
 

 

Kostymeliste vårshow 2017 

 

 
Jazz og jazz 3: Gule og røde skjørt fra ballettskulen. Skaffer selv: svart topp og svart tights til 

kneet. Håret skal være i hestehale, denne skal flettes. Vanlig scenesminke med rød leppestift. 

 

Jazz 4: Skjerf fra ballettskulen. Skaffer selv: svart topp og svart tights som går ned til ankelen.  

Håret skal i hestehale, og denne skal flettes. Vanlig scenesminke med brun/beige øyeskygge og rød 

leppestift. 

 

Jazz 5: Forskjellige kostymer. Noen låner av ballettskulen, noen har med selv. Avtales i timen. 

Vanlig scenesminke, hår i høy hestehale. 

 

Jazz 7: Svarte og hvite kjoler fra ballettskulen. Skaffer selv svart shorts å ha under. Håret skal være 

i ein høg hestehale, vanlig scenesminke, raud leppestift. 

 

Jazz 8/musikal: rosa og brune tunika fra ballettskulen. Skaffer selv svart tights til kneet. Hår 

avtales i timen 

 

Jazz 9: Egne kostymer, avtales i timen. 

 

Jazz 10: Grønne lange kjoler fra ballettskulen. Skaffer selv kort shorts å ha under. 

 

 

 

Hiphop 2 og gut 2: egne klær, gjerne litt kule. Skal sjå ut som dei er på «skuletur», noen kan ha en 

lett jakke, caps, liten sekk o.l. Viktig at de kan bevege seg i klærne. 

 

Hiphop 3 og gut 3: Guttene har svarte t-skjorter fra ballettskulen, skaffer selv svart bukse og sko 

som passer til. Jentene får t-skjorter i forskjellig farge fra ballettskulen, skaffer selv svart bukse og 

sko som passer til.   

 

Hiphop 4 og gut 4: Guttene har  blå dongeriskjorter fra ballettskulen. Skaffer selv svart bukse og 

hvit t-skjorte, Jentene har rød t-skjorte fra ballettskulen, skaffar svart bukse sjølv. Alle må selv 

ordne sko som passer til kostymet. 

 

Hiphop 5 og gut 5: hvit t-skjorte fra ballettskulen, skaffer svart bukse  og sko selv. 

 

Hiphop 6: egne kostymer, avtales i timen. 

 

Hiphop 7: egne kostymer, avtales i timen. 

 

Hiphop 8: egen strikkagenser, svart bukse, grå/hvit leggvarmer og sko som passer til. 

 

 

 


