KOSTYMER
GRUPPE

Barnedans 1 & 2

Ballett 1, 2 & 3

KOSTYME

Valgfritt sommertøy (helst uten logo/skrift) og sokker. For de med langt
hår, så skal det settes bort fra ansiktet i enten en flette eller hestehale.

Svart ballettdrakt, lyse strømper, lyse ballettsko, håret satt bort i en
topp. Rødt silkebånd/sløyfe i toppen. Sort omslagsskjørt.

Ballett 4

Svart grunnkostyme: svart ballettdrakt, svart strømpebukse, svart
ballettskjørt, tutu eller svart hotpants. Valgfritt. Hår oppsatt men rufsete,
alle trenger ikke være like. Svart sminke rundt øynene, kanskje også
noe hvit sminke i huden. Svarte ballettsko eller svarte sokker. Svart
nylon-strømpebukse med hull (eller som vi kan rive i og ødelegge litt på
trening).

Ballett 5

Svart ballettdrakt og mørke strømpebukser. Kan bruke tights og en t skjorte/singlet om man ikke har drakt. Svarte lange sokker(ikke
ankelsokker). Blå detaljer som f.eks. et skjerf, et bånd osv.

Ballett 6

Hvit/lys rosa strømpebukse, hvit singlet eller t-skjorte, lyse ballettsko
(evt hvite sikker). Håret i hestehale. Sminke er ikke nødvendig, men ok
med litt maskara.

Jazz 2

Alle skal ha pysj, valgfri farge og mønster, men det skal være lang
pysjbukse og langermet overdel, helst nattskjorte med knapper på
midten. Hestehale med strikk som er lett å dra ut! Mesteparten av
koreografien danses med løst hår.

Jazz 3

Svart tights, svart-skjorte eller genser og svarte høye sokker.
Bustete/tupert hår og litt "møkk" i ansiktet (bruk f.eks. svart
øyenskygge).

Jazz 4

80-tallet. Svarte tights, hvit t-skjorte, svarte høye sokker og ola-jakke
eller skinnjakke. Håret ned med en liten flette på siden.

Jazz 5

Svart blazer/dressjakke, hvit singlet, svart, løs bukse, svarte høye
sokker. Stram høy hestehale, "Cat eye" øyenskygge og "Hoops" i øra.

Moderne 3

Svart slengbukse/løs bukse, svart genser (helst langermet) svarte
sokker og pute. Håret i lav hestehale. Sminke ikke nødvendig, men ok
med litt maskara.

Stepp 1

Svart dressbukse eller svarte jeans, hvit genser, svarte ankelsokker og
bukseseler. Håret for jentene: Halvt opp og ned.

Stepp 2

80-tallet. Blå løse olabukser(mom-jeans), fargerik oversized
genser(gjerne strikka), svarte ankelsokker. Hår i høy hestehale med
scrunchie strikk, fargerik øyenskygge og "hoops" eller store øredobber.

Street 2

Temaet er Disco. Elevene tar med selv ett antrekk som passer til dette
temaet: eks: Sterke farger, slengbukse, slengarmer, leggvarmere, knæsj
tights ect.. Hår kan være krøller eller høy hestehale. Alle må ha innesko!
. Elevene mottar fra danseskolen selvlysende armbånd på
framvisningen.

Street 3

Hvit! Helst helhvit (over og underdel) men hvis man ikke har hvit
underdel kan man ta svart! Sko, hvite eller svarte. Unngå sterke farger.
De med langt hår skal ha håret gredd bak i en hestehale, de andre kan
også gre håre ba. Når de kommer på forestilling får de glitter i håret av
lærer.

Street 4

Mix av svart og rødt. Alt av røde detaljer er kult: røde sokker, røde sko,
røde svettearmband, rød bandana, røde bukser, rød hårstrikk osv .
Husk sko! Prøv å unngå andre knæsje farger helst svart eller rød. Håret
skal være i en høy hestehale.

Street 6

Hvit tshorte og blå dongeribukse (loose pants, eller hvertfall stretch i slik
at det er behagelig å bevege seg i)

Ballett 7

Hvit ballettdrakt (får låne av danseskolen), lyse strømper, lyse
ballettsko. Tyllskjørt (får låne av danseskolen).

Showteam 1

Sort bukse, hvit bluse/skjorte og sort dressjakke. Sorte sokker. Håret
satt bort fra ansiktet i en stram hestehale.

Ballett 8

Heksedansen: sort ballettdrakt, lyse strømper, lyse ballettsko, håret
halvveis satt bort i liten hestehale. Dans nr 2: ola-bukser/demin-bukser,
helst litt lyse, men går fint også med mørke. Hvit topp og håret satt bort
i hestehale. Hvite sokker.

Showteam 2

The Greatest Showman: Sort base (singlet, tights, sokker). Dere låner
glittertopper og hatter av danseskolen. Håret i stram, lav hestehale. High
School Musikal: det samme som sist.

Moderne 2

Sort bukse, sorte sokker, og sort langarmet overdel. Håret satt bort i en
hestehale.

Moderne 4 & 5

Sort bukse/tights, hvit lang skjorte som dere kan tenke at skal være litt
for stor. Sorte sokker og håret løst og bustete. Fint med litt mørke
skygger rundt øynene.

BoysOnly 1 & 2

Joggebukse, hettegenser, innsko og caps. Gjerne farger og om dere har
hettegenser med logo fra danseskolen, så er det helt supert!

Street 1

Joggebukse, hettegenser, innesko og caps. Gjerne farger og om dere
har hettegenser med logo fra danseskolen, så er det helt supert!

