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, med at få låne tøjet på.
Låne tøjet skal afleveres lige efter, de har været på gulvet. (VIGTIGT)
Hold 9-10:

nr. 6 ”Bunx Up” Deres eget Hip hop tøj til Tricks/Opvarmning.

Hold 9-10:

nr. 25 ”Finesse” Egne seje Hip Hop bukser, de låner en de låner en turkis
t´shirt og Orange/Gul kasket. De danser sammen med hold 43-44.

Hold 9-10:

nr. 39 ”COCO ”, skal de have sort deres ejet sorte tøj (gerne hvis I kan
skaffe skelet nattøj), låner mexicaner hat og Poncho. De danser sammen med
hold 43

Hold 41-42:

nr. 2 ”Opvarmning” Deres eget Jazz/dansetøj.

Hold 41:

nr. 11 ”Askepot”. De skal have deres egne ”prinsesse kjoler ” på, I skal selv
lave nogle muse ører evt. sætte dem på en hårbøjle.

Hold 42:

nr. 11 ”Askepot”. De skal have deres egne ”prinsesse kjoler ” på, de låner fe
hatte af os.

Hold 41:

nr. 21 ”Danse Danse Danse” deres egne jazz/gym dragt på, så låner de et
multifarvet tyl skørt af os.

Hold 42:

nr. 32 ” Hvis børn ku bestemme” de skal have deres egne bukser og en
tshirt på, lige meget hvilken farve, låner bøllehat/kasket af os.

Hold 41:

nr. 35 ”Emoji” Disco, De skal have Egne sorte leggins, låner Tshirt med
emoji logo

Hold 42:

nr. 45 ”Make you believe in love” Disco, Egne sorte leggins + sort
bluse/top, de låner brun/orange nederdel. De danser sammen med hold 44.

Hold 43:

nr.15 ”Of to see the world” Disco, Egne sorte leggins, låner lilla bluse med
blomst af os.

Hold 43:

nr. 25 ”Finesse” Hiphop Egne sorte leggins, låner turkis t`shirt og bandana
af os. Danser sammen med hold 10 og 44.

Hold 43:

nr. 39 ”COCO ” I låner af os sort nederdel og rød top + blomst til håret.
Danser sammen med hold 10-44

Hold 44:

nr. 17 ” VAIANA: Skal have deres egen bikini eller badedragt, låner af os en
lime grøn nederdel og blomst til håret.

Hold 44:

nr. 25 ”Finesse” Hip hop Egne sorte leggins, låner lilla t`shirt og bandana af
os. Danser sammen med hold 10 og 43.

Hvis man er der til Finalen nr. 51 ”LØVERNES KONGE” er der fælles dans til Hakuna
Matata, her er der fri påklædning.

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, med at få låne tøjet på.
Låne tøjet skal afleveres lige efter, de har været på gulvet. (VIGTIGT)
Hold 44:

nr. 45 ”Make you believe in love” Disco, Egne sorte leggins + sort
bluse/top, de låner gul/orange nederdel. De danser sammen med hold 42.

Hold 45:

nr. 4 ”Don´t be so hard” Disco Egne sorte leggings, låner stribede toppe.
Danser med hold 47

Hold 45:

nr. 17 ” VAIANA: Skal have deres egen bikini eller badedragt, låner af os en
rød nederdel og blomst til håret.

Hold 45:

nr. 28 ”Unusual” Hip Hop Egne bukser, låner Orange tshirt og bandana,
danser sammen med hold 47

Hold 47:

nr. 4 ”Don´t be so hard” Disco Låner røde paillet toppe, husk også en sort
strop bluse, som i kan have inden under. Låner Sorte leggins (men husk bare
jeres egne) sølv bånd til ankel og talje + paillet til håndled. Danser med hold
45.

Hold 47:

nr. 28 ”Unusual” Hip Hop Egne bukser, låner Orange tshirt og bandana,
danser sammen med hold 45.

Hold 47:

nr. 37 ”Like it Like it” Girly, Egne sorte leggings, egne sorte strop bluser,
låner sort/hvide nederdele af os

Hold 47:

nr. 41 ”Pinocchio” egne sorte strop bluser, låner af os cancan skørt + gult
bindebånd

Hold 34:

nr. 13 ”Latin” og nr. 38 ”Standard”, jeres ejet dansetøj

Hold 34:

nr. 47 ”Ariscocats” frit slag, katte kostume.

Hold 50:

nr. 8 ”All I Ask Adele” Egne sorte leggings, egne sorte bluser, låner hvide
nederdele

Hold 50:

nr. 27 ” Overgir mig langsomt” låner nederdele, vi aftaler hvem der skal
have hvilken farve Sort - Hvid – Rød

Hold 50:

nr.41 ”Pinocchio” Jeres ejet Tyroler Tøj + Træsko, (husk gummisko)

Hold 50:

nr. 49 ”Spotlight” Egne sorte leggings, egne sorte bluser, låner skærf og
handsker

Hvis man er der til Finalen nr. 51 ”LØVERNES KONGE” er der fælles dans til Hakuna
Matata, her er der fri påklædning.

