
Kläder till dansshowen den 19 maj 
 
Arnbergs kommer att stå för en del av kläderna och ni står för en del. Arnbergs kläderna 
kommer att finnas på plats på Kulturhuset under söndagen och vid er första repetition om 
inte dessa delas ut av er lärare på lektionen. Ni tar med det som står under ”eget”. Vår 
personal kommer att hjälpa alla barnen att klä sig så vi har inga föräldrar bakom scen.  
VIKTIGT! 
Om man ska ha på sig kläder hemifrån skall barnen komma i dessa kläder till repetitionen 
och showen. 
Alla ungdom/vuxen elever får muntlig information från sin lärare gällande kläderna. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 
 

Barndans 4-5 år tisdagar kl 17.00 

Eget: 
Eleverna skall ha på sig var sin färg. Nedan ser ni färgen vid ert barns namn. En tröja, (kortärmad eller 
långärmad spelar ingen roll) och ett par byxor. 
Ebba-Rosa 
Alexa-Gul 
Tuva-Orange 
Maja-Blå 
Rut-Röd 
Sriharshitha-Grön 
Joline-Lila 
Alba-Vit 
Skor: 
Vita eller rosa balettskor 
Hår: 
Uppsatt i en tofs 
 

Barndans 4-5 år söndagar kl 11.15 
Arnbergs ordnar: 
Rosa top 
Vit kjol 
Hårband 
Eget: 
Vita strumpbyxor  
Stor klubba ( finns att köpa på hemmakväll för 39:- ) 
Skor: 
Vita eller rosa balettskor 
Hår: 
Hur man vill 
 

Dansmix 4-5 år torsdagar kl 17.00 

Klänningar (vi har provat ut) 
Arnbergs har en del och ni själva har en del. 
Eget: 
Vita strumpbyxor 
Eget trollspö 
Skor: 
Rosa eller vita balettskor 
Hår: 
Utsläppt, gärna locka det om man vill 
 



 
Klassisk balett 6-8 år torsdagar kl 17.40 

Arnbergs: 
Kjolar mm 
Eget: 
Bikini överdel (gärna färgglad) 
Vita tights 
Skor: 
Barfota 
Hår: 
Utsläppt, gärna locka det om man vill 

 
 
Streetkids 6-8 år tisdagar kl 17.45 

Arnbergs ordnar:  
Röda ”kors” som ni skall nåla fast med säkerhetsnålar på tröjans mage (Ellen kommer visa er efter 
påsk) 
Eget: 
Grå långärmad tröja 
Gråa byxor 
Skor: 
Gympaskor 
Hår: 
2 inbakade flätor eller vanliga flätor 
 

 
 
Streetkids 7-9 år forts. söndagar kl 11.00 

Arnberg ordnar: 
Blåa hoodis 
Eget: 
Svart långärmad tröja 
Svarta tights 
Skor: 
Gympaskor 
Hår: 
Hästsvans 
 

 
Streetjazz 9-11 år måndagar kl 18.00 

Arnberg ordnar: 
Klänningar och tiaror  
Eget: 
Svarta tights 
Skor: 
Barfota 
Hår: 
Lite nere och lite uppe, vi hjälper er att sätta fast tiarorna  
 
 

 

 



Hip hop 10-13 år måndagar kl 17.00 
Eget: 
Vita hoodis 
Eget  
Militärbyxor  
Skor: 
Vita skor 
Hår: 
Lite nere och lite uppe 
 

 
 
 

Acadamy Program-Hässleholm 

Arnbergs ordnar: 
Gula kjolar (ej killarna, fråga läraren) 
Eget: 
Svart kortärmad tröja 
Svarta strumpbyxor (ej killarna, fråga läraren) 
Elis- Grå tröja och gråa mjukisbyxor + vit tröja och vita mjukis 
Skor: 
Vita skor 
 

Acadamy Program-Malmö 
Annes koreografi 
Arnbergs ordnar: 
Gula tights 
Orange klänning 
Röd överdel 
Skor: 
Svarta jazzsneakers 
Hår: 
Tupperat så stort ni kan (numret är i första akten) 
 
 

Felicias koreografi 
Arnbergs ordnar: 
Guldig fluga från studion  
Eget: 
Vit långärmad tröja 
Blå jeans 
Ellen: Guldig klänning (från studion) 
Svarta tights 
Skor: 
Vita skor 
Hår:  
Inbakade flätor (detta nummer är i andra akten så ni hinner fixa håret) 
 


