
 

Showkidz torsdagar17.30 

På dansavslutningen den 24 november kommer eleverna att visa den dansen som vi har 

jobbat med under terminen. Som ett gemensamt klädtema har vi valt att ha svarta 

byxor/tights och en svart tröja/linne/t-shirt. Håret har vi bestämt att det ska vara uppsatt i 

en knut uppe på huvudet, beroende på längd av hår så klart. Detta för att vi har ett balett 

tema. Eleverna kommer att få låna ett glitterband att knyta runt halsen samt en färgklick av 

ngt slag att ha i håret. 

Till nästa termin byter gruppen namn till showdans 7-9 år men ligger kvar på samma tid. Ni 

kommer denna gång behöva gå in på vår hemsida och göra en nyanmälan på ert barn. 

www.kfumorebrodans.com där man klickar på anmäl här och hamnar hos Sensus som 

hjälper oss med det administrativa. Detta kommer man kunna göra i mitten på december 

dock inte nu då det inte ligger inne i systemet ännu. Nyanmälan görs innan jul, sedan släpps 

eventuella platser till övriga. 

 

Showdans torsdagar 18.10 

På dansavslutningen den 24 november har vi tillsammans i gruppen bestämt att eleverna ska 

ha svarta tights och till det en svart långärmad tröja. De kommer att få låna tyg som ska 

fästas på tröjan med säkerhetsnålar. Detta tyg får de vid det sista tillfället så att man kan 

förbereda och testa hemma. Tyget ska sitta på underarmen som en vinge. Eleverna har 

själva koll på hur det ska se ut. Vi har pratat om att ha någon färg i håret eller fästa färgade 

färdiga slingor i håret. Det är valfritt hur man vill göra med detta. Jag hade hoppats på att 

hitta slingor som man fäster med hjälp av ett hårspänne men har inte hittat tillräckligt 

många tyvärr. Så en hårspray med färg kan vara ett alternativ, men det får ni bestämma 

själva, var och en vad man önskar ha.  

Till nästa termin ligger showdansen kvar på ungefär samma tid, kan bli en förskjutning till 

start 18.15.  Ni kommer denna gång behöva gå in på vår hemsida och göra en nyanmälan på 

ert barn. www.kfumorebrodans.com där man klickar på anmäl här och hamnar hos Sensus 

som hjälper oss med det administrativa. Detta kommer man kunna göra i mitten på 

december dock inte nu då det inte ligger inne i systemet ännu. Nyanmälan görs innan jul, 

sedan släpps eventuella platser till övriga. 
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