
NB! Alle dansene er satt opp i den rekkefølgen de skal danses på showet 

 

KOSTYMER JULESHOW  1 - Lørdag 9. desember kl. 11:00 
DANSEKURS: KOSTYME: 

Dansestjerner 3 - 5 år  ROCKENROLL FISKEBOLL  

 BESTEMOR SKOGMUS (ha på hale og museører om man har) 

 VAIANA 

 LOLLIPOPS 

 DEN STORE STYGGE ULVEN 

 STRØMPESTRIKKESTROFE 
På alle innslag skal de ha på seg svart tights, svart langermet trøye og nisselue  

Dansestjerner 1. - 3. klasse  GJØRE INGENTING - olabukse, fargerik ensfarget overdel og svart caps 

 PINNEN I MITT LIV - olabukse, hvit t-skjorte 

 VESTLANDET - olabukse og "norsk" genser. F.eks marius genser eller lignende. 

 ALT JEG ØNSKER MEG - olabukse og hvit t-skjorte og nisselue 

Mini Freestyle & slowdance  
1.-3. klasse - nivå 1 

 LOVE IS ON FIRE - svart tights, rosa singlet og høy hestehale 

 SONJAS SANG TIL JULESTJERNEN - svart tights, rød overdel 

 VIBBER - svart tights, valgfri hettegenser og caps 

 MAMSEN OG LILLEGUTT - svart tights, rød valgfri overdel og nisselue 

Mini Freestyle & slowdance 
1.- 3. klasse - rekrutt / l.ø. 

 WELCOME TO THE CLUB - svart tights, valgfri overdel med glitter på 

 JUL I SVINGEN - svart tights, singlet og høy hestehale 

 VIBBER - svart tights, valgfri hettegenser og caps 

 MAMSEN OG LILLEGUTT - svart tights, rød valgfri overdel og nisselue 

Hip Hop 1. - 3. klasse  DANCE WITH YOU - olabukse, langermet genser i knall farge, sko 

 BOOMERANG - olabukse, knallrosa topp, sko 

 BALLETT MOT HIP HOP - svart topp, hvit tights/bukse og genser knyttet rundt livet  

 KICKFLIPPIN` - olabukse, svart eller hvit overdel, skjorte knyttet rundt livet+ caps eller bandana 

Breakdance fra 7 år  SOUND OF DA POLICE  

 STRAIGHT OUTTA KONGSVINGER  
Til begge nummerne skal de ha på seg tøffe breakeklær i svart  

 


