Klädinformation till julshowerna på Tibble Teater.

Lånekläder delas ut på dansskolan under vecka 47 (22/11-28/11).
Alla lånekläder återlämnas på Tibble Teater direkt efter show. Ta med ombyteskläder!
Lärare

Dansklass

Lånekläder

Egna kläder

Emmy
Emmy
Olivia S
Madde
Alice
Madde
Daniel
Alice
Nadja N
Nadja N
Hanna
Dennis/Ilan
Calle
David
Nadja N
Hanna
Linette
Calle
Olivia S
Emmy
Linette/Madde
Calle
Daniel
Nina
Nina
Nadja A
Amalia
Nina
Victoria
Daniel
Ilan
Josefine
Vincent/Chistian

Specgrupp J1
Specgrupp J2
Specgrupp J3
Specgrupp J4
Specgrupp D1
Specgrupp D2
Specgrupp D3
Specgrupp D4
Spec balett B1
Spec balett B2
Spec Street måndag kl 17:15
Spec Street break
Spec Street tisdag
Spec Street onsdag
Balettlinjen
Danslinjen 8 street
Danslinjen 8 jazz
Danslinjen 9 street
Danslinjen 9 jazz
MAS koreografi
MAS partnering
MAS street
MAS disco
Showjazz vuxna
Girlie vibe torsdag
Balett onsdag kl 16:45
Street fredag kl 17
Jazzfunk måndag kl 20:15
Disco/jazz lördag 10:25
Slow alla
Street vuxna
Disco torsdag kl 18:00
Street boys söndag kl 12:30

hatt, accessoarer, förkläde
zombie t-shirt

svarta tights, valfri tröja, egen utklädnad, barfota
svarta tights, pirat accessoarer
grå kläder, lager på lager
svarta löpartights, svart skjorta, vitt linne/croptop
svarta tights
svarta shorts/cykelshorts, vita höga strumpor
svarta leggings, ej synliga märken
svarta tights
vit dräkt, trikå, kjol, balettskor, luciaglitter
dräkt, trikå, balettskor, två knutar med röda rosetter
svarta byxor, vit tröja, svart/vita skor
svarta byxor, vit t-shirt
coola apor, svart mössa, mjukisar, tröja, beige/brun/svart
svart linne, skor
vit dräkt, trikå, tåskor, tutu, tiara
kjol, jeans, blå/rosa topp
egen karaktär från Alice i underlandet
ett plagg med djurmönster, brun/beige/vitt/svart
röd topp, svarta cykelshorts, svarta höga strumpor
karaktär från Lejonkungen, beiga kläder
karaktär - pirat
svart hoodie, svarta skor, Pinocchiokläder
egna t-shirts i färg, byxor
svarta hotpants, strumpbyxor, solfjäder, vit överdel
svarta leggings/hotpants, svart linne, barfota
bruna byxor/tights/strumpbyxor, balettskor, 2 knutar
brun eller grå byxa + tröja + ev mössa (möss)
blå tröja, svarta strumpor
vit t-shirt, vita tights
svarta egna kläder
Coco tema
prickig tröja, röda band
rosa eller lila valfri tröja, svarta byxor, ljusa skor

crew t-shirt
basketlinne, pom-pom
rött linne
nättröja
förkläde, vit tyllkjol
hoodie
svart kostymväst, blå byxor
glitterband
guldkrona

svart skjorta

orange/vit tröja, svarta byxor
vit keps (3 st)
franskjol
vinröd luvtröja, kimono
orange kjol, linne
t-shirt
tights
blå paljettkjol

vita tights

