
KOSTYMER JULESHOW  2 - Lørdag 9. desember kl. 16:00 

Dansekurs Kostyme 
Freestyle1 grunnkurs  FLOWERS - svart tights, valgfri fargerik topp. Barbeint, høy stram hestehale 

 NEW RULES - svarte tights, svart sportstopp og knallrosa topp rundt livet. Høy stram hestehale 

Freestyle rekrutt/lø.  PURPLE LAMBOURGIHNI - Svarte tights, knall lilla topp, rød bandana med knytingen opp, rød leppestift. 

 NEW RULES - svart tights, svart sportstopp og knallrosa topp rundt livet. Høy stram hestehale 

Freestyle litt øvet/mester  BOUNCE - all black antrekk 

 mester: drakter til oppvisning på show 1 ca. kl. 12:00 

Freestyle champ/elite  GAME OVER - all black - gjør noe skikkelig ut av det  

 Konkurranseoppvisning: drakter til oppvisning på show 2 

Slowdance grunnkurs  A THOUSAND YEARS - hvit hotpants, hvit langermet trøye 

 ALL OF ME - hvit hotpants, hvit langermet trøye og et lett skjørt man kan danse i 

Slowdance medium  A THOUSAND YEARS - hvit hotpants, hvit langermet trøye 

 TENKE PÅ EN VENN - svart tights, rød topp og led lysslynge 

Slowdance å.k/mester  WATER - all white antrekk 

Slowdance 3  I RUN TO YOU - hudfarget singlet, hotpants og stram lav hestehale. 

Hip Hop fra 4. klasse  BREATH - militærfarget klær, caps lue eller bandana og sko 

 THE WATERDANCE - svart tights/bukse og hvit t-skjorte Gutter: shorts, hvit t-skjorte og åpen skjorte over 

Disco grunnkurs  ROCKABYE - svart hotpants, svart langermet trøye og valgfri caps 

 THIS IS WHAT YOU CAME FOR - samme som Rockabye 

Disco 2  HARRY POTTER - svart tights, svart valgfri kul/røff topp og svarte bånd langs den ene armen. 

 WANNABE - svart hotpants, hvit skjorte og rød bandana rundt hodet. 

Disco 3  EUROPA - svart tights, knallrød tøff overdel, røde lepper og rufsete høy hestehale med rød "ponywrap" 

Dance Mix  I LIKE IT LIKE IT - svarte bukser, stor hvit t-skjorte og svart caps bakfrem. Lav hestehale på høyre side, hvite eller lyse sko 

 BLIME DANSEN -  Utvaskede/slitte/hullete jeans, neon farget topp (gul, grønn eller rosa) vanlig hestehale. sko 

Dansemoro barn/ungd.  BOMBOMBADILLA - olabukser, hvite t-skjorter 

 DESPACITO - olabukser, hvite t-skjorter 

 VIBBER - olabukser og svart Victory t-skjorte 

Dansemoro voksne  STØVELDANCE - olabukse, svart Victory t-skjorte og nisselue 

 VIBBER - olabukse og svart Victory t-skjorte 

 BOBLER - olabukser og svart Victory t-skjorte 

 


