
           

 לבוש ותקנון   -בלט קלאסי
 

 להורים ולבנות שלום רב!

 

   ראשית, ברצוננו לאחל לכם שנה טובה ומבורכת.

כידוע לכם, הלבוש בשיעורי הבלט הקלאסי הינו חלק בלתי נפרד מהשיעור עצמו הן מבחינה מקצועיות והן מבחינה 

  בריאותית.

  מבקשות מכם לרכוש את הפריטים הבאים עד סוף חודש ספטמבר.כדי לשמור על רמת לימוד מקצועית, אנו 

אנא רכשו וארגנו את כל פרטי   לאחר תאריך זה לא יתאפשר לתלמידות להשתתף באופן פעיל בשיעור ללא הלבוש הנדרש.

  הלבוש בזמן, ובכך נחסוך אי נעימות.

  תלבושת:

  בגד בלט שחור, בגד בלט לבן גופיה. - בגד בלט. 1

בווריאציות השונות: ספגטי, קולר,  Xבצורת  -ט בצבעים אחרים )סגול ורוד תכלת וכו( או בגדי בלט בעיצובים שוניםבגדי בל

  גב חשוף או כל סוג שאינו גופיה, יכולים להיות אך ורק בנוסף לבגד הבלט הלבן והשחור גופיה ולא במקום.

  (.RAD –)של מבחני ה   משולב -בצבע ורוד – גרביון. 2

  )סוליה שלמה, ולא מפוצלת(.  בצבע ורוד – עלי בלטנ. 3

נא להגיע עם שיער אסוף ב"גולגול" המחוזק ברשת בצבע השיער ומהודק בסיכות סבתא פתוחות. בנוסף סיכות  - שיער. 4

  סבתא סגורות שחורות/חומות בצידי השיער או סרט לשיער.

  ( או חולצה שחורה צמודה חלקה.בחורף ניתן ללבוש חולצת מעטפת )בכל צבע- לבוש בחורף. 5

נא לדאוג שלא יראו מבעד לבגד הבלט את ההלבשה התחתונה כגון: חזייה, גוזייה או טופ. כדאי לבוא  – הלבשה תחתונה. 6

חזייה מוסתרת. )כלל זה מתקיים גם לגבי הבגדים הנוספים..( זהו חלק מהקוד  \ יהגד הבלט לחנות, ולבדוק שאכן הגוזעם ב

  המקצועי הנהוג בתחום.

 מומלץ לרשום את שם התלמיד/ה על הפריטים השונים, על מנת שנדע למי להחזיר פריטים שאבדו.• 

  נוכחות:

  . נוכחות חובה בכל השיעורים.1

ים בשיעור )ניתן ללמוד רבות מצפיה בשיעור, ומהקשבה לדגשים שהמורה במידה שלא מרגישים טוב, יושבים בצד וצופ

  מציינת( אם חשים ברע, מצב שלא מאפשר הגעה, יש להודיע למורה, ובנוסף להשלים את החומרים שנלמדו בשיעור.

  . אנא קבעו תורים ונסיעות שונות בשעות שאינן חופפות את זמני השיעור.2

לים דפים ובהם התאריכים והשעות הרלוונטים לשיעורים פתוחים, מופעי סוף שנה, חזרות . במהלך השנה התלמידים מקב3

 ואירועים שונים.

כיוון שהנוכחות היא חובה במועדים אלה, אנו מקפידים לשלוח דפים אלה לפחות שבועיים לפני הזמן כך שתוכלו לשריין 

 תאריכים אלו ולפנות את הזמנים הללו לטובת פעילות המחול.

הקפידו לא לקבוע פעילויות שונות בזמנים אלו, ולסמן תאריכים אלה ביומן. במידה שיש לכם אירוע חופף לשעות  אנא

 המדוברות אנא צרו קשר מראש על מנת שנמצא פתרון.

. במידה שנעדרים משיעור בשל אירוע ידוע מראש, אנא שתפו ועדכנו, ויחד נמצא פתרון. )אירועים משפחתיים, אירועי 4

 , טיולים שנתיים, צופים, ובעיקר חגיגות בת/בר מצווה שמלוות את מהלך השנה..(ביה"ס

  . תלמידה שלא מגיעה באופן סדיר, לא תוכל להתקדם בצורה מקצועית עם שאר הקבוצה.5

 . יש להגיע עם בגדי ונעלי ריקוד בתיק, גם במידה שתוכנן מראש לא להשתתף בשיעור.6

  הגעה לשיעורים:

  ד' לפני תחילתו, על מנת שנוכל להתחיל את השיעור בזמן. 10-שיעור כ. נא להגיע ל1

 . יש להצטייד בבקבוק מים, כיוון שלא יוצאים מהסטודיו במהלך השיעור.2

  . אסור להיכנס עם מסטיק או אוכל לסטודיו.3

  . מומלץ להגיע ללא חפצי ערך לשיעור.4

  ם )ניתן לרקוד עם עגילים צמודים(.. נא להוריד שעון, צמידים, שרשראות, ושאר תכשיטי5

  . נא להשתיק את הפלאפון לפני תחילת השיעור.6

 . לא ניתן להטעין את הניידים בסטודיו בזמן השיעור.7

 אנחנו פה לרשותכם בכל שאלה ובקשה.הקשר הרציף עם הבנות חשוב לנו מאוד, 

 שתהיה לכולנו שנת פעילות פוריה ומהנה!

 בברכה,                                                                                                                   

 יעל שם טוב,                                                                                                                

 ורד פריצקי                                                                                                                

 

 
 


