Skolens kleskoder
Her finner du informasjon om hva man skal ha på seg når man danser hos Norsk
Ballettinstitutt.
Det skal være oppsatt hår på hver klasse, uansett sjanger.
Liten og stor
På liten og stor-kursene våre ønsker vi at elevene har på seg klær de kan bevege
seg i. Gjerne anti-skli sokker/dansesko. Har dere en dansekjole/annet
danseutstyr dere ønsker å benytte dere av er det lov til å gjøre det.
NBI selger startpakker med fullt sett ballettøy til jenter og ballettsko til gutter
som det er anledning til å kjøpe og bruke på kurset.
Funkykids
På liten og stor-kursene våre ønsker vi at elevene har på seg klær de kan bevege
seg i. Gjerne anti-skli sokker/dansesko. Har dere en dansekjole/annet
danseutstyr dere ønsker å benytte dere av er det lov til å gjøre det.
Danselek og barneballett
I danselek og barneballett ønsker vi at jentene skal ha lys strømpebukse, lys
drakt, ballettsko og oppsatt hår. Et lite skjørt er også ok.
NBI selger startpakker for disse kursene, se mer info på hjemmesiden vår.
Guttene ønsker vi i svarte eller hvite ballettsko, svart tights og hvit t-skjorte.
Ballettsko kan kjøpes gjennom oss.
Klassisk ballett
I klassisk ballett hos Norsk Ballettinstitutt skal alle jenter ha lyse strømpebukser,
lyse ballettsko og ballettdrakt.
Vi har fargekoder for de forskjellige nivåene, slik det er i utlandet og ved
Operaens ballettskole.
Guttene ønsker vi i svarte eller hvite ballettsko, svart tights og hvit t-skjorte.
Ballettsko kan kjøpes gjennom oss.
Fargekoder:
Nivå 1 = Rosa
Nivå 2 = Hvit
Nivå 3 = Copen blå
Nivå 4 = Lavendel
Nivå 5 = Cerise
Nivå 6 = Mørk lilla
Nivå 7 = Mørk blå
Nivå 8 og oppover = Valgfritt
Draktene kan bestilles av NBI og kjøpes ved semesterstart.

Dette gjelder KUN for klassisk ballett fra nivå I og oppover.
Jazzdans og musikaljazz
I jazzdans og musikaljazz kreves vanlig, tettsittende treningstøy og jazzsko (helst
myke, de gjør det lettere å jobbe riktig med føttene). Jazzbukser og tights
foretrekkes, fremfor løse bukser, som gjør det vanskelig for pedagogen å se om
eleven jobber riktig.

Moderne dans
I moderne dans kreves vanlig, tettsittende treningstøy og barbent/sokker (spør
pedagogen).
Hip hop/breakdance
I hip hop og breakdance kreves vanlig treningstøy, som gjerne kan være litt løse
og "baggy". Sko kan være sneakers eller andre type dansesko/joggesko. Skoene
skal kun være innesko, da utesko har med sand/småstein som ødelegger
dansemattene våre.
NB! Ikke jeans og andre ”stive” klær! Det gjør det vanskelig å bevege seg.

Salg av dansetøy
Norsk Ballettinstitutt tilbyr salg av ballettøy og jazzsko!
Prisene er konkurransedyktige og handelen svært praktisk da eleven får
dansetøyet utlevert på klasse!
Ta en titt på ”Dansetøy” på hjemmesiden vår www.dansen.no.
Ellers kan både store og små elever kjøpe treningstøy via kjedebutikker som
H&M, Cubus eller lignende som etterhvert har fått et rikelig utvalg danseeffekter.

