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REGLEMENT ANTWERP BURLESQUE ACADEMY 

ALGEMEEN 

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het gaat om een 

overeenkomst tussen Antwerp Burlesque Academy en een natuurlijk persoon (hierna 

‘de leerling’ vernoemd) of een bedrijf (hierna ‘de organisatie’ vernoemd) 

Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, workshops, 

dansvoorstellingen,… en het betalen van het lidgeld/toegangsgeld bevestig je je 

definitieve inschrijving. Lidgelden kunnen gedeeltelijk of geheel teruggestort worden 

mits tijdig (lees: vóór aanvang van de eerstvolgende les) voorleggen van een 

medisch attest.  

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijnen. 

Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, ben je niet van een lesplekje verzekerd en 

kan je de toegang tot de lessen geweigerd worden. 

INDELING GROEPEN 

De dansgroepen zijn opgedeeld als volgt: 

• Beginners (hierna vernoemd als ‘Novices’): absolute beginners en leerlingen  

met minder dan een jaar ervaring in de burlesque dansstijl. 

• Half-gevorderden (hierna vernoemd als ‘Debutanten’): leerlingen met 

minimum 12 (twaalf) maanden ervaring in de burlesque dansstijl. 

• Showgroep (hierna vernoemd als ‘Showgroep’) en Performers (hierna 

vernoemd als ‘Performers): Burlesque performers die deel uitmaken van de 

showgroep. Deze showgroep wordt samengesteld door Tatiana Jaenen. Zij 

heeft het laatste woord. 

De groepsindeling wordt elk jaar gerevalueerd door de docent(en). Niveaubepaling 

en overgang van Novice naar Debutant worden vastgesteld door de docent(en) in 

samenspraak met de leerling. Om deel te mogen uitmaken van de showgroep moet 

je deelnemen aan de audities. 

DE LESSEN 

De leerlingen dienen op tijd naar de les te komen (een 10-tal minuten vooraf), zodat 

zij op het aangegeven tijdstip de les kunnen aanvatten. Gelieve er ook rekening 

mee te houden dat je omkleden wat tijd in beslag kan nemen.  

De lessen bouwen op en er worden regelmatig nieuwe technieken aangeleerd. Het 

is dan ook aangeraden geen enkele les te missen! Kan je er een keertje toch niet bij 

zijn? Geef je docent(e) dan een seintje via één van de gecommuniceerde kanalen. 

Gemiste lessen worden niet terugbetaald en kunnen ook niet overgedragen worden 

naar een volgende lessenreeks. Je mag wel een gelijkaardige les volgen in de week 

dat je een les gemist hebt, indien het om hetzelfde niveau (of lager) gaat, indien er 

voldoende plaats is in de vervangles, en mits toestemming van Antwerp Burlesque 

Academy. 
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Mocht je door blessures of ander fysiek letsel belet zijn de lessen actief mee 

te volgen, ben je nog steeds welkom om naar de lessen te komen en toe te 

kijken – ook daar kan je veel van leren!  

We gaan voor een losse, gezellige en stimulerende sfeer tijdens de lessen: er wordt 

regelmatig een grapje gemaakt en inbreng wordt gewaardeerd. Maak het echter 

niet te bont! De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door 

onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen. 

Respect en inclusie worden hoog in het vaandel gedragen bij Antwerp Burlesque 

Academy. Onze leerlingen komen van alle levenspaden en achtergronden. 

Pestgedrag, discriminatie en geweld (verbaal als fysiek) worden niet toegestaan. Bij 

een eerste vergrijp wordt een waarschuwing gegeven, bij een tweede vergrijp wordt 

de leerling voor de duratie van de lessenreeks geschorst, bij een derde vergrijp of bij 

een zeer ernstig vergrijp wordt de leerling onverbiddelijk de toegang tot de 

dansschool ontzegd zonder teruggave van betaalde lesgelden. 

Het is niet toegelaten te eten tijdens de lessen – kauwen is niet glamoureus. Water en 

(niet alcoholische) dranken zijn toegestaan en worden ook aangemoedigd: er wordt 

soms stevig gezweet tijdens de lessen (wie zegt dat burlesque geen workout kan 

zijn?) dus hydrateren is aangeraden. 

Wie door herhaaldelijke (onrechtmatige) afwezigheid achterop geraakt of de groep 

in hun ontwikkeling tegenhoudt, kan de deelname aan een bepaald optreden 

worden ontzegd of heringedeeld worden in een andere groep. 

Tijdens de lessen mag de danszaal niet betreden worden door derden, tenzij de 

docent dit toestaat. Er worden doorheen het jaar verschillende open lesdagen en 

toonmomenten voorzien, vrienden en familie zijn dan hartelijk welkom om je 

dansmoves te komen bewonderen. 

We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben te laten doorgaan, maar we 

hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 5 leerlingen. Bij minder dan 5 

inschrijvingen behouden we het recht om de les te annuleren. Het lesgeld wordt dan 

terugbetaald. 

Uit veiligheidsoverwegingen en om de kwaliteit van de lessen te bewaken is er ook 

een maximum aantal leerlingen per lesgroep vastgesteld. De datum van betaling 

van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum. Indien er voldoende inschrijvingen zijn 

om een extra lessenreeks op te richten en mits er een geschikte locatie voor handen 

is, kan een bijkomende lessenreeks ingericht worden. 

KLEDIJ 

Burlesque is niet als andere dansstijlen: de standaard outfit van burlesque dansers en 

danseressen is gevarieerd, uitdagend, kleurrijk of juist heel sober, een tikkeltje pikant 

en schaamteloos speels.  

Voor de Novices zijn volgende kledingsuggesties van tel: 

• Hoge hakken waar je comfortabel mee kan dansen, springen en squats in kan 

doen – het is geen wedstrijd, een hakje van 2 cm is even goed een hoge hak 

als een van 7 cm. De nadruk ligt op comfort en balans. Een les duurt 1u30min - 

rondwiebelen op pijnlijke voeten is niet burlesque.  
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• Kleren waar je je comfortabel en sexy in voelt. Geen nood! Je hoeft 

niet meteen in lingerie naar de lessen te komen: een tof hemdje en 

rokje of shortje zijn ook goed. 

• Tijdens de beginnerslessen leer je met mondjesmaat met nieuwe accessoires 

werken. Deze worden door Antwerp Burlesque Academy ter beschikking 

gesteld, maar je mag ook je eigen accessoires meebrengen: 

o Handschoenen (1 paar lange tot over de elleboog, 1 paar korte tot 

vlak over de pols) 

o Een kamerjasje dat je kan dichtknopen 

o 2 waaiers (liefst met veren, maar dat is geen vereiste) 

o 2 verenboa’s  

Debutanten hebben al wat burlesque ervaring achter de kiezen en worden geacht 

de grenzen van hun lichaam (beter) te kennen. Voor hen zijn volgende 

kledingsuggesties van tel: 

• Hoge hakken waar je comfortabel mee kan dansen, springen en squats in kan 

doen. 

• Kleren waar je je comfortabel en sexy in voelt, die bij voorkeur ook aansluiten 

bij je burlesque persoonlijkheid of personage, indien je deze al gevonden 

hebt. 

• Voor de choreo’s worden accessoires en specifieke kledingstukken gebruikt. 

Deze worden door Antwerp Burlesque Academy ter beschikking gesteld, tenzij 

anders meegedeeld. Van onze Debutanten wordt verwacht dat zij eigen 

accessoires gebruiken. Deze kunnen op verschillende tijdstippen in groep via 

Antwerp Burlesque Academy aangekocht worden, maar uiteraard mag je 

ook je eigen spulletjes gebruiken/kopen. Vraag raad aan je docent(en) en 

mede burlesque dansers! 

o Handschoenen (1 paar lange tot over de elleboog, 1 paar korte tot 

vlak over de pols) 

o Een kamerjasje dat je kan dichtknopen 

o 2 waaiers (liefst met veren, maar dat is geen vereiste) 

o 2 verenboa’s  

o toffe lingerie, tassles en andere accessoires 

VERZEKERING 

De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. 

Dit gebeurt via de docent(en). Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer 

tussen. Bij het hervatten van de lessen na een ongeval dient een doktersattest 

voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont. 

De nooduitgangen moeten steeds vrij gehouden worden. 

INFRASTRUCTUUR & VEILIGHEID 

Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de 

toestemming gekregen hebben van de docent(en). Derden mogen de dansruimte 

niet betreden zonder toestemming. 
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Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van 

om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest 

bestaat, is verboden. 

De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt 

gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken. Na de lessen worden de 

kleedkamers en zaal opgeruimd. Verloren goederen worden verzameld in een 

daartoe voorziene plaats.  

AANSPRAKELIJKHEID 

Antwerp Burlesque Academy is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of 

beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens 

activiteiten buiten de dansschool.  

Leerlingen zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijk letsel dat 

zich voordoet tijdens de danslessen. 

ORDE & TUCHTMAATREGELEN 

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van Antwerp Burlesque 

Academy de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking 

van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast 

worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast: 

• Een waarschuwing: een mondeling waarschuwing van de docent.  

• Een schriftelijke waarschuwing 

• Een aanmelding bij de administratie: door de docent aan de zaakvoerder, 

Tatiana Jaenen.  Wanneer het gedrag van de leerling (of de familie, ouders 

of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er 

een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn: 

• Een schorsing: d.w.z. dat de desbetreffende leerling voor een bepaalde 

periode de lessen/activiteiten van Antwerp Burlesque Academy niet mag 

volgen. 

• Een uitsluiting: d.w.z. dat de desbetreffende leerling definitief uit Antwerp 

Burlesque Academy wordt verwijderd. 

De docent brengt Tatiana Jaenen via aanmelding op de hoogte van het 

wangedrag van de leerling (of ouders, familie en sympathisanten). Tatiana Jaenen 

beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan de betrokken leerling zal 

voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de 

gesanctioneerde leerling ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van 

kracht. Deze sanctie is onaanvechtbaar. 

PRIVACY 

De leerlingen geven met de ondertekening van dit reglement hun toestemming om 

afbeeldingen en video’s waarvan zij een deel uit maken te mogen gebruiken ter 

promotie of commercialisatie van Antwerp Burlesque Academy. Dit kan gebeuren 

via verschillende kanalen, zoals sociale media als facebook, instagram, onze website 

en andere sociale media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door de 
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Antwerp Burlesque Academy. Het staat je echter steeds vrij te weigeren te 

poseren voor foto’s. 

Ook kunnen er foto’s op een affiche of flyer gebruikt worden, dit echter nooit zonder 

jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Je e-mailadres wordt in een lijst geplaatst die enkel wordt gebruikt ter promotie van 

evenementen georganiseerd door Antwerp Burlesque Academy en ter 

communicatie om de goede werking te garanderen. 

De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit 

nodig is om de werking van de dansschool te garanderen. De nodige gegevens 

worden doorgegeven aan de verzekering. 

SHOWGROEP 

De performers die deel uitmaken van de showgroep moeten ook aanwezig zijn op 

de maandelijkse repetitiemomenten. Wanneer een show gepland staat, kan dit 

oplopen tot wekelijkse repetities. 

Deelname aan buitenlandse evenementen/wedstrijden  gebeurt op eigen risico 

m.a.w. bij deelname aan buitenlandse evenementen/wedstrijden is Antwerp 

Burlesque Academy niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongevallen, 

schade, verlies,… Zij zijn wel verzekerd tijdens nationale wedstrijdevenementen. 

De showgroep en individuele performers kunnen op elk moment worden herzien, 

indien dit nodig geacht wordt. 

De leerlingen die individueel of in duo deelnemen aan wedstrijden moeten zelf 

instaan voor de kosten die dit met zich meebrengt, o.a. inschrijvingsgeld, kledij, 

vervoerskosten, logement,… 

De keuze voor het deelnemen aan duo’s of solo’s in naam van Antwerp Burlesque 

Academy is de taak van de docent(en), in samenspraak met Tatiana Jaenen. Het 

staat de leerlingen vrij onder eigen naam aan shows deel te nemen, maar wanneer 

zij Antwerp Burlesque Academy willen vertegenwoordigen dienen zij hiervoor 

toestemming te verkrijgen van Tatiana Jaenen. 

De leerlingen die geselecteerd zijn voor de showgroep of een wedstrijd en deze 

deelname aanvaarden zijn verplicht alle repetities te volgen.  

Leerlingen die deelnemen aan de dansvoorstellingen of solo/duo performances 

vanuit Antwerp Burlesque Academy hebben recht op een vergoeding via de kleine 

vergoedingsregeling voor artiesten. 

DANSVOORSTELLINGEN 

Antwerp Burlesque Academy wil binnen afzienbare tijd dansvoorstellingen 

organiseren. Gezien hier veel tijd en geld in steekt, willen we vragen dat je je enkel 

aanmeldt voor de showgroep of als individuele performer als je écht gepassioneerd 

bent door burlesque en bereid bent heel wat uren per week te investeren in deze 

passie. 
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Leerlingen die deelnemen aan de dansvoorstellingen of solo/duo 

performances vanuit Antwerp Burlesque Academy hebben recht op een 

vergoeding via de kleine vergoedingsregeling voor artiesten. 

HET INBOEKEN VAN DE SHOWGROEP OF SOLO PERFORMERS DOOR 

DERDEN/EXTERNEN 

Antwerp Burlesque Academy biedt naast lessenreeksen, eigen shows en workshops 

ook de mogelijkheid de showgroep of solo/duo performers te boeken voor een 

grote verscheidenheid aan evenementen (hier ‘organisaties’ genoemd). Hier 

worden volgende voorwaarden aan verbonden: 

• Antwerp Burlesque Academy verwacht dat al haar performers met 

waardigheid en respect behandeld worden: ongevraagde en ongepaste 

aanrakingen en opmerkingen maken dat een optreden onmiddellijk wordt 

stilgelegd 

• De ruimte waar de performers/showgroep optreden is conform de 

veiligheidsvoorschriften, correct verlucht en uitgerust met een adequate 

geluidsinstallatie. De vloer is proper en zonder splinters/uitsteeksels: de 

performers durven al wel eens door de knieën gaan en op de grond 

kronkelen, dat kan natuurlijk niet als er echt risico op letsel is! 

• Wanneer Antwerp Burlesque Academy deelneemt aan een publiek 

evenement, kan de organisatie de eventuele gemaakte kosten verbonden 

aan publiciteit, en taksen of auteursrechten niet op Antwerp Burlesque 

Academy of haar performers verhalen. 

• De organisator verbindt zich ertoe voldoende publiciteit te maken voor het 

optreden, met duidelijke vermelding van Antwerp Burlesque Academy met 

logo conform de huisstijl. 

• De organisatie is aansprakelijk en verzekerd voor de gebeurlijke ongevallen 

voor de duur van het optreden. Ook eventuele schade veroorzaakt door het 

publiek zullen op de organisator verhaald worden. 

• Er dient een propere, aparte en afsluitbare ruimte voorzien te zijn waar de 

performers zich in rust en privacy kunnen opfrissen, omkleden en opmaken, en 

hun spullen kunnen laten wanneer zij hun performance geven. Indien het 

optreden  in open lucht plaatsvindt, moet de organisatie een beschutte 

ruimte verzorgen die voorzien is op de weersverwachtingen. 

• De organisatie voorziet water en eventueel frisdrank en enkele snacks voor de 

performers 

• Parkeermogelijkheid voor de deur/op het terrein heeft de voorkeur, 

aangezien de performers soms vrij veel props bij hebben. Indien er geen gratis 

parkeerplaats voorzien is, betaalt de organisatie eventuele parkeerkosten 

voor de performers. 

• De vergoeding voor optredens wordt op voorhand overeengekomen en 

wordt op voorhand betaald. Indien het om grotere bedragen gaat, kan een 

voorschot afgesproken worden. 
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• In Antwerpen centrum (postcode 2000 en 2060) worden geen 

verplaatsingsonkosten aangerekend. Wanneer een optreden buiten 

Antwerpen centrum plaatsvindt, wordt een kilometervergoeding van €0,35 

per kilometer gehanteerd.  

• Goede afspraken maken goede vrienden. In de overeenkomst zal 

opgenomen worden onder welk voorwaarden de organisatie de 

overeengekomen gade niet moet betalen bij afgelasting van het 

evenement. 

AFSLUITER 

Antwerp Burlesque Academy kan steeds inbreuken op dit reglement of enige 

andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of derden, zowel 

binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente 

uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. Leerlingen, maar ook ouders, 

partners, familieleden, derden,…, die door hun gedrag of uitlatingen de goede 

werking en het doel van Antwerp Burlesque Academy in gedrang brengen kunnen 

gesanctioneerd worden. 

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 

 


