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KLEDINGOVERZICHT 2021 Kleding van Beatz DanceStudio Kleding zelf te regelen

1 Streetdance / Hiphop  maandag 15.00 uur 
Merel

Zwart Miami shirt Blauwe spijkerbroek + zwarte schoenen

2 Hiphop maandag 16.00 uur Merel Groen / zwarte blokjes trui Zwarte broek + witte schoenen

3 Hiphop maandag 16.00 uur Jennifer Blauwe crop vestjes Zwarte broek / legging + zwart topje / 
hemd + witte schoenen

4 Hiphop maandag 17.00 uur Jennifer SEE YOU IN streepjes shirt met 
roze letters

Zwarte broek + witte schoenen

5 Hiphop maandag 18.00 uur Jody - Licht blauw + wit + spijker 

6 Hiphop maandag 19.00 uur Jody - Beige + zwart

7 Feminine maandag 19.00 uur Jordy - Lila + paars + wit

8 Feminine maandag 20.00 uur Jordy - Verschillende kleuren beige / aardtinten

9 Streetdance dinsdag 16.30 uur Adil Geel / grijze blouse + petje Blauwe spijkerbroek + wit shirt

 

10 Hiphop dinsdag 18.00 uur Charlice - Eigen stijl / zwart + kleur

11 Hiphop dinsdag 19.00 uur Charlice - Volledig zwart / eerst strak / daarna 
oversized

12 Dancehall dinsdag 20.00 uur Marthe - Pastel roze / paars + grijze joggingsbroek 
+ witte schoenen

13 Streetdance woensdag 15.00 uur Ginny Zwart shirt dance dance dance Zwart hemd + zwarte broek + zwarte 
schoenen

14 Streetdance woensdag 16.00 uur Ginny - Zwart + wit + fel blauw

15 Hiphop woensdag 17.00 uur Ivy Baseball jack zwart / wit Zwarte broek + wit shirt + witte of zwarte 
schoenen
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16 Hiphop woensdag 18.00 uur Ivy - Baggy spijkerbroek + wit strak shirt + 
witte schoenen

17 Feminine woensdag 19.00 uur Pernille - Zwart + leer + kant + boots

18 Modern/Klassiek ballet 16.00 uur Lieke Roze / paars topjes Zwart hemd / topje + zwarte legging + wit 
of zwarte schoenen

19 Modern donderdag 17.00 uur Lieke Zwart dun jurkje Zwart topje / hemd + zwarte bikershort + 
hoge sokken + zwarte sneakers / boots

20 Afrodance donderdag 18.00 uur Reis Rode tijger shirts Blauwe spijkerbroek + witte schoenen

21 Afrodance donderdag 19.00 uur Reis - Oranje + zwart + wit

22 Streetdance vrijdag 16.00 uur Jennifer Blauw baseball topje Wit topje / hemd + blauwe spijkerbroek + 
witte schoenen

23 Streetdance vrijdag 17.00 uur Jennifer - Lichtblauw + wit + grijs

24 Streetdance vrijdag 18.00 uur Sofie - Zwart + rood + zwart of witte schoenen

25 Ladystyle vrijdag 19.00 uur Sofie - Grijze joggingbroek + grijze top + witte 
schoenen

26 Hiphop vrijdag 20.30 uur Carmen Witte / rode t-shirts Grijze joggingbroek + witte schoenen

27 Peuterdans zaterdag 09.00 uur Esmee Chill Dude wit / zwart shirt Zwarte broek + witte schoenen + stoere 
accessoires

28 Streetdance zaterdag 10.00 uur 
Esmee/Silvie

Rode shirts Limitless / one epic kid Blauwe spijkerbroek + witte schoenen

29 Streetdance zaterdag 11.00 uur 
Pernille/Jennifer

- Licht blauw + licht roze + wit

30 Streetdance zaterdag 12.00 uur Pernille - Zwart + rood + zwart of witte schoenen

31 Streetdance Xtra zaterdag 12.00 uur 
Esmee

Geel t-shirt Zwarte broek + zwarte / donkere 
schoenen
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