Nedenfor kan i læse om, hvad børnene skal have på til deres dansenumre.
5 numre før de skal på gulvet, kommer de ned til os.
Vi hjælper så med, at få låne tøjet på. Låne tøjet skal afleveres lige efter, de har været på gulvet.
Hold 9-10:

Deres eget Hip hop tøj til opvarmning.

Hold 9-10:

”Pokemon”, skal de have deres egne bukser, låner rød bluse med pokemon
logo.

Hold 9-10:

HipHop/Trouble Egne seje Hip Hop bukser, de låner en de låner Gul tshirt
og minion kasketter af os. De danser sammen med hold 42.

Hold 9-10

Hip Hop/Kiss the Sky: Egne seje Hip Hop bukser, låner Turkis tshirt af os,
egne kasketter.

Hold 41-42:

Deres eget Jazz/dansetøj til opvarmning

Hold 41:

Tango Kat. De skal være helt i sort eller hvidt, så låner de en hue, hale.

Hold 41:

”Fødselsdag” Vi fejre dyrenes fødselsdag, så i skal klæde dem ud som et
eller andet dyr  + et flag de kan have i hånden.

Hold 41:

Disco Jazz ”Delicious / Egne sorte ben, låner multifarvet farvet skørt –egne
DancingTeam logo bluse på, ha man ikke låner man en bluse af os.

Hold 42:

Disco Better When I´m dancing: skal de have egne sorte ben, låner lilla
tshirt med en lille blomst på bryst af os.

Hold 42:

”Tand fe”: De skal have deres Nattøj på og en hygge pude med, bagpå sætte
en tand, som vi har klippet ud. (husk sikkerhedsnåle)

Hold 42:

Hip Hop/Trouble: Egne lange bukser, de låner Turkis tshirt og tyndt
tørklæde til håret af os. De danser sammen med hold 9. drenge holdet.

Hold 43-44:

Hip hop Girly style: ”Girls” Egne shorts, låner orange tshirt og bandanaer
af os.

Hold 43-44:

Disco: Can`t stop the feeling: Egne sorte leggins og sort bluse/tshirt, låner
en Strop Bluse af os.

Hold 43-44:

JUL: I skal selv klæde dem ud i jule tøj, tænk rødt/hvidt nissehuer, osv. har i
nisse dragter, så er det nu, det skal på, Julen varer lige til påske. 

Hold 46:

Disco: Låner blåt discotøj er prøvet og pakket i poser med deres navn.

Hold 46:

Hip Hop Girlystyle: ”Girls” Egne shorts, låner tshirt og bandanaer af os.

Hold 46:

JUL: Låner brune bukser- t-shirt - Alf ører. Julen varer lige til påske. 

Hold 9-10+41-42+46 ”Dans med Mig” fra MGP og her er fri påklædning.

