
KOSTYMER JULESHOW  2 - Lørdag 7. desember kl. 16:00 
Dansekurs Kostyme 
Freestyle grunnkurs • Cinco De Mayo (freestyle) : Svart tights og militærtema på overdel (alle) 

• We Go Together (morrodans) : Svart tights, svart singlett/t-skjorte + rød leppestift (ikke Kongsvinger) 
• Can`t have you: svart tights, svart t-skjorte. Høy hestehale med scrunchie (kun Kongsvinger) 

Freestyle rekrutt/lø. • GOD IS A DANCER – svarte tights, svart singlet. Høy stram hestehale 
• GET BUSY – svart tights, svart singlet og masse røde lange strimler i høy hestehale 

Freestyle litt øvet/mester • LIKE I DO – svart tights, rød genser og høy stram hestehale.  
• Konkurranseoppvisning for de som er mester: drakter til oppvisning på show 1 ca. kl. 12:00 

Freestyle champ/elite • SPOT PRESENTASJONER – svarte tights, svart singlet og rød pisk.  
• Konkurranseoppvisning: drakter til oppvisning på show 2 

Slowdance grunnkurs • HANDS- blå trøye eller genser, svart hotpants og håret i en lav stram topp. 
• SUNRISE IN THE EAST- Svart trøye, svart hotpants, håret i en lav stram topp og røde lepper. 

Slowdance å.k/mester • LIKE THAT – svart tights, litt stor hvit t-shorte som er løs. Lav stram hestehale og Røde lepper.  
Slowdance 3 • TURNING TABLES – svart hotpants, stor løs tynn genser i valgri farge. 
Disco grunnkurs • OUT OF TOUCH – Svart tights, lilla eller rosa genser og høy hestehale. Klokke på armen.  

• DON’T CHA - Svart tights, rød genser/topp og høy hestehale.  
Disco 2 • POWER– Svart tights og svart høyhalset genser. Høy hestehale, rød leppestift.  

• PARTY – Svart tights, gull/sølv/glitter topp. Høy hestehale og røde lepper. 
Disco 3 • THE HISTORY OF DISCO – slengbukser, glittertopp, solbriller, skjerf, skakk hestehale osv.  
Dance Mix • HABIBI – Svarte tights, rød eller gul singlet. Hestehale og sko 

• HOEDOWN THROWDOWN – blå olabukse, hvit singlet, rutete skjorte. Hestehale og sko 
Dansemoro ungdom & 
voksne 

• GREASE - olabukse, svart VD t-skjorte. Jenter: rød bandana rundt hodet med knytingen opp. Gutter: svart skinnjakke (hvis 
man har eller kan låne) 

• UNDER MIN PARAPLY - olabukse, svart VD t-skjorte og stor svart paraply. 
 


