
GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Tommelise 
DELTAGERE  

E2 M2 - Annie 

SSK 7 - (HT – Johanne) EK2 - Cecilie 

SSK 8 - (HT – Siri) EK2 - Ursula 

 EK2 - Frida 

 EK2 - Chili 

 EK2 - Christina 

 E2 - Karl-Oscar 

 E2 - Christoffer 

Tommelise 
M2 - Annie 

Kostume: 
Tommelise kommer på isen som en blomsterknop. 
Ønsket er at kostumet kan folde sig ud til en blomst på en eller 
anden måde – lidt som en lukket tulipan til at starte med, men 
herefter folder der sig blade ud og som evt. ligger oven på  
tyl skørtet som på første billede, eller badene kan stritte lidt  
og udgøre en krans agtig oven på et evt. tylskørt.. 
Lad fantasien lave en smuk blomst, i skønne klare farver. 
Vi hjælpes ad i GKF 

Medbring selv:  
Strømpebukser som passer til outfitet. 

Makeup og hår: 
Lyserøde kinder, evt. med glimmer, og evt. en hat på hovedet – så hår derefter. 
 

Tommelises mor 
EK2 - Cecilie 

Kostume: 
Tommelises mor er en fattig bondekone. 
Billedet er til inspiration – og nederdel må gerne være kortere.  
Evt. kjole med forklæde. 
I hånden har hun en farverig vandkande - Vi hjælpes ad i GKF 

Medbring selv:  
Hudfarvet Strømpebukser 

Makeup og hår: 
Mild makeup og løst hår, evt. løs knold bag til – Moderlig type.  

  



GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Alfer 
E2 - Karl-Oscar og Christoffer  

Kostume: 
Alferne i historien om Tommelise, er lidt nogle fine alfer med fine linjer. 
Alferne skal have alfeøre – Evt. brune skøjteposer over skøjten med pompon 
i stedet for snabel, hvis den er svær at lave – se billede.  
I nogle bøger er alferne røde, med gule vinger, andre er det grønne alfer. 
Billedet er til inspiration - Vi hjælpes ad. 

Medbring selv:  
Bukser i den farve alfen skal være 

Makeup og hår: 
Røde kinder, og pjusket hår  

Markmus 
EK2 - Chili, Frida og Christina 

Kostume: 
Markmusene er gamle og rare, og er søde ved Tommelise. 
Eks. lysegrå tyl nederdele med hale, øre og knurhår 

Medbring selv:  
Grå t-shirt  
Sorte strømpebukser  

Makeup og hår: 
Lysrøde kinder, sort næse og håret i space buns  

Mulvarp 
EK2 - Ursula 

Kostume: 
Muldvarpen ser dårligt, derfor har den store briller på. 
Evt. pingvinjakke, sorte bukser og høj hat. 
 
Medbring selv:  
Hvid t-shirt og sorte bukser 
Hudfarvet strømpebukser 

Makeup og hår: 
Lidt beskidt i ansigtet, og knold i nakken så hatten kan sidde på. 
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Frøer 
E2 - Cubs 

Kostume: 
Flotte shiny frøer, gerne med hårbøjler med store øjne på.  

Medbring selv:  
Evt. grøn t-shirt  
Grønne strømpebukser  

Makeup og hår:  
Grøn glimmer på kinderne – og grønne shiny læberi 
Håret evt. i space buns  
 

Svaler 
E2 - Springs 

Kostume: 
Sorte svaler, med hvidt bryststykke. 
Evt. pingvin jakke, men skåret op så der er 2 haler 
Evt. hvide tylskørter 

Medbring selv:  
Hvide strømpebukser 
Hvide toppe  

Makeup og hår: 
Lyserøde kinder  
Lave hestehaler i nakken – eller lang fletning 

 

Blomster 
SSK 7 - (HT Johanne)  
SSK 8 - (HT Siri) 

Kostume:  
Blomster Blomster Blomster Blomster Blomster 
Forskellige farvede strømpebukser, skørter 
hovedbeklædning – Flotte klare farver. 

Medbring selv:  
T-shirts 
Farverige Strømpebukser 

Makeup og hår: 
Kinder i blomstens farve, gerne masser glimmer 
Glade rottehaler 


