
   

Kostymelapp til Aladdin  
- på oseberg 29 og 30 april 
 
Dans: 8. Aladdins vei til slottet (akt 1 dans nr 8) 
 
Forestilling 1 og 2:  HOUSE nivå 3 IDA  
Forestilling 3 og 4:  DANCEHALL 2004-2008, KIYARA 
Forestilling 5 og 6:  DANCEHALL 2008-2011 KIYARA  
Alle show: DANCEHALL nivå 3-4, 2004-2009 KIYARA 

 
 
 
 
 

Musikk: When the day comes- Nico & Vinz 
 
Dette låner dere av Extend: Dancehall & House(ikke nivå 3-4): låner rødt velour 
belte av extend. 
NB: Kostyme som lånes av Extend vil ligger klart til deg i garderoben på Oseberg før forestilling. Når du er 
ferdig med siste forestilling blir kostymet samlet inn i garderoben siden et annet parti skal bruke det på 
neste show.  

 
Dette skaffer dere og lager dere selv:  
Dancehall & House ( alle bortsett fra nivå 3-4): Hvit løs rett-bukse, hvit t-skjorte som 
du ruller opp armene og syr ett sting gjerne litt stor t-skjorte. 
 
Dancehall nivå 3-4: hvit lin shorts eller hvit løs bukse som de kan rulle opp. Hvit t-
skjorte, rød t-skjorte utenpå som du må klippe av ermene på i tillegg til å klippe ned 
forran slik at det ser ut som en vest. Se forklaringsvideo fra sydamene som blir sent 
på mail sener. Hvite sko ( hvit taip på merker) , hvite halvsokker.  
 
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. Om dere har spørsmål til kostymet, kan 
dere gå innom kostyme avdelingen som ligger til venstre før resepsjonsdisken. 

 
Dancehall nivå 3-4 

  

Forestilling 1 og 2 
29. april kl. 11.00 
29. april kl. 14.30 
 

Forestilling 3 og 4 
29. april kl. 18.30 
30. april kl. 11.00 

Forestilling 5 og 6 
30. april kl. 15.00 
30. april kl. 18.30 

Alle show 
 


