
KOSTYMER JULESHOW  2 - Lørdag 15. desember kl. 16:00 

Dansekurs Kostyme 

Freestyle grunnkurs, freestyle 
rekrutt 
og freestyle grunnkurs/rekrutt 

• THE GREATEST SHOW – Svart tights og fargerik overdel (valgfri farge) + gjerne litt glitter  

• BANKOK – Svart tights og fargerik overdel (valgfri farge) + Caps  

Freestyle rekrutt/lø. • THE DROP – svarte tights, rosa singlet, svart «knytebelte» rundt livet. Høy stram hestehale 

• SWEET BUT PSYCHO - svart tights, svart sportstopp og knallrosa topp som dras ned til et belte. Høy stram hestehale. 
Rosa hårbånd 

Freestyle litt øvet/mester • SET IT FREE - Svart thights, rød singlet og høy hestehale. Rød leppestift. 

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

Freestyle champ/elite • HYPNOTIZED – svart tights og hvit singlet og svart langermet trøye som brukes som en bolero. Høy stram hestehale. 

• Konkurranseoppvisning: drakter til oppvisning på show 2 

Slowdance grunnkurs • Flashlights – svart tights, løs hvit trøye, stram lav hestehale. Ta med en liten lommelykt 

Slowdance å.k/mester • I’LL NEVER LOVE AGAIN– Svart thights og svart singlet. Lav hestehale og rød sløyfe I håret.  

Slowdance 3 • PERFECTLY WRONG – svart tights, svart singlet, lav hestehale 

Hip Hop fra 4. klasse • RAPPERS DELIGHT: Hvit topp, skjorte rundt livet, svart bukse eller shorts (valgfritt), sko, caps/lue 

• ITS TRICKY: Svarte bukser, hvit t skjorte, hettegenser i valgfri farge (over bare ene s 

Disco grunnkurs • MY TIME – Svart tights og gul t-skjorte/topp. Høy hestehale  

• ALL STARS – Svart tights og glitrende overdel. Høy hestehale med svart sløyfe i håret.  

Disco 2 • LISTEN TO YOUR HEART– Svart thights og rød singlet. Høy hestehale med rød leppestift.  

• YOUR LOVE – Svart thights og svart t-skjorte. Rød lepper og høy hestehale.  

Disco 3 • SWEET LULLABY - svart tights, ensfarget knallsterk farge eller glitter overdel. Høy stram hestehale. 

Dance Mix • FÅTT DEG PÅ HJERNEN - Svarte ettersittende bukser, rosa singlet og hestehale 

• TIP PON IT -  Svarte ettersittende bukser, hvit singlet, svart hodebånd. Hestehale 

Commercial Jazz ungdom • TOY – svart tights, knallrød topp, svarte lange hansker, røde lepper,  

• THUMBS – svart tights, hvit topp/t-skjorte og en svart dressjakke. Stramt hår, knute i nakken.  

Lyrisk Jazz ungdom 
 

• HELIUM- svart tights, svart singlet, svart maske foran øyne og hestehale. 

• PEOPLE HELP THE PEOPLE- hvit kjole, hvit shorts under og hestehale. 

Dansemoro ungdom & voksne • MAMMA MIA - olabukse, svart Victory t-skjorte 

• BETTER WHEN IM DANCING- olabukse og svart Victory t-skjorte 

• MAMBO NO5 – olabukse og svart Victory t-skjorte 
 


