
Dansegruppe (sortert alfabetisk) Kostymer hjemmefra Evt hår Sko/sokker/barbeint Sminke

Ballett 1-2.klasse Hvit strømpebukse
"Musefletter" på toppen av hodet 
som følehorn Hvite/lyserosa balletsko/tøysko

Ballett 3-4.klasse Hvit singlet (eller trang t-skjorte) Barbeint

Ballett 5-6kl
Sort hotpants, sort singlet eller 
ballettdrakt Lyse ballettsko

Ballett ung 1-2 Sort hotpants Lyse ballettsko

Ballett ung 2-3
Sort hotpants og sort 
ballettdrakt/singlet Lyse ballettsko

Ballett ung 3-4 Svart hotpants, hvit høyhalset genser Halvt opp, halvt ned Barbeint

Barnekompaniet
To dotter på toppen av hodet som 
ører Barbeint

DvDk Halvt opp, halvt ned, men bustete Barbeint
Hip hop-gutta 3.-4. klasse Sko med mørk såle
Hip hop-gutta 5.-6. klasse Sko med mørk såle

Jazz 1-3 torsdag
To dotter (som ører), noe løst er 
valgfritt Barbeint

Jazz 1.-2. kl Hvit singlett (eller trang t-skjorte) Barbeint

Jazz 3.-4. kl Rotnes
To dotter på toppen av hodet som 
ører Barbeint

Ansiktssminke: Som leopard, gjøres 
hjemme før man møter til forestilling

Jazz 3.-4. kl Ulverud
To dotter på toppen av hodet som 
ører Barbeint

Ansiktssminke: Som leopard, gjøres 
hjemme før man møter til forestilling

Jazz 5-7 klasse U / Jazz 5-7.klasse 
nivå 2

Svart tights, hvit singlet uten 
skrift/bilde Hestehale Barbeint

Jazz 5.-6. kl nivå 1 Hvit singlett (eller trang t-skjorte) Barbeint
Jazz ung 1-3 onsdag Sort singlet Lav hestehale Barbeint
Jazz ung 3-4 Som avtalt med pedagog Lav hestehale Barbeint
Jazz ung 4 Lav topp Barbeint

Jazz voksen
Halvt opp, halvt ned (beholdes, men 
bustes til før samtidsdans) Barbeint

Juniorkompaniet: Som avtalt med pedagog Lav hestehale Barbeint

Minidans alle Hvit strømpebukse
"Musefletter" på toppen av hodet 
som følehorn Hvite/rosa balletsko/tøysko

Musikal 5-7 Sort hotpants og lys singlet



Samtid 1-2

Sort eller nude hotpants og lys 
singlet/undertøy som passer under 
sitt kostyme

Samtid ung 1-2
Samtid voksne Etter avtale
Samtidsdans ung 2-3 Hvit/eggehvit overdel Stram lav hestehale Barbeint
Samtidsdans ung 3-4 Bluse som avtalt med pedagog Flette dersom man rekker Barbeint
SFO Rotnes Hvit singlet (eller trang t-skjorte) Barbeint

SFO Sørli 1. og 2. kl, SFO 
Holumsskogen og SFO Slattum

For elever som skal låne kostyme sv 
Daneverket: Sort t-skjorte/trøye og 
sort tights/ tykk strømpebukse uten 
fot/ sort bukse som kan danses i. 
Noen elever har med hele kostymet 
hjemmefra selv. Hår vekk fra ansiktet Barbeint

Ansiktssminke: Som valgfritt dyr 
dersom de har kostyme hjemmefra 
eller som tiger/ zebra. Avtales på 
sceneprøve. Må sminkes hjemme før 
de møter til forestilling

SFO U
To dotter på toppen av hodet som 
ører Barbeint

Ansiktssminke: Som leopard, gjøres 
hjemme før man møter til forestilling

Street 1-2 Overdel Sko med mørk såle
Street 3.-4. klasse Bort fra ansikt, valgfritt Sko med mørk såle

Street 5-6 klasse
Klær som kan representere dyr, her 
er det litt valgfritt Hår vekk fra ansikt Sko med mørk såle

Street ung 2-4 Sko med mørk såle
Streetcrew Som avtalt med pedagog Hestehale, ta med spenner til horn Sorte sko


