
GRUPPE KOSTYME

Ballett 1 & 2

Sort ballettdrakt, hvite strømper og lyse ballettsko. 

Håret satt bort i ballett-topp.

Ballett 3

Sort ballettdrakt, sort omslagsskjørt hvite strømper, 

lyse ballettsko. Håret satt bort i ballett-topp.

Ballett 4

Sort ballettdrakt, sort omslagsskjørt, hvite strømper, 

lyse ballettsko. Håret skal være bustete, men vekk fra 

ansiktet (individuell frisyre).

Ballett 5

Hvit ballettdrakt, eller hvit topp og tights. Skjerf og 

lue, helst med duse farger.

Ballett 6

Sorte ballettdrakter og sort omslagsskjørt. Hvite 

strømper og lyse sko.

Ballett 7

Sort ballettdrakt, hvite strømper, lyse sko. Håret satt 

bort i en ballett-topp. Låner kjoler fra danseskolen.

Ballett 8

Sort ballettdrakt, hvite strømper, lyse ballettsko. 

Håret halvveis satt bort i hestehale. Låner skjørt av 

danseskolen.

Ballett 8 Nr2 Sort base. Danseskolen ordner resten.

Ballett 9

Hvit ballettdrakt (kan få låne av danseskolen), hvite 

strømper, tåspiss-sko (evt. lyse ballettsko). Får låne 

store tyllskjørt, sløyfer, hårpynt og tryllestav av 

danseskolen. Håret i stram ballett-topp.

Ballett 9

Sort ballettdrakt, sort omslagsskjørt, hvite strømper, 

lyse ballettsko. Håret satt bort i stram ballett-topp. 

Får låne vifter og hårpyng av danseskolen.

Barnedans 1 & 2

Sort bukse, rød overdel uten skrift eller logo, håret 

satt bort i to musefletter. Sorte sokker.

Jazz 1
Sort bukse, rød topp og håret i 2 fletter. Sorte sokker.

Jazz 2

Ikke bestemt enda, men enkelt kostyme, 

forhåpentligvis klær de selv har hjemme.

Jazz 3

Fargerik. Ensfarga genser og ensfarga bukse. 

Samme farge på topp og underdel.

Jazz 4 og 5

Svarte "flowy"/løse bukser, og hvit basic tettsittende 

genser. Glitter sminke.

Mix voksen Trolig svart

Moderne 2

Sorte bukser og hvit t-skjorte. Håret satt bort i 

hestehale.

Moderne 3

Hvite t-skjorter, jeans eller hvite tights. Jentene tar 

med klær hjemmefra.

Moderne 4

Sort base: sorte bukse, sort t-skjorte og sorte, lange 

sokker. Håret satt bort i en stram hestehale.

Moderne 5 Avklares med pedagog.

Showteam 1

Sort bukse, sort t-skjorte, sorte lange sokker. Håret 

satt bort i hestehalde. Dansekolen ordner resten.

Showteam 1

Samme som på I'm Still Standing. Danseskolen 

ordner resten.

Showteam 2

Sort tights, sorte lange sokker, sort langarmet 

overdel. Håret satt bort i to fletter "langs hodet".

Showteam 2
Sort base. Se The Garden. Danseskolen order resten.

Stepp 1 Svarte bukser(jeans) og hvit tskjorte. Nisselue.

Stepp 2 Luftig (knelangt) skjørt og svart tettsittende tskjorte.

Street 1

Bevegelig Ola-bukse/jeans, fargerik hettegenser og 

caps. Håret satt bort fra ansiktet.

Street2

Svarte klær og sko, med hodeplagg (caps, lue, 

bandana i valgfri farge).

Street3

Svarte joggebukser, sko og hettegenser i en valgfri 

(kraftig?)farge (blå,grønn,rød,rosa,orange ect).

Street4

2xflette, svart bukse, sko, hvit tshirt med oppbrettet 

armer, hettejakke/genser til start, bandana.

Street6

Sko, svart bukse og svart tshorte/singelett med 

hettegenser skrå over (annen enn svart) høy 

hestehale.

Streetkids

Kule hettegensere i forskjellige farger uten logo. 

Innesko og caps.

BoysOnly 2 & 3

Kule hettegensere i forskjellige farger uten logo. 

Innesko og caps.

HipHop Avtales med pedagogen.

BoysOnly 1

Kule hettegensere i forskjellige farger uten logo. 

Innesko og caps.

               KOSTYMER


