
SCENKLÄDER NÖJESTEATERN 22/5-2022 

 

För att göra showen så bra som möjligt och få eleverna att känna sig som sina karaktärer 

lägger vi en hel del fokus på scenografi, rekvisita och kostym. En del kläder fixar Arnbergs 

och en del fixar eleverna själva.  

Scenkläderna ska man även ha på sig på genrepet som är på Nöjesteatern den 21/5.   

 

 

GRUPP:           
Barndans 4-5 år, Mån kl 17:00 & Sön kl 10.10           (cowboy show 1 / 2) 

Hår: låg hästsvans 

Tröja: Vit långärmad tröja & röd väst (får låna av Arnbergs) 

Byxor: jeansshorts 

Skor: Svarta gympaskor 

Huvudbonad: Cowboyhatt (från Arnbergs) 

 

Streetkids 6-8 år & Streetkids 7-9 år, Showjazz 7-9 år & 9-13 år tisdagar.  (Pirater show 1 / 2)        

Ni ska vara pirater. Ni får fria händer. Köp INTE en dyr kostym – utan använd er av vad ni har 

hemma. Exempelvis: Svarta knäbyxor. Röda knästrumpor. En vit skjorta ni kan rulla upp armarna på 

och stoppa in i byxan. En bandana att knyta runt huvudet. Vi kommer ”aska ner dem” i ansiktet.  

Klassisk balett 6-8 år & 7-9 år, Mån kl 17.00/17.45    (tropikariet show 1 / 2) 

Rosa balettkläder + rosa balett taights + rosa balettskor med antihalk. (finns och köpa hos oss) 

Håret: uppsatt med Donut/balettknut + VINGAR (helt vanliga fe/maskerad vingar, finns på 

Dollarstore för 30:- om man inte redan har hemma)  

Klassisk balett 9-13 år, Mån kl 18.45   (tropikariet show 1 & 2) 

Hår: två bollar på sidorna 

tröja: Svart linne med tunna band 

Nederdel: Svarta hotpants/shorts (vi fixar gröna kjolar)  

Skor: rosa balettskor 

Vi kommer sätta massaglitter på kroppen och i ansiktet.  

Barndans 4-5 år, lörd 9.30       (vikingar show 2) 

Hår: två låga flätor på sidan 

Tröja: Gråa t-shirts 

Underdel: Gråa kjolar (från Arnbergs) 

Skor: Balettskor  

Accessoar: Benvärmare i valfri mörk färg & Bruntband/diadem/bandana att knyta runt håret.  

 

Showkids 6-8 år, Lör kl 10.10          (vikingar show 2) 

Hår: tre toffsar (pernilla visar på lektionen) 

Tröja: Orange tröja (lånar av Arnbergs)   

nederdel: Svarta söndriga leggings/taights  

skor: Barfota 

Accessoar: gärna chockers/tunna armband (tänk lite Xena krigarprinsessan) 

 

 

 



Discobalettmix 4-5 år, sö 09.30 & lö 10.55      (Gustav wasa, show 2 / 1) 

Hår: Lite uppe och lite nere, gärna lockat i topparna 

Klänning: Valfri prinsess/disney klänning ni kan ta med hemifrån  

Skor: Rosa balettskor med antihalk 

Hiphop 10-13 år kl 17.15 
Hår: Låg toffs 

tröja: Vit långärmad tröja  

Nederdel: Svarta vida byxor 

Arnbergs fixar en väst + cowboyhat     

Hiphop 10-13 år kl 18.15 

Hår: två låga flätor 

Tröja: Rutiga oversizeskjortor  

Nederdel: Jeansshorts 

skor: vita gympaskor 

accessoar: Knyt en bandana runt handleden/hänga i fickan + cowboy hattar vi fixar 

Musikaljazz 10-13 år, onsdagar kl 17:15: 
Tröja: Brun långärmad tröja 

Nederdel: Bruna taight  

Skor: Barfota 

Vi fixar: Öron + pälsbitar att fästa med säkerhetsnål. + ansiktsmålning. OBS! Ta med egna 

säkerhetsnålar. 

Streetfunk 9-12 år, tisdagar 18.25: 

Ni ska symbolisera militär i första världskriget. Dvs ni ska ha på er militärkläder/camouflagekläder. 

Går även bra att skapa sitt egna om man inte har camouflagemönster eller militärmönster. Exempelvis: 

Tröja: Militärgrön/brun/mörkgrön 

Byxor: Militärgrön/brun/mörkgrön/mörkgrå 

Skor: Vita gympaskor 

Håret: Långt hår har uppsatt i toffs 

Vi kommer måla camouflagesträck i ansiktet och på näsan på de i backstage – om något barn inte få 

bli målat måste ni återkomma.  

Klassisk balett 9+, onsdagar kl 18.15: 

Vita vanliga balett taights 

Vita dansdräkter (tror alla har annars kan ni köpa hos oss) 

Rosa balettskor  

 

 

 

 

 


