
GALLASHOW 2020 
KOSTUME OVERBLIK 

Tema: GKF præsenterer, H.C. Andersen 

Snedronningen 
DELTAGERE  

F3 M1 - Julie Vestergaard 

F2 M1 - Courtney 

E3 M2 - Julie Eefsen 

E4 M2 - Sarah 

SSK 4 – (HT – Anna)  

SSK 5 – (HT – Annika)  

SSK 6 – (HT – Catharina)  
Familieholdet – (HT – Courtney) 
  

Snedronningen 
M1 – Julie Vestergaard 

Kostume: 
Kostumet skal være prangende 
Snedronningen kommer ind i en stor slæde. 
Nogle af delene skal måske købes, hvis ikke vi  
kan lave dem selv.  
Stokken er vigtig, og evt. vimpler kan bruges 
til at til at skabe effekt til flagermusærmer. 
Lange hvide handsker har GKF vidst, hvis det er ønsket. 
Lad billederne vær inspiration, vi hjælpes ad 
 
Medbring selv:  
Hvide strømpebukser + evt. hvid t-shirt.  

Makeup og hår: 
Lys makeup, mørke øjne – Løst hår med kronen på. 
 

Kay 
M2 - Julie E 

Kostume: 
Bror til Gerda - han er fra en fattig familie. 
Må gerne ligne stilen fra billederne - stumpebukser, 
poset skjorte/bluse/halstørklæde/vest – og gerne 
en rød tophue med kvast. Vi hjælpes hvis noget 
af det skal syes i GKF 

Medbring selv:  
Strømper der skiller sig ud fra kostumet og evt. bluse/skjorte 

Makeup og hår: 
Lys Makeup med lidt beskidte tendenser - Hår evt. stikke ud under hue så det ligner kort hår, alternativt under huen. 
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Gerda  
M2 - Sarah  

Kostume: 
Vinter outfit. 
Evt. en kappe med hætte som kan tages af. 
Sådan lidt gammeldags look, kjole/nederdel, med forklæde.  
Billedet er til inspiration. 

Medbring selv:  
Langærmet t-shirt der passer til outfit + strømpebukser der også matcher 
Hvis kjole/nederdel haves privat, er det perfekt.  

Makeup og hår: 
Lys Makeup med lidt beskidte tendenser - 2 Fletninger under tørHår evt. stikke ud under hue så det ligner kort hår, 
alternativt under huen. 
 

Lille Røverpige 
M1 - Courtney  

Kostume: 
Den lille røverpige i snedronningen er en fræk pige 
Hun må gerne være sådan lidt vikingeagtig i kostumet,  
gerne pels på skuldrene, + en stor pap kniv. 

Medbring selv:  
Langærmet t-shirt i farve der passer 
Hudfarvet strømpebukser 
Evt. en nederdel der kan bygges videre på. 

Makeup og hår: 
Friske lyserøde kinder  

Røverne 
F2 

Kostume:  
Rigtige røvere - Gerne lidt drengede og beskidte og med pistol/sværd.  

Medbring selv:  
Langærmet t-shirt i forskellige farver 
Jeans eller farvede bukser  
Bandana eller hue, eller hvad der er sejt. 

Makeup og hår: 
Lidt beskidt i ansigtet, og rodet hår under hat, bandana eller andet sjovt.  
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Snefnug 
E3 

Kostume:  
Gerne ens hvide nederdele, ”armbånd” om anklen og 
hvid stor snefnugsblomst i håret 
Evt. kan alle nederdele laves af tyl bundet på elastik. 
Se billeder for inspiration 

Medbring selv:  
Hvid langærmet t-shirt  
Hudfarvet strømpebukser 

Makeup og hår:  
Glimmer på kinderne og shinny læber – og høje hestehaler eller knolde med masser glitterspray 
 

Istapper 
E4 

Kostume: 
Gerne ens isblå nederdele, ”armbånd” om anklen i matchende og 
farver og hårbånd med istap-lignende pynt. – Se billeder. 
Evt. kan alle nederdele laves af tyl bundet på elastik, blandet 
blå farver for is effekt - Se billeder for inspiration   

Medbring selv:  
Hvide strømpebukser 
Turkis t-shirt 
Hoved stykke  

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

 

Harer 
SSK 4 – (HT – Anna) - Hvide harer  
SSK 5 – (HT – Annika) - Brun harer  
SSK 6 – (HT – Catharina) - Grå harer 

Kostume:   
3 forskellige farver - brun grå og hvid  

Medbring selv:   
SSK 4 – Hvide langærmet t-shirt + hvide strømpebukser   
SSK 5 – Brun langærmet t-shirt + brune strømpebukser  
SSK 6 – Grå langærmet t-shirt + grå strømpebukser  

Makeup og hår:  
Lyserøde kinder, og brune næser - håret i glade rottehaler  

 

 

HT under show. 
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Børn med slæder 
F3  

Kostume:   
En masse glade børn i farvestrålende vintertøj.  
Der skal bruges 4 plastik kælke, dem man kan sidde på  
eller bobslæder. Derudover 4 almindelige trækælke  
Vintertøj, stemningsfyldt - knald farver så det kan ses 
at det er børn og at de leger.   

Medbring selv:   
Ski tøj – Skibukser, skijakker, flyverdragter  
Glade huer og halstørklæder  

Makeup og hår:  
Lyserøde kinder, og lidt røde læber for effekten skyld  
Håret i glade rottehaler, hestehaler – Lige som I har lyst.  
 

Snebolde - Træer 
Familieholdet 

 

 


