
KOSTYMER SOMMERSHOW  2 - Lørdag 28. april kl. 16:00 

Dansekurs Kostyme 
Freestyle grunnkurs, freestyle rekrutt 
og freestyle grunnkurs/rekrutt 

• ROCK YOU- svart tights, shiny topp. Stram hestehale som er tupert. 

• ÉCHAME LA CULPA - svart tights, rød singlet. Stram, høy hestehale. 

Freestyle rekrutt/lø. • MILKSHAKE – Olashorts, fotballstrømper hvite med sorte striper, rutete skjorte, rød bandana med knytingen opp, rød leppestift. 

• GIRLS LIKE - svart tights, svart sportstopp og knallrosa topp som dras ned til et belte. Høy stram hestehale 
Freestyle litt øvet/mester • MAN'S NOT HOT- Black&Gold antrekk 

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

Freestyle champ/elite • B YOUNG- Black&Gold antrekk  

• Konkurranseoppvisning: drakter til oppvisning på show 2 

Slowdance grunnkurs • WHAT ARE WORDS – Svart tights og svart singlett 

• WINNER OF A LOSING GAME – Svart tights og hvit topp 

Slowdance å.k/mester • NEVER ENOUGH – white&gold antrekk 
Slowdance 3 • NAKED - hudfarget singlet, hotpants og stram lav hestehale. 

Hip Hop fra 4. klasse • WE SPEAK HIP HOP: Hvit baggy topp, skjorte rundt livet, olabukse, caps/lue, sko 

• RUN BOY RUN: Svarte bukser, svart t-skjorte, hvit overdel med hull over den svarte (frivillige m. hull), fletter, sko 

Disco grunnkurs • MI GENTE – Svart tights og singlett i valgfri, fargerik topp 

• ONE NIGHT IN IBIZA – Svart tights og glitrende overdel. Høy hestehale  

Disco 2 • SUN COMES UP – Svart hotpants og langarmet rød genser 

• THRIFT SHOP - Løse bukser med oppbrettet kant, bukseseler, skjorte og six pence. (Oliver Twist) 

Disco 3 • BOLLYWOOD - svart tights, knallrød overdel, røde lepper og lav stram hestehale med midtskill. Prikk i panna 

Dance Mix • INSTRUCTIONS - Svarte ettersittende bukser, rosa singlet og høy hestehale 

• SCREAM & SHOUT -  Svarte ettersittende bukser, svart caps og hvit t-skjorte. lav hestehale 

Dansemoro barn/ungd. • REGGETON LENTO – olabukser og Victory t-skjorte 

• GOD SOMMER - olabukser, fargerik overdel 

• FEEL THIS MOMENT - olabukser og Victory t-skjorte 

Dansemoro voksne • WE WILL ROCK YOU - olabukse, svart Victory t-skjorte og svarte solbriller 
• SMOOTH CRIMINAL - olabukse og svart Victory t-skjorte 

• DET GÅR LIKAR NO - olabukser og svart Victory t-skjorte 

 


