
KOSTYMER SOMMERSHOW  2 - Lørdag 6. mai kl. 16:00 

Dansekurs Kostyme 
Freestyle1 grunnkurs  BANG BANG BANG BOM - svart tights, svart langermet genser og mørk sminke under øynene 

 SHAPE OF YOU - svarte tights, fargerikt sjal rundt livet, svart sportstopp, høy hestehale 

Freestyle rekrutt  BLOW YOUR WHISTLE - svarte fotballstrømper, hvit shorts, sportstopp,  svart t-skjorte. Fløyte + rødt kort. Hestehale 

 SHAPE OF YOU - svarte tights, fargerikt sjal rundt livet, svart sportstopp, høy hestehale 

Freestyle rekrutt/lø.  WORKING 9 TO 5 - svarte tights, rød singlet, vaskefrakk/forkle, røde lepper, rød bandana -knyting opp. Vaskebøtte/klut 

 SHAPE OF YOU - svarte tights, fargerikt sjal rundt livet, svart sportstopp, høy hestehale 

Freestyle litt øvet/mester  PARTY TILL WE  DIE - zombie utkledning 

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

Freestyle champ/elite  OCTOPUS - svarte tights, svart ettersittende langermet trøye, gjerne med litt hals, høy svart pisk. + hette.  

 Konkurranseoppvisning: drakter til oppvisning på show 2 

Slowdance grunnkurs  FLASHLIGHT - svart hotpants, svart singlet og hvit skjorte knyttet rundt livet. 

 MERCY - samme som på "flashlight" 

Slowdance medium  FLASHLIGHT - svart hotpants, svart singlet og hvit skjorte knyttet rundt livet 

 STRANGE BIRDS - "samme som på "flashlight" 

Slowdance å.k/mester  PROMISE - hvit hotpants, hvit stor t-skjorte og halv hestehale med hvit sløyfe 

Slowdance 3  SORRY - svart singlet (tynne stropper) med, svarte truser/hotpants. Stramt hår med liten knute i nakken.  

Hip Hop fra 4. klasse  DON`T TELL EM - Svarte bukser, svart åpen jakke, vlgfri t-skjorte og sko 

 WHAT YOU GONNA SAY - olabukse, hvit t-skjorte, skjorte knyttet rundt livet og caps/bandana/lue. 

Disco grunnkurs  SALSA - svart hotpants, rød eller rosa topp, høy hestehale.  

 DANCE - svart tights, hvit singlet og valgri caps 

Disco 2  BETTER HAVE MY MONEY - svart hotpants og svart pologenser 

Disco 3  ROCKABYE - Bikerhansker, svarte tights, svart sportstopp, svart vest eller skinnjakke, røde lepper høy rufsete hestehale 

Show Poms  WHO RUN THE WORLD - olashorts, valgri topp og en flanell skjorte som knyttes rundt livet 

 MY WAY - samme som "who run the world" 

Lyrisk jazz 1  LOST BOY - Lys piratbukse, valgfri topp i grønne nyanser. hestehale 

 HURTS SO GOOD - løs shorts, langermet mørk løssittende trøye (ikke svart) Løs bustete hestehale 

Lyrisk jazz 2  DEPTH OVER DISTANCE - Møkkete hvit shorts eller bukse, langermet tynn mørk trøye. Løst bustete hår 

Dansemoro barn/ungd.  UT MOT HAVET - olabukse, sommerskjorte og hawaii blomsterkrans 

 RED LIGHTS - olabukse og rød topp / t-skjorte 

 VENNER - olabukser og Victory t-skjorte 

Dansemoro voksne  UT MOT HAVET - olabukse, sommerskjorte og hawaii blomsterkrans (Kun Skarnes gruppa) 

 SJENERT - Gutta: olabukse og hvit skjorte. Jentene: sommerskjorte / hvit topp.  

 BATTLE (Ice Ice Baby)- olabukser,  ny Victory Dance t-skjorte, svart caps og solbriller. 

 


