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

KOSTYMER JULESHOW  1 - Lørdag 7. desember kl. 11:00 
DANSEKURS: KOSTYME: 

Dansestjerner 3 - 5 år • ARNE ALLIGATOR 
• GRÅTASS 
• HER KOMMER BJØRNIS 
• TENKE PÅ EN VENN 
• YOU`VE GOT A FRIEND IN ME 
• PÅ LÅVEN SITTER NISSEN 

På alle innslag skal de ha på seg svart tights/bukse, svart overdel og rød nisselue J 
I tillegg: en stor tresleiv til «på låven sitter nissen» Husk å merke sleiva og nisselua godt! 

Barneballett 6 – 8 år • HVOR LANGT JEG MÅ, VAIANA 
• DUKKEDANS 
• MAMSEN OG LILLEGUTT 

På alle innslag: hvite strømpebukser, ballett eller jazzsko, hvit topp/t-skjorte og et skjørt 
(ikke for langt).  

Dansestjerner 1. - 3. klasse • AGADOO - olabukse, knallrosa topp 
• SUPERMAN – olabukse, hvit ensfarget t-skjorte og rød langermet trøye.  
• INGEN ER SÅNN SOM DU - olabukse og hvitensfarget t-skjorte 
• FORNØYD – olabukse, hvit t-skjorte og rød nisselue 

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

• SINGIN IN THE SHOWER – Svart tights og lyserosa topp. Høy hestehale.  
• SANTA LUCIA – Hvit tights med hvit kjole/topp. Løst hår.  
• KLODEN ER SYK – Svart tights og grønn topp. Høy hestehale.  
• HVIS DU OG JEG BLIR VENNER - Danserne blir delt i grupper på trening. Rødnisser: 

Rødeklær og rød nisselue. Blånisser: Blå klær og blå lue (hvis dere har) 

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

• ANIMALS – Svart tights og glittertopp. Valgfri farge men gjerne mye glitter på 
toppen. Høy hestehale som gjerne er litt bustete.  

• KLODEN ER SYK - Svart tights og grønn topp. Høy hestehale.  
• HVIS DU OG JEG BLIR VENNER - Danserne blir delt i grupper på trening. Rødnisser: 

Rødeklær og rød nisselue. Blånisser: Blå klær og blå lue (hvis dere har) 
 


