
!!
Musikal torsdag, Ingunn og Marthe.!!
"When Christmas comes to town"!!!
Kostyme, (låne av Spinn): Hvit lyrisk chiffonkjole!!
Kostyme, (fikse selv):!!
Hår: Vi kan være litt ulike om mange har hurtigskift, hvis ikke fletter eller litt opp og noe løst.!!
Sminke: Vanlig scenesminke!!
På føttene: barbent!!
Musikk: ( sånn at de kan øve hjemme) When christmas comes to town, the polar express!!
«Julehjerter slår i takt»-finale!!
Danser sammen med: annen gruppe? Hanna Kjøstvedt, solist!!
Kostyme, (låne av Spinn): Hvite fluffy skjørt!!
Kostyme, (fikse selv): Julegenser!!
Hår: fletter (hvis tid)!!
Sminke: scenesminke!!
På føttene: sorte jazzsko!!
Musikk: Julehjerter slår i takt!!!!
Jazz 2 torsdag, Marthe!!!
Kostyme, (låne av Spinn): hvite fluffy skjørt, pom poms!!
Kostyme, (fikse selv): hvit singlet!!
Hår: Høy hestehale!!
Sminke: scenesminke!!
På føttene: sorte jazzsko!!
Musikk: Alt jeg ønsker!!!
Knøttis torsdag, Marthe!!
Danser sammen med: annen gruppe? Jazz Rona (de er en del av Nøtteknekkeren)!



!
Kostyme, (låne av Spinn): Verdens fineste nye godterikostymer!!!
Kostyme, (fikse selv): røde sløyfer i flettene!!
Hår: fletter!!
Sminke: skjønnsminke med litt fine røde kinn og lepper!!
På føttene: barbent!!
Musikk: candy cane lane!!!
Grad 3, Marthe og Hilde!!
Soldater!!
Danser sammen med: annen gruppe? Grad 4, Lille Clara og musesersjant!!
Kostyme, (låne av Spinn): soldatgensere og gevær!!
Kostyme, (fikse selv): hvit tights og sorte knestrømper til å ha over(evt fotballsokker;)!!
Hår: tutt!!
Sminke: runde røde malte kinn og scenesminke. Markerte bryn!!
På føttene: sorte jazzsko eller sorte ballettsko!!
Musikk: ( sånn at de kan øve hjemme) Nutcracker , nr 5 på listen.!!
Grad 4, Hilde!
Gjester på festen i Nøtteknekkeren!!
Kostymer: Jenter (låner av spinn) hvit t-shirt !
Kostymer: Gutter (Fikse selv) Sort tights og en hvit t-shirt/mulig spinn fikser dette (denne skal festet 
glitter og sys på)!!
Hår: Jenter (høy tutt) Gutter (lav tutt)!!
Sminke: skjønnsminke!!
På føttene: Ballettsko!!
Musikk: (sånn at de kan øve hjemme: Nutcracker, nr.3 på listen.!!
Pre-primary / 4 åringer (spinn Lund)!!
Marsipangriser!!
Kostymer: (Låner av spinn) Nese eller ører!
Kostyme: (fikse selv) Lyserosa Tights og lyserosa tynn genser (uten noen bilder/figurer på)!!
Hår: Tutt. (merk, ingen farger på spenner)!!



Sminke: Skjønnsminke!!
På føttene: Barbeint!!
Musikk: Jeg er en marsipangris (julemorge, elisabeth og nissa)!!
Grad 1, Hilde (Spinn Lund)!
Mus i Nøtteknekkeren!!!
Kostymer: (fikse selv) Grå genser og grå tights.!
Kostymer: (låne av spinn) Ører, nese og hale!!
Hår: Tutt!!
Sminke: Skjønnsminke!!
På føttene: Barbeint!!
Musikk: (sånn de kan øve hjemme) Nutcracker, nr 8. på listen. !!
Grad 2, Mathe og Hilde!
Blomsterdans!!
kostyme: (låne av spinn) skjørt og blomster!!
Kostyme: (fikse selv) Lill grad 1 drakt!!
På føttene: Ballettsko!!
Sminke: skjønnsminke!!!!!
Moderne Fredag !!
Kostyme: Ikke helt bestemt. (Får vite til fredag)!!
Sminke: skjønnsminke!!
På føttene: Barbeint!!
Musikk: Say something- a great big world!!!
!
Gruppenavn: Hip hop 1 (4-6 kl) Tirsdag 16.30!
Pedagog: Cornelia!
Danser sammen med: !
Kostyme, (låne av Spinn):!
Kostyme, (fikse selv): Rød t-skjorte + svart tights/bukse!
Hår: Hestehale!



Sminke: Naturlig scenesminke!
På føttene: Svarte eller hvite joggesko/sneakers!
Musikk: Sleigh bells – Adam Counts!
!
Gruppenavn: Jazz 1-2 (6-8 kl) Tirsdag 15.45!
Pedagog: Cornelia!
Danser sammen med: !
Kostyme, (låne av Spinn):!
Kostyme, (fikse selv): Hvit kjole + hvit/grå/sølv/beige lue/ørevarmere og votter!
Hår: Hestehale eller hva som passer med lue/ørevarmere!
Sminke: Naturlig scenesminke!
På føttene: Hvite sokker!
Musikk: Sleigh ride – Nickelodeon !
!
Gruppenavn: Jazz 1 (3-5 kl) Torsdag 15.45!
Pedagog: Cornelia + Kjersti Sophie!
Danser sammen med: Jazz 1-3 kl Lund!
Kostyme, (låne av Spinn):!
Kostyme, (fikse selv): Ullundertøy!
Hår: Fletter !
Sminke: Naturlig scenesminke!
På føtten: Barbeint!
Musikk: Nå er det jul – Splay!
!
!
Gruppenavn: Minijazz (1-2 kl) Torsdag 16.30!
Pedagog: Cornelia!
Danser sammen med: !
Kostyme, (låne av Spinn):!
Kostyme, (fikse selv): Hvit kjole + nisselue!
Hår: To fletter!
Sminke: Naturlig scenesminke!
På føttene: Barbeint!
Musikk: Den lure nissen – Jul i svingen !
!
Gruppenavn: Jazz 1-2 (6-8 kl) Torsdag 17.15!
Pedagog: Cornelia!
Danser sammen med: !
Kostyme, (låne av Spinn): Gull paljettopper (kanskje de lilla og om det ikke er nok i gull)!



Kostyme, (fikse selv): Svart tights/bukse!
Hår: Hestehale!
Sminke: Naturlig scenesminke, rød leppestift!
På føttene: Barbeint!
Musikk: Focus – Ariana Grande Christmas remix!
!
!
Gruppenavn: Streetmix 2-3, mandag kl 19.15-20.15!
!
Pedagog: Gina Therese!
!
Kostyme (Fikser selv): Blå baggy jeans, sort hettegenser, grå lue.!
Hår: Bort fra ansiktet!
Sminke: Mørk øyensminke og røde lepper.!
På føttene: Sorte joggesko!
!
Musikk: Mike Shinoda, blackbear - About You!
!
!
!
Gruppenavn: Streetmix 2, onsdager kl 15.30-16.15!
!
Pedagog: Gina Therese!
!
Kostyme (Fikser selv): Rosa/lilla/blå strikkegenser, sorte jeans, pannebånd som matcher 
genseren.!
Hår: Løst!
Sminke: Markerte øyne og rosa lepper.!
På føttene: Sorte joggesko!
!
Musikk: ALMA - Chasing Highs!
!
!
!
Gruppenavn: Jazz/funk 1-2, onsdager kl 16.15-17.00!
!
Pedagog: Gina Therese!
!
Kostyme (Låner skjørt av Spinn, fikser resten selv): Julegenser, nisselue, rødt skjørt, sorte 
tights.!



Hår: Fletter!
Sminke: Røde kinn og fregner!
På føttene: Barbeint!
!
Musikk: Pentatonix - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!!
!
!
Gruppenavn: Jazz 2-3 tirsdag 17.15-18.00!
!
Pedagog: Synne!
!
Kostyme, (låne av Spinn):!
!
Kostyme, (fikse selv): hvite/beige klær!
!
Hår: valgfri, helst litt opp og litt nedGroup Name: Hip Hop 2 (Tirsdag 18:15 - 19:00)!
!
Educator: Alexa !
!
Costume (Borrow from Spin): Reindeer head piece (ONLY 8 GIRLS ARE "REINDEERS")!
!
Costume (Fix Yourself): Black short sleeve t-shirt, Black sweat pants, winter sweater!
!
Hair: Low pony tail!
!
Makeup: Natural-looking stage makeup, no color lipstick for "sleigh girls" and reindeer 
make up for the "reindeers"!
!
On Your Feet: Jogging shoes and black socks!
!
Music: "Sleigh Ride" by Pentatonix (Alexa cut this music for the performance and it is 
posted on the Private Facebook group and attached in this email): vanlig skjønnsminke!
!
På føttene: barbeint!
!
Musikk: «my grown up chistmas list» av tove burman!
!
!
Pedagog: Synne!
!



Kostyme, (låne av Spinn):!
!
Kostyme, (fikse selv): svarte klær!
!
Hår: høy hestehale!
!
Sminke: vanlig skjønnsminke!
!
På føttene: svarte/hvite sko!
!
!
!
!
!
Musikk: «jingle bells trap» av trap city!
Group Name: Jazz (Torsdag 15:45-16:30)!
!
Educator: Alexa !
!
Costume (Borrow from Spinn): Santa dress and Santa hat!
!
Costume (Fix Yourself): Black leotard or sports bra, black leggings/yoga pants (no print on 
them)!
!
Hair: Low pony tail!
!
Makeup: Red Lipstick!
!
On Your Feet: Bare Feet!
!
Music: "Man With The Bag" by Jessie J (Alexa cut this music for the performance and it is 
posted on the Private Facebook group)!
!
!
!
Pedagog: Kjersti Sophie !

!
Jazz Funk 1-2: 
Rød overdel(valgfri) og sort bukse(valgfri). Barbeint. Hår i hestehale. !



!
Musikal 
Blå dongribukse, rutete sjorte/dongriskjorte. Joggesko. Hestehale. !!
Musikal 
Sommerkjoler. Barbeint. Håret halvt opp halvt ned. !!
Jazz 3: 
Sort topp(lange ermer), Sort hotpants. Skal ha rødt bånd i håret. Barbeint. Hår halvt opp halvt ned. !!
Musikaldans Rona: 
Enkle kjoler(Valgfri) og vaskefille. Barbeint. Musefletter.  
 
 
Musikal Rona: 
Marthe fikser. !!
Jazz 1 Rona:  
Pepperkaker. Barbeint  
 
 
Jazz 1 Lund:  
Pysjamas og sovemaske. Barbeint. To fletter.  !!
Jazz 2 Lund: 
Står på Cornelia sin liste. !!
Jazz 1-2 X 2:  
Hvit t-skjorte og sort bukse. Barbeint. Håret halvt opp halvt ned.  !!
Jazz avansert:  
Hvit oversized skjorte m/knapper og sort hotpants m/u sort tights under. Barbeint. Håret halvt opp 
halvt ned. !!
Moderne:  
Valgfritt antrekk. Hverdagslig uten logoer og serke farger. Barbeint. Håret halvt opp halvt ned. !!
Jazz 1-2 fra 9:  
Blå dongribukse, sort t-skjorte. Barbeint. Hestehale.  



!!
Jazz Funk 3:  
Refleksvest, mange reflekser, superundertøy/ullundertøy i sterke farger, skibriller og vinterklær etter 
eget ønske. Vintersko. Høy hestehale. !!!
!


