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UWS
DEZE WEEK IN HET NIE

Russians
Meet the newest

Allemaal op zoek
naar ‘blijvende
vriendschappen’.

18 GRAZIA

Eerder deze maand was het feest
in Londen. Het jaarlijkse Russische
Debutantenbal werd gehouden, voor
alle jonge socialites die hun entree
willen maken in de ‘echte’ wereld.

Voorwaarde voor
de mannen...

...rijk zijn en
kunnen walsen.

1

Vrouwen moeten
in wit met tiara.

VASTE KIJKERS VAN de serie Meet the

Russians weten het al langer: Londen
en welgestelde Russen zijn een goede
match. Het is dan ook niet verrassend
dat deze groep een eigen Debutantenbal
heeft op een A-locatie in de hoofdstad:
Grosvenor House aan Park Lane. De
openingsceremonie, het bekende
onderdeel van het bal, is bedoeld voor
jonge socialites die in een ‘vriendelijke
sociale setting’ leeftijdgenoten van
over de hele wereld willen ontmoeten
en ‘blijvende vriendschappen’ willen
sluiten. Voor iedereen die denkt: Leuk
eventje voor volgend jaar, think again.
Dit high society feest staat niet op de
agenda van Jan en alleman. Om hier
over de dansvloer te mogen walsen
moet je eerst worden toegelaten.
Kandidaten moeten bijvoorbeeld aan
de universiteit studeren of een vaste
baan hebben. En kunnen dansen; de
basis ballroomskills, met uiteraard de

wals als extra aandachtspunt. (Eenmaal
geselecteerd ben je overigens verplicht
twee lessen te volgen, om de moves van
de openingsdans in de vingers te krijgen.)
En dan nog is het maar de vraag of je
door de casting komt: een interview
met het Ball Committee, dat selecteert
op voorkomen, opleidingsniveau,
manieren en talenkennis. De happy
few verschijnen uiteindelijk in vol
ornaat met hun danspartner bovenaan
de trap van de venue, om letterlijk hun
entree te maken. Ook goed om te weten:
de dresscode voor de openingsceremonie
is voor de dames een witte galajurk,
witte handschoenen tot aan de elleboog
en witte dansschoenen. Het haar is
opgestoken en een tiara maakt de look
af. Voor bij wie de moed nog niet in
de dansschoentjes is gezakt: in februari
vindt de Nederlandse versie weer
plaats, het Wiener Ball in Huis ter
Duin, Noordwijk.
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