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GRUPPE KOSTYME

Ballett 1
Svart ballettdrakt, svart ballettskjørt, hvite strømper og hvite ballettsko. Fiskehatt 

som de får låne

Ballett 2 & 3
Sort ballettdrakt, sort omslagsskjørt, hvit strømpe og lyse ballett-sko. Håret satt 

bort i en ballett-topp.

Ballett 4
Sort ballettdrakt, sort omslagsskjørt, hvit strømpe og lyse ballett-sko. Håret satt 

bort i en ballett-topp.

Ballett 5
Svart ballettdrakt, svarte strømpebukser, ballettsko, svarte ballettskjørt (ikke tyll)

Ballett 6 Hvit ballettdrakt, med hvite strømper og hvite ballettsko. Danseskolen fikser hvite 

tyllskjørt. Håret i ballettopp.

Ballett 7
Sort ballettdrakt, sort omslagsskjørt, hvit strømpe og lyse ballett-sko. Håret satt 

bort i en ballett-topp.

Ballett 8
Sort ballettdrakt, sort omslagsskjørt, hvit strømpe og lyse ballett-sko. Håret satt 

bort i en ballett-topp.

Barnedans 1
Piratbukse ensfarget blå eller svart, stripete rød og hvit genser/trøye uten trykk, 

skaut. (Pirat/Pinky utkledning)

Barnedans 2 Svart bukse og gul topp. Håret satt bort fra ansiktet. Svarte sokker.

BoysOnly 1 Hettegenser i farger, helst uten logo og skrift. Joggebukse, innesko og caps.

BoysOnly 2 Hettegenser i farger, helst uten logo og skrift. Joggebukse, innesko og caps.

Break 1 Svart bukse og sko! (Helst mørke sko, svart , men hvis krise hvit , ikke andre sterke 

farger) så får låne genser og bandana på danseskolen

Break 2 Svart bukse, og helst mørke sko, men kan gå med hvite og(ingen andre sterke 

farger) får låne genser & Bandana ved skolen

Jazz 1
Rosa og blått som hovedfarger. Ellers er det meste lov. Kjole, skjørt og T-skjorte, 

bukse og T-skjorte, shorts og T-skjorte. Alt må ikke være rosa og/eller blått, men 

alle må helst ha ett plagg i riktig(e) farger! Lyse joggesko. Valgfritt hår, men bort fra 

øynene.

Jazz 2

Svarte bukser eller tights, overdel med glitter eller paljetter på i ulike farger. Har 

man ikke glitter eller paljetter, så ta noe fargerikt! Joggesko, helst mørke. Svarte 

sokker. Hår: to høye musefletter eller to høye «dotter» (Miley Cyrus frisyren) på 

hver side.

Jazz 3 Svarte jeans og hvit basic genser. Høye svarte sokker. Danseskolen fikser slips. 

Håret i musefletter.

Jazz 4 og Kreativ 

Dans Hvite bukser og sommerlig topp. Høye svarte sokker. Håret i høy hestehale.

Jazz 5
Sommerlige klær med sterke farger. Sneakers og hvite ankelsokker. Håret løst, men 

sette vekk fra ansikt med fletter. Scenesminke, og mindre hoops øredobber - 

gullfarget.

Jazz 6 Svarte løse bukser og hvite basic gensere. Svarte høye sokker. Scenesminke, og 

håret i lav stram hestehale.

Moderne 2 Svat bukse, svart t-skjorte og svarte sokker. Håret satt bort i en stram hestehale.

Moderne 3
blå eller mørke lilla (kalde, farger) t-skjorter, mørke (helst svarte) løse bukser, helst 

med litt sleng. Svarte høye sokker (ikke ankelsokker). Hår: valgfritt, men ikke hår 

som dekker ansiktet.

Moderne 4 Neon-sokker og bukseseler fra danseskolen, svart shorts, svart langermet overdel. 

Håret satt bort i to fletter.

Moderne 5 Hotpants, sommerkjole i lyse farger, helst knelengde og beige sokker.

Showteam 2 Hotpants, svart singelett og barbeint. Dansekolen fikser skjørt.

Showteam 3 - 1

Samme som på UKM.

Showteam 3 - 2 Avtales i timen.

Stepp 1 Svarte dressbukser, hvite skjorter og svarte dressjakker. Høye svarte sokker. Håret 

i lav stram hestehale.

Stepp 2
Svarte jeans og svart turtleneck tettsittende genser. Svarte ankelsokker. Lav rett og 

stram hestehale med midtskill. Scenesminke - Euphoria stil. Ingen øredobber.

Street 1 Hettegenser i farger, helst uten logo og skrift. Joggebukse, innesko og caps.

Street 2 Hettegenser i farger, helst uten logo og skrift. Joggebukse, innesko og caps.

Street 3 & street 4 Svart & Rød (noe rødt f.eks bokse, tshorte, lue, caps ect resten svart) Husk sko : 

svarte, røde eller hvite

Street 5 Helt svart (husk sko) får låne lue av danseskolen

Streetkids Svart bukse og gul topp. Håret satt bort fra ansiktet. Svarte sokker.


