
Gruppe Filming uke 18 Kostyme 

2+3.kl.hiphopkids 
Renate 

Stor t.skjorte (oversized – gjerne låne av mamma/pappa/søsken), olabukser, valgfri sko, lue. 

6+7.kl.moderne 
Tormod 

Fritt fargevalg men overdel og underdel skal være samme farge.  Gjerne litt løse klær.  Høye 
lyse sokker. 

DANZkids 
Line 

90 talls hiphop inspirert klær!  Olabukser/snekkerbukser, store fargerike t.skjorter/collage 
genser.  Caps (bakfrem) eller solhatt. 

6+7.kl.hiphopkids 
Renate 

Svarte bukser, hvit t.skjorte, svart blazer/jakke (hvis du ha), svarte sko (helst) og bowler hatt 
(lånes av Dansesenteret) 

Heels 
Emma 

Sorte slengbukser, sorte langermet turtleneck genser.  Håret i lav nakketopp og røde leppestift. 

Voguing nyb/litt øvet 
Emma 

Pen mønstrete skjorte (silke e.l.) med halsbånd, armbånd + hårpynt. 
Svarte pen bukser (kan være sorte olebukser) 

8.kl.moderne 
Tormod 

Løse plagg i ulike blåtoner – gjerne forskjellige blå farger sammen.  Høye sokker som matcher 
klærne hvis mulig – ellers hvite. 

Dance Project 
Tormod 

Lag på lag med jordfarger – brun/beige/grå/hvit.  Løse bevegelig plagg.  Høye sokker i samme 
fargetoner. 

Vogue Femme 
Emma 

Fritt valg av klær men alt er rosa.  Sneakers/gulldetaljer accessories / utslått hår og fargerik 
sminke. 

8.kl.hiphop 
Renate 

Fargekode denim + sort. For ek. denim bukse, sort mesh genser med en t-skjorte over, eller sort 
bukse + denim jakke, og lignende. Kan style det slik du vil. Skal være litt "rocka" stil!! 

House 
Emma 

Løse denim-blå jeans + stor, fargerik t.skjorte med minst 2 eller flere farger.   
Fritt valg av sko og oppsatt hår hvis du vil. 

9+10.kl.moderne 
Tormod 

«Sporty» rødt,sort og grått forskjellige kroppsnært plagg. Genser/t.skjorte/shorts/bukser (ikke 
tights) + høye sorte sokker. 

VGS moderne 
Tormod 

Fritt valg klær men ikke for tettsittende i mørke farger: svart/mørkeblå/grå/grønn/lilla. 
Helst lange ermer og jakker hvis du har.  Høye mørke sokker. 
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4+5.kl.hiphopkids 
Line 

Ola bukser + ens fargert knæsj farge i T-skjorte/genser. Fritt valg av sko! 

Dance Project 
Emma 

Avtales på workshop helg. 

5 år barnedans 
Ingrid 

Blå, rosa eller lilla ballettklær/lyse tynn strømprbukser og ballettsko.  
Hår: hestehale eller musefletter. 

5+6.kl.jazzballett 
Ingrid 

Fargerikt og rocka tema! Skinn eller olajakke, skjørt/shorts/bukser/tights med 
farge/glitter/paljetter overdel. Høy hestehale + jazzsko. 

9+10.kl.jazzballett 
Ingrid 

Valgfritt hvitt, gjerne noe som flyter litt. Om man bruker kjole/skjørt/oversized skal det brukes 
hotpants under / bare føtter.  Hår: valgfritt men bort fra ansiktet. 

1.kl.barnejazz 
Ingrid 

Svart tights/bukse + ensfarget overdel i gul, grønn, blå, rosa, rød eller lilla.  
Hår: Bort fra ansiktet med fargerike spenner og hårstrikk. 

7+8.kl.jazzballett 
Ingrid 

Fargerike og mønstrete skjørt eller sommerkjole + høye hvite sokker.  Valgfritt sko -  
Hår: Høy hestehale  

10.kl.hiphop 
Jonas 

Lyse klær – fritt valg! 
 

2.kl.barnejazz 
Ingrid 

Valgfritt klær i ulike blåtoner.  Hår satt bort fra ansiktet + dansesko. 

5+6.kl.klassisk ballett 
Tena 

Lyse blå/rosa eller hvite ballettklær + skjørt (hvis de har). Hvite strømpebukser + sko 
Hår: i ballett topp. 

VGS jazzballett 
Ingrid 

Hverdagsklær i nøytrale farger som blå, brun, beige, hvit, grå, grønn. 
Høye svarte sokker og valgfritt hår, men bort fra ansiktet. 

2-4.kl.klassisk ballett 
Ingrid 

Hvit eller lyse ballettklær/hvite strømpebukser + ballettsko.  Hår i ballett-topp. 
Egen paraply med håndtak (ikke sammenleggbart)  

3+4.kl.hiphopkids 
Renate 

Kle seg ut som valgfritt jungeldyr.  Bruk klær med samme farge som dyret har.  Sminke seg som 
dyret. 
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VGS hiphop 
Jonas 

1-3.kl.hiphopgutter 
Line 

Brun/beige bukser (gjerne litt rufsete!) – brun/beige/grå eller grønn genser/t.skjorte.  Gjerne 
vest over.  Hiphopsko. 

9.kl.hiphop 
Jonas 

Stor olabukser + grønn overdel 

7+8.kl.klassisk ballett 
Tena 

Svart eller hvit ballettdrakt og svart eller hvit ballettskjørt. Hvite strømpebukser + ballettsko. 
Hår i ballett topp. 

DANZcrew 
Jonas 

Hvit t.skjorte + hvit stor skjorte og lyseblå olabuker. 

3+4.kl.jazzballett 
Ingrid 

«Rocka tema!» F.ek. skinnjakke, olajakke, olabukser, rutete skjorte, eller lignende. Hvit t.skjorte 
som base under. Rufsete hår, f.ek. høy tupert hestehale, eller halvt opp halvt ned.  Jazzsko. 

9+10.kl.klassisk ballett 
Tena 

Svart ballettdrakt, svart strømpebukser uten fot, svart skjørt. Ballettsko. 

5+6.kl.hiphopkids 
Renate 

Svarte og røde klær med solbriller.  Gjerne hatt eller caps og/eller store «bling» smykke! 
Valgfri sko. 

VGS klassisk ballett 
Tena 

Svart ballettdrakt og tights uten fot.  Ballettsko.  Hår i ballett topp. 



 
SEMESTER INFORMASJON. 
Vi minner om at vårsemester fortsetter frem til og med uke 18 på grunn av sen oppstart i år.  
Til høsten må alle elever meldes på nytt igjen til ønsket kurs da det blir timeplan endringer og alle går opp et klassetrinn. 
Plassoppsigelse:  Frist for plassoppsigelse er 15.mai.   
Påmelding åpner 16.mai. 
 
SOMMER DANCECAMP. 
Årets sommer dancecamp er lagt til uke 32.  Påmelding åpner 15.april frem til kurset er fullt.  (kun 40 plasser).  
I år er vi så heldig å kunne tilby en skikkelig hiphopuke for 1.-6.kl. på dagtid og for 7.-10.kl på ettermiddagen sammen med  
Renate, Line og Inga!   
 
Dersom du lurer på noe, bare ta kontakt på post@danz.no eller 93035165 
Vi gleder oss til hyggelig dager med dans!!   Hjertelig velkommen!!   
 
Hilsen Louise, Emma, Randi, Jonas, Ingrid, Renate, Line, Tena og Tormod. 

 
 
 


