
Jazzitude jr. 

Disse elevene er invitert til prøvetime på jazzitude jr. Vi skal ha med 

6 dansere i kompaniet. Dere får beskjed når første lørdagstrening 

blir.  

42, 41, 48,49, 54,25, 51, 50,52,63,65 

 

Jazzitude 

Disse elevene er invitert til prøvetime på jazzitude. Vi skal ha med 6 

dansere i kompaniet. Dere får beskjed når første lørdagstrening blir. 

11,33,9,29,22,6,32,19,26,30 

 

Showjazz ungdom 3-4 mandager kl. 19 

Disse er med:  

1,4,5,6,9,10,11,15,17,19,22,23,24,36,26,29,30,31,32,33,35,2,8,16,12

,13,15 

Showjazz 13-16 år torsdager kl. 19  

Alle disse er invitert til ny PRØVETIME i uke 34: 

40,2,41,5,42,43,44,45,46,47,58,48,49,50,51,21,52,53,28,10,54,25,55

,56,6,29,9,11,15,22,23,26,19,30,31,32,33,36,12,13,16,27 

 

Contemporary ungdom 3-4 mandager kl. 18 

Disse er med:  

2,3,4,35,5,6,10,11,15,16,30,17,19,22,24,36,26,67,9,23,29,30,33,32,6

8,8,12,14,13,28 

 

Contemporary 13-16 år 3-4 mandager kl. 20 

Disse er invitert til ny PRØVETIME i uke 34: 

40,5,42,43,44,10,48,41,62,51,63,25,65,6, 

60,61,45,56,15,30,19,22,23,36,26,31,33,32,54, 53,11,29,27 

 

Guttekompani fredager kl. 18.00 

Disse elevene er invitert til prøvetime på guttekompaniet fredag kl 

18 i uke 34. 68,200,65,72,74,69,70,73,62 

Jr. Gutter torsdager kl 20.00 

Disse har kommet inn: 82,81,201 

Disse har prøvetime første uken: Kasper,Simon, August, 

Sondre,Tobias  

evnt. flere vi inviterer i løpet av uken.  

 

Extend Crew.  

Disse elevene er invitert til prøvetime .Audition blir uke 34 eller 35, 

dere får beskjed.  

gutter: 68,81 ,200,93,71,74,82 

Jenter: 98,54,250, 112 



 

Exstatic kompani tirsadger kl. 20 

Disse elevene er invitert til prøvetime 

101,112,96,100,98,97,92,99,90 

 

Junior kompani jenter hip hop tirsdag kl. 15.00  

Disse har prøvetime første uken: 113, 109,54,42,110, 111,63,66,104 

Hip hop 13-16 år onsdager kl. 19 

Disse er med:90,80,94,62,104 ,65, 98,19,20,83 

,24,102,66,54,42,25,41,52,53,71,201,66 

Disse har ny prøvetime i uke 34, siden vi ønsker å se dere en gang til 

før vi bestemmer oss: 106, 105, 107,64, 

 

Girlstyle tirsdager kl 19. ungdom 3-4 

Disse er 

med:1,90,54,92,94,96,109,97,18,98,19,100,63,101,99,66,112,24,20,

42,31,111,102 

 

Hip hop ungdom torsdager kl. 17.00 

Disse er med: 90,68,91,92,93,81,69,94,250,82,95,64,70,96,65,73,66, 

97,98,100,83, 72,101,99, 102, 52,1,74,109,112,80 

Disse har ny prøvetime i uke 34, siden vi ønsker å se dere en gang til 

før vi bestemmer oss: 71,106,20,24,103, 

 

Hip hop gutter torsdager kl. 18 

Disse er med: 68,sondre 

S,80,81,82,62,75,200,65,201,83,67,69,70,71,72,73,74 

 

Girlstyle 3-4 tirsdager kl. 18 13-16 år 

Disse er med: 90,55,41,42,54, 

94,111,104,16,109,97,98,19,20,63,101,99,110,102,52,53,66,31,24 

Disse har ny prøvetime i uke 34, siden vi ønsker å se dere en gang til 

før vi bestemmer oss: 207, 204,210,10,12,211,106,67,212,214 

 

 

 

 


