! Urban A maandag - Glitter pailletten jurken in verschillende 
kleuren

- Zwarte legging 
- Zwarte racerback top 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

Dans Groep Deel van het kostuum verzorgt door de 
Balletstudio

Deel van het kostuum die 
leerlingen zelf verzorgen en 

meebrengen

Haardracht die de 
leerlingen zelf thuis 

verzorgen



13. Het beest is onzeker Spitzen B woensdag - Lichtblauwe dubbele glooirokken 
- Lichtblauwe strik voor aan een wit hemd

- Wit topje met spaghettibandjes 
- Witte BH of Huidskleur BH 
- Wit broekje (hotpants) 
- Roze balletmaillot 
- Spitzen

Strakke hoge knot

14. Mevrouw Theepot troost Klassiek 6+ 
woensdag

- Paarse rok met roze tutu 
- Paarse top 
- Paarse voile mouwen 
- Voile haarlinten

- Witte onderbroek met pijpjes 
- Roze balletschoenen

Strakke hoge knot

15. In de keuken Klassiek/modern 
volw. 

BC Dancers 1

Klassiek/modern: 
- Witte cirkelrok 
- Rood/wit geruit keukenschort 

BC Dancers 1: 
- Kostuum van dans 16

Klassiek/modern: 
- Wit t-shirt korte mouw met ronde 

hals 
- Zwart kort broekje 
- Witte BH of Huidskleur BH 
- Roze balletschoenen 

BC Dancers 1: 
- zie kostuum dans 16

Klassiek/modern: 
Knot, halve staart of 

hoge staart 

BC dancers 1: 
Strakke hoge staart

16. Het tafeldekken BC Dancers 1 - Zwart jurkje 
- Wit serveersters schort

- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Zwarte BH

Strakke hoge staart

PAUZE
17. Het diner voor Belle BC Dancers 1/2/3 BC Dancers 1 = 

- Bronzen halterjurken 

BC Dancers 2 =  
- Zilveren halterjurken 

BC Dancers 3 =  
- Gouden jacquet jasjes

BC Dancers 1 & 2 = 
- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Zwart topje met spaghettibandjes 
- Zwart high heels 

BC Dancers 3 = 
- Zwarte legging 
- Zwart topje met spaghettihandjes 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

Dans Groep Deel van het kostuum verzorgt door de 
Balletstudio

Deel van het kostuum die 
leerlingen zelf verzorgen en 

meebrengen

Haardracht die de 
leerlingen zelf thuis 

verzorgen



18. Ga niet naar de wesvleugel Urban 6+ maandag - Rode velours rokjes 
- Groene velours top 
- 1x Rode handschoen met pijl 
- 1x Groene handschoen met pijl

- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

19. De schilderijen van de Prins Showfunk 6+ 
zaterdag

- Oranje/blauwe shorts 
- Oranje/blauwe a-symmetrische tops

- Zwarte high heels 
- Zwart topje met spaghettibandjes

Strakke hoge staart

20. De roos, kom er niet aan! Spitzen B woensdag - Rood lycra hemd 
- Rode cirkelrok 
- Rode tutu 
- Rode roos in het haar

- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Zwarte BH of Huidskleur BH 
- Roze balletmaillot 
- Spitzen

Strakke hoge knot

21. In gevecht met de wolven BC Dancers 2 - Wolvenpoten voor om de handen 
- Wolvenpoten voor om de enkels 
- Wolvenpanty 
- Zwart/bont strokenrokken

- Zwarte strakke coltrui 
- Zwart kort broekje (hotpants)

Halve franse staart

22. Maurice en Gaston in conflict Breakdance 6+ 
zondag

- Beanie muts rood 
- Beanie muts groen

- Zwart sneakers 
- Zwarte broek 
- Zwart t-shirt kort mouw zonder 

opdruk.

23. Belle verzorgt het Beest Dansmix 5-6 jr. 
zaterdag

Meisjes: 
- Gele velours rok 
- Gele tutu 
- Gele top met "Belle" schouders 

Jongens: 
- Wit hemd met gele stropdas 
- Geel velours short

Meisjes: 
- Witte onderbroek met pijpjes 
- Wit topje met spaghettibandjes 
- Roze balletschoenen 

Jongens: 
Zwarte balletschoenen 

2 staarten-rijen met 
witte elastieken

24. De bibliotheek Dansmix 4-5 jr. 
zaterdag

- Roze velours rokjes 
- Witte t-shirts met opdruk (knoop in de 

taille)

- Wit topje met spaghettibandjes 
- Witte onderbroek met pijpjes 
- Roze balletschoenen

2 staarten-rijen met 
witte elastieken

25. De eerste vonk! Klassiek 10+ 
woensdag

- Blauwe tuniek 
- Blauwe korte jumpsuit

- Zwart topje met spaghettibandjes 
- Roze balletschoenen

Strakke hoge knot

Dans Groep Deel van het kostuum verzorgt door de 
Balletstudio

Deel van het kostuum die 
leerlingen zelf verzorgen en 

meebrengen

Haardracht die de 
leerlingen zelf thuis 

verzorgen



26. Belle wordt verliefd Klassiek 6+ 
woensdag

- Jurkjes met spaghettibandjes met 
vlinderopdruk

- Witte onderbroek met pijpjes 
- Roze balletschoenen

Strakke hoge knot

27. Het beest in bad Dansmix 3-4 jr. 
zaterdag 11:15 uur

Meisjes: 
- Witte velours halter-knoop top 
- Witte velours rok 
- Witte tutu 

Jongens: 
- Wit velours short 
- Wit hemd

Meisjes: 
- Witte onderbroek met pijpjes 
- Roze balletschenen 

Jongens: 
- Zwarte balletschoenen 

2 staarten-rijen met 
witte elastieken

28. Dansen in de balzaal Klassiek 8+ zaterdag - Gele top met kapmouwtjes 
- Gele puntenrok 
- Blauwe top met kapmouwtjes 
- Blauwe cirkelrok

- Witte onderbroek met pijpjes 
- Roze balletschoenen

Strakke hoge knot

29. De spiegel waarin je alles ziet Modern 6+ zaterdag Meisjes: 
- Spiegel pailletten top/tuniek 

Jongens: 
- Spiegel pailletten gilet

Meisjes: 
- Zwarte legging 
- Zwart topje met spaghettibandjes 

Jongens: 
- Zwarte legging

Strakke hoge staart

30. Het beest geeft op Beest (Derick) n.v.t. n.v.t. n.v.t.

31. Het drop is woest Urban A maandag - Witte top 
- Rood/witte stroken rok met kant

- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Wit topje met spaghettibandjes 
- Witte BH of Huidskleur BH 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

Dans Groep Deel van het kostuum verzorgt door de 
Balletstudio

Deel van het kostuum die 
leerlingen zelf verzorgen en 

meebrengen

Haardracht die de 
leerlingen zelf thuis 

verzorgen



32. Het dorp in gevecht Klassiek/modern 
volw. 

BC Dancers 1

Klassiek/modern: 
- Zwarte/rode flamenco rokken 
- Rode lycra sjaal om de nek 
- Rode Spaanse shawl 
- Rode lycra puntenrok 
- Zwart pailletten shawl om de taille 

BC Dancers 1: 
- Rode vleermuistop

Klassiek/modern: 
- Zwarte tanktop 
- Zwart kort broekje (hotpants) 
- Zwart BH 
- Roze balletschoenen 

BC Dancers 1: 
- Zwarte legging 
- Wit topje met spaghettibandjes 
- Witte BH of Huidskleur BH

Klassiek/modern: 
Knot, halve staart of 

hoge staart 

BC dancers 1: 
Strakke hoge staart

33. Het laatste blaadje BC Dancers 1 - Rode vleermuistop 
- Groene paillettenbroek

- Zwarte legging 
- Wit topje met spaghettibandjes 
- Witte BH of Huidskleur BH 
- Witte sneakers

Strakke hoge staart

34. FINALE Allen n.v.t. EIGEN KLEDING IEDEREEN IS 
GEHEEL IN HET WIT 

Bijvoorbeeld: jurk, rok, blouse etc.

Je haren zitten zoals je 
laatste dans

Dans Groep Deel van het kostuum verzorgt door de 
Balletstudio

Deel van het kostuum die 
leerlingen zelf verzorgen en 

meebrengen

Haardracht die de 
leerlingen zelf thuis 

verzorgen


