
GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Åbningsnummer 
DELTAGERE 
E1 
Johanne – Ole Lukøje 
Masha - Prinsessen på ærten 
Emma – Den lille havfrue 
Isabella – Skorstensfejer 
Naja – Soldat fra Fyrtøjet 
Anikka – Den lille pige medsvovlstikkerne 
Mille – Elisa fra de vilde svaner 
 
EK1 + Sportshold 
ALLE - H.C. Andersen 

HC. Andersen  
EK1 & Sportsholdet 

Kostume: 
Høje hatte til alle 
Sort pingvin jakke 
Hvid skjorte, alternativt kan det også være en halsedisse. 
Stok. 

Kære alle – det kunne være så fantastisk hvis I kender  
nogen hvor I må låne en sort pingvinjakke. 

Der skal laves sorte stokke, sorte klude til halsen. 
De høje hatte køber GKF. 

 

Medbring selv:  
Sorte bukser, og sort pingvin jakke. Gerne vest.  
En hvid halsedisse eller skjorte.  

 
 

Makeup og hår: 
Lyse ansigter – men lyserøde kinder, Lav knold i nakken, så hatten kan sidde på. 

  



GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Ole Lukøje 
E1 - Johanne 

Kostume: 
Kæmpe stor hvid skjorte og hudfarvet strømpebukser/gamacher. 
Ole Lukøje har en kæmpe stor rød eller grøn paraply. 
Derudover har han en stor sprøjte som er den modsatte farve af  
paraplyen – enten rød eller grøn. 
På hovedet enten rød nathue eller hvid. 
Evt. der på depot er stor hvid skjorte 

Medbring selv:  
Hudfarvet Strømpebukser + stor skjorte og nathue 

Makeup og hår: 
Mild lys makeup og håret gemt op under huen.  

Prinsessen på ærten 
E1 - Masha 

Kostume: 
Prinsesse kjole - Prinsesse krone og en lille pude 
Evt. der er kostume i depot der kan blive eller allerede er prinsessekjole 

Medbring selv:  
Hudfarvet Strømpebukser + og en lille pude 

Makeup og hår: 
Mild lys makeup og håret i store krøller og fin krone på hovedet.  

 

Den lille havfrue 
E1 - Emma  

Kostume: 
Bukser – shinny  
Top – shinny 
Rød paryk 
Evt. der er en rød paryk i depotet.  

Er bukserne med finner – ønsker Dima at der  
kun er finne på den ene side, dvs. evt klippe den ene side af. 

Medbring selv:  
Hudfarvet Strømpebukser  

Makeup og hår: 
Glimmer makeup – farverig øjenskygge og skinnende kinder. 
Rød lang krøllet paryk  



GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Skorstensfejer 
E1 - Isabella 

Kostume:  
Som en skorstensfejer nu ser ud       
Det er et ønske at der på en eller anden måde bliver  
lavet en sort kost/børste. 
En sort buksedragt, eller jakke og bukser/shorts 
Bælte og gerne guld på jakken som knapper. 
GKF indkøber hat 

Medbring selv:  
Sort tøj + bælte 
Hvid højhalset bluse eller tørklæde.  
Sorte strømpebukser  

Makeup og hår: 
Beskidt ansigt + plus løst hår, lidt uglet.  
 

Soldat 
E1 - Naja 

Kostume: 
Eks. Rød bluse med guldknapper på maven 
Evt. blå skjorte indenunder (se bilede) 
Blå bukser, evt med hvid stofstrimmel ned  
langs siden af benet. 
Og så en rygsæk på ryggen 
Kasket købes af GKF, med mindre nogen 
har en der kan bruges. 
Og så vil de se cook ud med et gevær eller lignende  

Medbring selv:  
Rygsæk 
Rød bluse 
Evt. Fyrtårns kasket  
Sorte overtræks til støvler og evt. benvarmere der går lidt op ad benene. 
Blå bukser 

Makeup og hår: 
Mild makeup og lyserøde kinder 
Knold i nakken så hatten kan sidde på eller knold oven på hovedet under hatten.  

 

 

 

 



GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Den lille pige med Svovlstikkerne  
E1 - Anikka  

Kostume: 
Billedet er til inspiration 
Tjek evt. depot for kostume der kan bruges. 

Medbring selv:  
Hudfarvet strømpebukser  
Sort cardigan, nederdel, hvid t-shirt 
Hvidt forklæde 

Makeup og hår:  
lettere beskidt ansigt (svovl) – sjusket men sødt hår 

 

 

Elisa - “De vilde Svaner” 
E1 - Mille 

Kostume:  
Billederne er til inspiration 
Tjek evt. depot for kjole der kan bruges. 

Medbring selv:  
Hudfarvet strømper 
Evt. egen kjole.  

Makeup og hår:  
Friske røde kinder og gerne lang fletning 
 

 


