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

 

KOSTYMER JULESHOW  1 - Lørdag 15. desember kl. 11:00 
DANSEKURS: KOSTYME: 

Dansestjerner 3 - 5 år • SANTA LUCIA 

• ALLE FUGLER 

• BOOGIE WOOGIE 

• SNAPPI 

• PINKYS SANG 

• EVENTYR 
På alle innslag skal de ha på seg svart tights og rød topp (jenter) eller svart (gutter) ☺ 
I tillegg: en liten lommelykt, nisselue, øyelapp og krone (hvis man har) Merk tingene!  

Dansekarusell 3 – 5 år • ALLE FUGLER 

• BOOGIE WOOGIE 

• SNAPPI 

• PINKYS SANG 

• FREESTYLE DANSEKARUSELL 

• SLOW DANSEKARUSELL 
På alle innslag skal de ha på seg svart tights og rød topp (jenter) eller  svart (gutter) ☺ 
I tillegg: en øyelapp 

Dansestjerner 1. - 3. klasse • FÅTT DEG PÅ HJERNEN - olabukse, ensfarget overdel i en knall farge. Svart genser  
knyttet rundt livet  

• MILKSHAKE – Ensfarget antrekk: brun, gul, hvit eller rosa. (sjokolade, banan, vanilje 
jordbær) 

• SHAKE IT OFF - olabukse og hvit topp og hettejakke i en sprek farge. 

• THEY DONT KNOW – olabukse og  en fargerik ensfarget topp 

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

• WHAT ABOUT US – Svart tights og topp med rød farge. Høy hestehale 

• HVOR LANGT JEG MÅ – Svart tights og hvit topp 

• MIN ASKEPOTT – Lysblå topp og svart tights. Kan ha sløyfe i håret.  

• ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU – Rød topp og svart tights. Kan ha rød sløyfe i 
håret.  



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

 

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

• ISSUES – Rosa topp og svart tights. Høy hestehale  

• NEVER ENOUGH – Brun/grå langarmet genser og svart thights. Lav bustete estehale 

• MIN ASKEPOTT – Lyseblå topp og svart tights. Rød sløyfe i håret. 

• ALL I WANT FOR CHRISTAS IS YOU – Rød topp og svart tights. Rød sløyfe i håret 

Hip Hop 1. - 3. klasse • LA LA LA - olabukse, langermet genser i knall farge, sko 

• BRUK OF YUH BACK– Svart bukse/tights, farget overdel og genser eller skjorte 
rundt livet. sko 

• STAR OF THE EAST- Svarte bukser og rød overdel. sko 

• TAKI TAKI- svarte bukse, hvit t-skjorte med en åpen skjorte over. Øverste knapp igjen. sko 

 


