GALLASHOW 2018
KOSTUME OVERBLIK
Tema: GKF, A Trip down Memory Lane
F1(8) og EK2(7): Chess
Kostume:
Sort/hvide kjoler, og sorte/hvide strømpebukser - (GKF har kjolerne på depot)
Medbring:
EK2 Sorte strømpebukser
F1, Hvide strømpebukser
Ansvarlig voksen- (EK2 Sidsel og Maria) + (F1 Anette)

F2(23): Cheerleaders
Kostume:
Hvid, kortærmet T-shirt med rødt H på maven, rød nederdel og
hudfarvede strømpebukser. Rottehaler med røde bånd i. Røde
pomponer
GKF har røde nederdele og pomponer
Undersøg om GKF har de røde bogstaver liggende
Medbring:
Hvid, kort T-shirt - Evt. holdet selv laver det røde M bogstav i rød filt.
Undersøg om GKF har de røde bogstaver liggende
Ansvarlig voksen: Ulla

F3(16): Ibitza
Kostume:
80’er tøj, Gipsy style – glade farver, armbånd i skønne farver og løst hår
(GKF har pandebånd til alle med marguerite blomst på)
Medbring:
Hudfarvet strømpebukser, gamle cowboyshorts og ens feminine hvide bluser.
Armbånd og halskæder i friske sommerfarver - og rigtig gerne neon farvet negle
– Jo mere pynt jo bedre 😊

Ansvarlig voksen: Marianne
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M1(5) og M2(3): Skatteøen
Kostume:
Guld/sorte og lilla/sorte kjoler, sorte strømpebukser, pirat hår
Medbring:
Sorte strømpebukser
Ansvarlig voksen: Bettina og Maria

Ek1(11): Abba
Nyt tøj efter aftale med Cheftræner Nadia
Medbring:
Aftal nærmere med træner
Ansvarlig voksen: Sigga

E1(6): Grease
Nyt tøj efter aftale med Cheftræner Nadia
Medbring:
Aftal nærmere med træner
Ansvarlig voksne: Pernille og Inger

E2(9): Sound of music
Kostume:
Sorte kjoler med hvidt forklæde, hudfarvede strømpebukser, fletninger.
Medbring
Hudfarvet Strømpebukser – fletninger med
farvet bånd der matcher tøjet
Ansvarlig voksne: Agnete og Rikke
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E3(5): Ostenummer fra skatteøen
Kostume:
Oste dragter, hår opsat med små ”frikadeller” m gule hårbånd omkring – alle har sorte
strømpebukser på.
Medbring
Sorte strømpebukser
Ansvarlig voksen: Kerstin

E4(9): Papegøjer
Kostume:
Papegøjedragt, røde strømpebukser,
Medbring:
Røde strømpebukser
(forsøg at finde ens strømpebukser til alle på holdet)

Ansvarlig voksen: Camilla

Familieholdet: Cirkus
Aftal nærmere med Træner Charlotte
Medbring:
Aftal nærmere med træner
Ansvarlig voksen: Træner Charlotte
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Voksenholdet: James Bond
Kostumer:
James Bond tøj:
Medbring:
Mænd, eks. sorte bukser/hvid skjorte, solbriller, Legetøjs pistol.
Kvinder, Bond kjole til evt. med lange handsker og boa.
Aftal nærmere med Nina og Emilie
Shownummer ansvarlige: Nina og Emilie

Skøjteskolen
Kostume ansvarlig voksen Nadia Knudsen

HOLD 1 (28 børn) - Around the world, Antarctica, Sydpolen
Kostumer:
Pingviner
Medbring:
Hudfarvet strømpebukser og sorte langærmede trøjer
Shownummer ansvarlige: Masha og Catharina

HOLD 2 (18 børn) - Around the world – Hawaii
Kostume:
Hawaii skørt, blomsterkrans, løst hår
Medbring:
Hudfarvet strømpebukser og hvid kortærmet t-shirt
(Strømpebukser skal være hudfarvet selvom de er sorte på
billedet 😊)
Shownummer ansvarlige: Annika og Johannes
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HOLD 3 (12 børn) - Black or White
Kostume:
Sorte bukser, hvid skjorte/trøje, sort og hvid handske
Medbring:
Sorte bukser, hvid skjorte/trøje, og én sort finger handske
(GKF har hvide handsker)
Shownummer ansvarlig: Amalie

HOLD 4 (13 piger + 3 drenge (inkl. dreng fra hold 3) - Phantom Of The Opera
Kostume:
Piger - Sorte piratkjoler, maske, pirat hår (en løs knold gerne pjusket) og vifter.
(GKF har vifter og masker)
Drenge - hvid skjorte/trøje, sorte bukser og sort kappe og masker.
Medbring:
Piger - Sorte strømpebukser
Drenge - hvid skjorte/trøje, sorte bukser (også gerne sort kappe hvis haves)

Shownummer ansvarlig: Siri

