KOSTYMER, HÅR OG SMINKE.
Her er oversikt over kostymer for alle elevene våre på Kick, i rekkefølge etter alderstrinn. Vi
prøver å gjøre det så lett som mulig for dere. Kanskje dere allerede har noe i klesskapet
hjemme eller kan låne av bekjente? Er det noe utenom det vanlige som må lages, kjøper vi i
Kick inn stoff og lager en mal for dere, noe syr vi også. Informasjon om hva vi i Kick kjøper
inn, skriver vi også i listen. Det er fint om elevene har på kostyme i uke 48, gjerne før dersom
det er klart.

KOSTYMER FOR PARTIENE MED ELEVER FRA 4
ÅR TIL 3. KLASSE:
DANSELEK mandag 16:45 med Målfrid: KYLLINGER
Overdel: Gul t-skjorte. Det kan være vanskelig å finne denne fargen. Kick har kjøpt gul farge
og farger hvite bomull t-skjorter helgen 24. – 25. november. Disse må dere ta med senest
mandag 20. november. For at dere skal få riktig t-skjorte i retur, må dere merke den med
permanent tusj på vaskelappen.
Underdel: oransje sokker, ballettstrømpebukse, hvit shorts (eller noe å ha oppå
strømpebuksen). Vi farger oransje sokker helgen 24. – 25. november; disse kan sikkert
merkes på innsiden og beholde merkingen også etter farging.
Gult tyllskjørt. Vi har kjøpt gul tyll til dere. Målfrid klipper til skjørt og strikk, hun syr i
tillegg en mal eller flere som alle kan se.
Annet: Gul pinne med fjær på. Dette ordner Målfrid til alle. Vi har kjøpt inn gule fjær de kan
ha som et ’pannebånd’ rundt hodet, men dere må selv skaffe strikk for å feste det rundt.
Sminke: rosa kinn, rød munn, gule ”fjær” i pannen.
Hår: dult

DANSELEK tirsdag 16:45 med Andrea: PAPEGØYER
Overdel: T-skjorter som enten er ensfarget gul, grønn eller klar blå. Vi skal farge gule tskjorter helgen 24. – 25. november. De som ønsker det, kan levere hvit t-skjorte til Andrea

senest 22. november. For at dere skal få riktig t-skjorte i retur, må dere merke den med
permanent tusj på vaskelappen.
Underdel: Blå, rød, gul eller grønn shorts. Gule sokker. Vi farger gule sokker helgen 24. – 25.
november; disse kan sikkert merkes på innsiden og beholde merkingen også etter farging.
Annet: Hårbånd med fjær festet i. Vi har kjøpt noen fjær, men gjerne legg til mer om dere
ønsker. Samme hvilke farge på både fjær og hårbånd.
Sminke: blå kinn, rød munn, grønne ”fjær” i pannen
Hår: høy hestehale

KLASSISK 1.-2 klasse torsdag 16:30 med Ruth: FLAMINGOBARN
Overdel: Rosa t-skjorte / topp / ballettdrakt
Underdel: Rosa truse med rosa tyll som sys på. Vi har kjøpt truser og tyll, og syr så mange vi
rekker. Dersom det er noen av dere som kan og synes det er gøy å sy, ta kontakt!
De som har rosa eller hudfargede ballettsko, bruker disse. De som ikke har ballettsko, kan ta
et par hvite bomullsokker og legge dem i te, da blir de hudfargede.:)
Annet: svarte hansker (nebb). Vi har kjøpt dette.
Hår: dult
Sminke: rosa kinn, rosa munn, rosa ”fjær” i pannen

HIP HOP 1.-3 klasse med Tina: MARIHØNER
Svarte klær fra topp til tå. Vi har kjøpt inn rød fleece til dere. Klipp opp forskjellige størrelser
sirkler og tråkle disse på overdelen.
Sminke: røde kinn, rød munn
Hår: dult

KOSTYMER TIL PARTIENE MED ELEVER FRA 3.-7.
KLASSE
KLASSISK 3.-4 klasse med Målfrid: SPURVER
Overdel: t-skjorte i jordfarge (grå/ beige/ brun).
Underdel: ballett-strømpebukse, lyse ballettsko, svart shorts.
Annet: Vingesjal i gråbrunfarget bløttyll som skal festes med strikk som buer/vinger på
armene. Vi har kjøpt stoff og Målfrid klipper til og viser dere. Hun har vikar mandag 13.
november, så det må bli mandag 20. november. Fint om dere kan komme til dansesalen når
timen starter denne dagen.
Hår: dult
Sminke: rød munn, røde kinn, brune ”fjær” i pannen, brun øyenskygge

JAZZKIDZ 3.-5 klasse med Tina: UGLER
Klær med fargekombinasjonen brunt og grått. Svarte sokker
Annet: Briller. Vi har briller som de skal få låne, men ettersom brillene er i ungdomsstørrelse,
kan det være lurt for dem å ha brillestrikk/tau slik at de ikke sklir av.
De skal bruke bøker i dansen, så hver elev må ha med seg en bok de føler passer å bruke i
dansen.
Hår: fletter.
Sminke: rød munn

HIP HOP 3.-5. klasse med Karoline B: ENDER
Brune klær, gjerne med noe gult i seg. For eksempel brun underdel og gul t-skjorte / brune
klær og gult hårbånd / gul shorts, brun strømpebukse og brun t-skjorte.
Gule sokker. Lever et par hvite bomullssokker til instruktøren tirsdag 21. november, så farger
vi sokkene i samme gulfarge helgen 24. – 25. november; disse bør merkes på innsiden med
permanent tusj slik at dere får riktige sokker tilbake etter farging. (Vi skal farge mange
sokker!)
Gule svømmeføtter. Vi har bestilt til alle.
Hår: høy hestehale
Sminke: røde kinn, rød munn

HIP HOP 5.-6 klasse med Miriam: ENDER
Overdel: Grå litt stor t-skjorte eller grå hettegenser
Underdel: Svart dongeribukse / tights.
Gule sokker: Lever et par hvite bomullssokker til instruktøren mandag 20. november, så
farger vi sokkene i samme gulfarge helgen 24. – 25. november; disse bør merkes på innsiden
med permanent tusj slik at dere får riktige sokker tilbake etter farging. (Vi skal farge mange
sokker!)
Annet: Grønn bandana som hårpynt eller grønn ‘sløyfe’. Vi har kjøpt inn stoff og ståltråd som
dere kan sy sammen. Hvis dere har hettegenser og ikke vil ha hårpynt eller sløyfe, kan også
stoffet bindes et annet sted, på armen, beinet etc.
Hår: høy hestehale. Sminke: vanlig teatersminke

HIP HOP 6.-7 klasse med Tina: MEITEMARKENE
Brune klær fra topp til tå. Er det vanskelig å finne brune klær, har vi også for sikkerhets skyld
kjøpt brun stoff-farge som kan brukes på lyse bomullsklær. Ta med det som skal farges senest
onsdag 22. november, vi farger helgen 24. – 25. november. For at dere skal få riktige klær i
retur, må dere merke dem med permanent tusj på vaskelappen.
Hår: høy hestehale eller løst om du har kort hår
Sminke: vanlig teatersminke

MODERNE 5.-7 klasse med Elisabeth: PINGVINER
Overdel: Svart dressjakke, hvit t-skjorte
Underdel: Svart tights / bukse
Annet: glittersløyfe
Hår og sminke: Elisabeth bestemmer

KLASSISK 4.-7 klasse med Elisabeth: STORKER
Overdel: Hvit langermet overdel (om de ikke har fra før av, finnes slike på H&M og Cubus).
Dere får hvitt stoff til å sy på underarmene og strimle opp ‘cowboyaktig’; vi klipper til stoffet.
Underdel: hvit shorts, ballettstrømpebukse, ballettsko
Hår og sminke: Elisabeth bestemmer

KOSTYMER FOR PARTIENE MED ELEVER FOR
UNGDOM / VOKSNE
IMPROVISASJON / MODERNE tirsdag med Karoline: FLOCKING
Klær med farger fra maleriet jeg har vist dere. Duse farger. Kan ha noe blomstermønster.
Barfot eller hudfargede sokker
Hår: Karoline bestemmer

KLASSISK tirsdag med Karoline: FLAMINGOER
Overdel: Rosa t-skjorte eller hvit bomull t-skjorte som vi farger rosa helgen 24. – 25.
november.
Underdel: Rosa truse med rosa tyll sydd på. Vi har kjøpt inn trusa og tyllet. Vi har kjøpt truser
og tyll, og syr så mange vi rekker. Dersom det er noen av dere som kan og synes det er gøy å
sy, ta kontakt! Bare bein og ballettsko
Annet: Svarte hansker. Vi har kjøpt inn disse.
Hår: dult

HIP HOP 7.-8. klasse torsdag med Miriam og Tina: KOLIBRI
Overdel: ensfarget fargerik t-skjorte
Underdel: Svart dongeribukse / tights. Hvite sko (om du ikke har, hør med venner og
bekjente!) Gi beskjed til Miriam eller Tina så tidlig som mulig om det er problemer.
Sminke: Miriam og Tina bestemmer
Hår: Miriam og Tina bestemmer

MODERNE mandag med Karoline: ØRNER
Farger: kobber, skoggrønn, brunt, mørkegrått, svart, burgunder. Hvis bare et fåtall har andre
farger på buksene enn svart, så kjører alle mørke bukser, men jeg ønsker å prøve å ha litt
forskjellige farger her også. Let i skapet og i venners skap!
Barfot.
Hår: Karoline bestemmer

HIP HOP mandag med Miriam: HANER
Overdel: Brun oversized t-skjorte / oversized genser
Underdel: Svart dongeribukse. Svarte / hvite sko.
Hår: Miriam bestemmer

JAZZ onsdag med Ingebjørg: MÅKER
Grå og hvite klær.
Hår: Ingebjørg bestemmer
KLASSISK mandag med Karoline: BREVDUER
Enten hvit kjole som går litt inn i livet, eller:
Overdel: hvit body / hvit topp (Bård hvit t-skjorte).
Underdel: Hvitt skjørt eller hvit shorts
Hvit ballettights og ballettsko/hvite sokker
Annet: Brev – disse ordner Karoline.
Hår: Karoline bestemmer

LYRISK JAZZ tirsdag med Karoline: SOLSØKERNE
Klær med farger som er enten lysegrå, kremfarget / offwhite. Kan også til nød bruke dus
lyseblå. Noen kan ha kjole, andre kan ha bukse / shorts og topp.
3. klasse skal i tillegg ha på seg havblått tøy som skal danses med etterhvert.
Hudfargede sokker eller barfot.
Hår: Karoline bestemmer

JAZZ mandag med Karoline: VANNHULLET
Fargesprakende klær: gult, oransje, rødt, blått, kobber, burgunder, grønt. Kan blande disse
fargene med svart. Noen kan ha kjole, andre kan ha bukse/shorts og topp. Gjerne både noe
som sitter inntil kroppen og noe som flagrer.
(Svarte korte sokker, hudfargede sokker eller barfot? Vi må se hvordan kostymene ser ut når
alle har dem på.)
Hår: Karoline bestemmer

MODERNE tirsdag med Karoline: KRÅKERÅDET
Overdel: Svart langermet topp. Noen kan ha rund hals og andre ha hals.
Vi skal sy strimler på undersiden av ermene som flagrer. Vi har kjøpt svart stoff og klipper
dette til trekanter. Dere må sy stoffet på underarmene.
Underdel: svart tights / bukse og svarte sokker
Hår: Karoline bestemmer
JAZZ torsdag med Ingeborg: GRIBBER
Overdel: Topper: lysebrunt / offwhite / grå
Underdel: Sort bukse
Hår: Ingeborg bestemmer

HIP HOP torsdag med Miriam: GJESS
Overdel: Grå oversizesed tskjorte / genser
Underdel: Hvit dongeribukse og svarte / hvite sko. Hvis du ikke har hvit dongeribukse, spør
venner og bekjente om å få låne.
Hår: Miriam bestemmer

LYRISK JAZZ onsdag med Elisabeth: BUTEONIANE / (VÅKE) FALK
Brune kjoler fra Skeisvang
Sokker eller barfot? Elisabeth bestemmer.
Hår: Elisabeth bestemmer

HIP HOP torsdag med Andrea: HAKKESPETTER
Overdel: Grønn / blå, lilla / rosa
Underdel: Svarte eller hvite dongeribukser.
Hår: Andrea bestemmer

KLASSISK torsdag med Nuri: SVANENE
Svarte og hvite tutu’er som vi står for. Hvit ballettstrømpebukse, ballettsko.
Hår: dult

