
GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

HT under show. 

Den Grimme Ælling 
DELTAGERE   

F1 E2 - Veronika  
SSK 1 - (HT - Masha) M2 - Lærke  
SSK 2 - (HT - Courtney) M1 - Helene  
SSK 3 - (HT - Emma)   

 
Den Grimme Ælling 
E2 - Veronika 

Kostume: 
Billederne er fra opførelsen af Grimme ælling på det kgl. Teater. 
Den grimme ælling er ikke let at lave, men lad det her være inspiration. 
Det kunne også være gråt tylskørt som de små ællinger og vinger med  
evt grå og hvide fjer. 
Kostumet hjælpes vi ad med at lave i GKF 

Medbring selv:  
Hudfarvet strømpebukser eller som på billedet evt. røde strømper 

Makeup og hår: 
Røde kinder, men også lidt gråtoner 

 
Små ællinger 
SSK 1 – (HT - Masha) 
SSK 2 – (HT - Courtney) 
SSK 3 – (HT - Emma) 

Kostume: 
En masse små ællinger i gule tyl skørter. 
Tyl skørterne laver vi sammen 
På hovedet noget gult og også gerne på skøjterne 
Hjælpe Træner bærer ens neutrale slag over sig, matchende deres holds farver. 

Medbring selv:  
Hudfarvet strømpebukser 
SSK 1 – Gul top 
SSK 2 – Brun top  
SSK 3 – Grå top  

Makeup og hår: 
Evt runde gule kinder 
Høje hestehaler 
Hoved beklædning, ønskes passe til kostume – gerne noget stort 

  



GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Svaner 
F1 

Kostume: 
Yndefulde svaner, evt. flagermusærmer - og hvide tylstrutskørter  
Tylskørter skal laves + Hvide Hårdutter – vi hjælpes ad. 

Medbring selv:  
Hvide strømpebukser 
Hvide toppe  

Makeup og hår: 
Lyse ansigter med lyserøde kinder 
Sart makeup 
Fin knold på toppen af hovedet 

Ræv 
M2 – Lærke 

Kostume: 
En idé kunne være en masse tyl i forskellige farver 
som på billederne, bundet om en elastik.  
Vi hjælpes ad med at lave kostumet 

Medbring selv:  
Hudfarvet strømpebukser 
Orange eller rødbrun, kort eller langærmet bluse 

Makeup og hår:  
Røde kinder 
Hovedbeklædning, noget de passer til kostume 

Svane 
M1 – Helene  

Kostume: 
Det vil være ideelt hvis der på en eller anden måde  
kan kreeres vinger så det ligner en smuk svane… 
Måske der kunne være LED lys i vingerne. 
Nederdel kan eks. være tyl bundet på en elastik 
Vi laver det sammen i GKF. 
På hovedet skal der sidde en fin krone, evt. også en fin blomsterkrans. 

Medbring selv:  
Hvide strømpebukser 
Hvid top eller hvad der kan passe 

Makeup og hår: 
Lyst ansigt med lyserøde kinder 
Sart makeup 
Evt. en fin knold i nakken 
 


