
 

 

KOSTYMELAPP  ASKEPOTT  

Barnas dans på hoffet 
 
Akt: Akt 2, dans nr 7 i Askepott 
Lørdag 20 nov. Show 1 & 2 Grad 5 BALLETT Grad 5 2007-2009   CSM (danser torsdag kl 18.15 på Exend) 
Søndag 21 nov. Show 3 & 4 Grad 6 2007-2010 CSM (danser tirsdag kl 16.15 på Exend) 
 
 
Kostymeansvarlig; Elisabeth Solheim tlf 48 00 6368 og Gine Ribe cillespost@hotmail.no/  98627380 
 
Dette må du skaffe selv: ballettuniformen din. Hvit/rosa ballett-tights med fot samt rosa/hvite ballettsko. 
 
Dette får du låne av Extend: Hoffkjole med underskjørt 
 
Håret: Skal settes opp i en tidsriktig frisyre alà Barokken med noe oppsatt hår samt løshengende krøller 
nedover skuldrene. Se bilder for inspirasjon. Søk gjerne på nettet for mer inspirasjon. Viktigste er at det er 
såpass enkelt at det blir pent og er overkommelig å få til. Strikker og «hårlusspenner» skal være i samme 
farge som håret. Pynt gjerne med perler/enkle stener/ nøytrale blomster. Du kan ha ballett dott, men sette 
på noe løshår med spenner f.eks. 
 
Sminke: Det blir lagt ut sminkelapper på nettsiden under siste nytt. Det er vanlig scenesminke på alle 
danserne.  
 
Lånte kostymer: De partiene som låner kostymer av Extend MÅ huske å levere kostymet etter siste 
forestilling de danser! De leverer kostymet på Oseberg på avtalt sted.  
 
Ved sykdom el. på forestillingsdagen(e), bes kostyme levert snarest! Dere har selv ansvaret for kostymer 
dere låner. Blir disse ødelagt, må de erstattes. Det er ikke tillatt å spise eller drikke med lånte kostymer på.  
 
Div. Info:  
Vi har sendt e-post om fellestreninger, ligger også på nettsiden; www.extend.as under «siste nytt» Vi 
sender ut e-post foreldregruppe senere.  
 
Trenger du ballettutstyr?  
Skøyteshop: post@skoyteshop.com åpningstider mandager kl 15-17  
Dans og fritid (i smuget) dansogfritidmail.com Åpningstider: Onsdag 1530 - 1900, fredag 15:30 - 18:00 og 
lørdag 11 - 1400. 

 
Billettsalget starter 25. oktober. Ticketco.no (søk på «Klassisk ballettaften») eller gå inn her: 
https://osebergkulturhus.ticketco.events/no/nb/m 
 
 
 
 

mailto:cillespost@hotmail.no/%2098627380
http://www.extend.as/
https://osebergkulturhus.ticketco.events/no/nb/m

