
   

 6. Pikkoloer  

 

TILRETTELAGT 2001-2009 KA onsdager kl. 19.15 

Forestilling 1 fredag 30.april kl. 16.00 

Forestilling 2 fredag 30. april kl. 19.30 

 

BREAK RH onsdager kl. 19.15 

Forestilling 3 lørdag 1.mai. kl. 11.00 

Forestilling 4 lørdag 1. mai kl. 14.30 

 

HIP HOP G+J 1-2 08-11 FSM onsdager kl. 16.15 

Forestilling 5 lørdag 1. mai kl. 19.00 

Forestilling 6 søndag 2. mai kl. 11.00 

 

HIP HOP GUTTER 2012-2014 TSH Onsdager kl. 18.15 

Forestilling 7 søndag 2. mai kl. 15.30  

Forestilling 8 søndag 2. mai kl. 19.00 

 

Pga. Situasjonen vi er i nå og vi ikke vet hvor mange publikummere vi kan ha i salen, kan det bli flere forestillinger og 

det kan bli noe justert på klokkeslett og dag. Men dette er dato og tidpunkt vi ser for oss. 

 

Akt: Akt 1 dans nr. 8 

 

Musikk: La freak- Oliver Heldens Remix- CHICC 

 

Dette skaffer dere selv:  

Sort bukse, rød enkel genser uten hette, noe som kan ligne litt på en «pikkolohatt», sorte sokker og sorte sko. 

Kjøp eller lag en hatt/lue som kan ligne på bilde.  Kan rulle opp en sort lue. På side 2 ser du hvordan man skal pynte 

den røde genseren. (du trenger gull knapper, bånd og lim) Om du ikke har rød genser kan dette bestilles gjennom 

Extend. Du sender da en e-post til Lena.A.Andersen@atea.no innen 1. april. Merk e-posten med «Genser piccolo» Vi 

må vite størrelse og navn på barnet. Genseren vi kjøper inn koster kr 125,- Dere får beskjed om vipps nr. når dere 

bestiller på mail.  

Håret:  

Jenter: gjemmes i hatten eller lav hestehale 

Gutter: litt styling 

 

Div. Info: Alt av informasjon om forestillingen, sminkelapper, ekstratreninger osv. legges på www.extend.as under 

«Siste nytt» når det er klart. Dere får beskjed når billetter blir lagt ut for salg på sms og mail. 
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Hvordan lage Piccolojakke av en rød genser: 

 

1. Kjøp eller farg en langermet genser rød (julenisserød) 
 
2. Merk av med prikker der hvor knappene skal være. Knappene skal stå i en V-form fra 
topp til bunn. Avstand mellom knappene er avhengig av hvor stor genseren er, men mål så 
det blir ca jevnt nedover fra under halsen og ned. Genseren tilpasses til passe lengde slik at 
den er utenpå buksa – som en dressjakke som går ca til hoftene (ikke lang – ikke under 
rompa, men midt på ca). 
 
 

 
 

3. Du trenger 8 knapper, 1 «Effekt liner» i farge Pearlescent (kjøpes på Søstrene Grene) 
og gullbånd. Gå gjerne sammen om å kjøpe dette. Båndet her er ca 1cm bredde, men det 
er ca. Du kan også bruke gulltape om du finner. Størrelsen på knappene er ikke viktig, men 
de må være «blanke» slik at de syns godt. De trenger ikke å være like. Har du noen 
liggende, bruk de. Jeg har brukt knapper som er 2cm i diameter. 
 
4. Sy på knappene. 
 
 

 
 
5. Lag skisse med penn og legg på Gull Effect 
liner i denne fasongen. Så syr/limer/klistrer du 
på to bånd    nederst rundt ermene – omtrent 
slik som på bildet.   
 
 
 

 
 
 
Woila – Piccolojakke 
 
Har du spørsmål underveis, kontakt Lena i sygruppen (91332500) 

 


