
Forestilling nr.1 - søndag 4. desember kl.13:00 

 

4-6 ÅR 

Barnedans 5+ m/Beate som danser tirsdager kl.18:00 

Guttaboys 4-6 år m/Jenny som danser torsdager kl.17:15 

 

 

1-2.KLASSE 

Barnejazz 1-2 klasse m/Jenny som danser mandager kl.14:15 

Breakdance/HipHop fra 2.klasse m/Victor&Beate som danser onsdager kl.14:15 

 

 

3-4 KLASSE 

Jazzdans mini 3-4 klasse m/Julie som danser mandager kl.14:10 

HipHop mini 3-4 klasse m/Jenny som danser torsdager kl.15:00  

 

 

5-7 KLASSE 

HipHop 5-7 klasse m/Jenny som danser mandager kl.16:00  

Jazzdans 5-7 klasse m/Jenny som danser tirsdager kl.16:00 

Moderne 5-7 klasse m/Julie som danser tirsdager kl.17:00 

 

 

7 KLASSE + 

FunkJazz fra 7.klasse m/Valentina som danser onsdager kl.19:00 

Ballett tåspiss fra 7.klasse m/Dejana som danser fredager kl.16:00  

HipHop fra 7.kl m/Kaya som danser fredager kl.17:30 

 

 

UNGDOM 

House ungdom m/Katharina som danser tirsdager kl.18:15 

Subjazz ungdom m/Karl & Knut som danser tirsdager kl.19:00 

HipHop ungdom litt øvet m/Valentina som danser onsdager kl.18:00 

Contemporary Fusion ungdom øvet m/Kristian som danser onsdager kl.18:00 

 

 

ELEVER FRA AUDITION 

Åpningsnummer  

Avslutningsnummer (Rudolf)  

 

 

JUMP CREW 

Jump Crew Rekrutt 

Jump Crew Senior 

 



Forestilling nr.2 - søndag 4. desember kl.18:30  
 

4-6 ÅR 

Barnedans 4-6 år m/Ingrid som danser mandager kl.17:15  

 

 

1-2 KLASSE 

HipHop kids 1-2 klasse m/Julie som danser tirsdager kl.14:15 

Barnejazz 1-2 klasse m/Ingrid som danser torsdager kl.17:15 

 

 

3-4 KLASSE 

HipHop mini 3-4 klasse m/Julie som danser mandager kl.15:00 

Breakdance fra 3.klasse m/Victor som danser mandager kl.17:00 

Jazzdans mini 3-4 klasse m/Jenny som danser tirsdager kl.14:10 

 

 

5-7 KLASSE 

HipHop 5-7 klasse m/Jenny som danser mandager kl.15  

Moderne 5-7 klasse m/Marthe som danser mandager kl.19:00 

Ragga mini 5-7 klasse m/Jenny som danser tirsdager kl.15:00 

Gutter HipHop 5-7 klasse m/Beate som danser torsdager kl.16:00 

Jazzdans 5-7 klasse m/Beate som danser torsdager kl.18:00 

Ballett 5-7 klasse m/Dejana som danser fredager kl.15:00 

 

 

UNGDOM 

FunkJazz ungdom m/Azra som danser mandager kl.19:00 

Subjazz ungdom m/Karl & Knut som danser tirsdager kl.19:00 

HipHop ungdom øvet/vidr. m/Santos som danser onsdager kl.19:00 

Contemporary Fusion ungdom litt øvet m/Kristian som danser onsdager kl.19:00 

 

 

ELEVER FRA AUDITION 

Åpningsnummer – elever fra audition 

Avslutningsnummer (Rudolf) – elever fra audition 

 

 

JUMP CREW 

Jump Parent team 

Jump Crew Senior 

 

 



Forestilling nr.3 - mandag 5.desember kl.18:30 

 
4-6 ÅR 

Barnedans 4-6 år m/Ingrid som danser onsdager kl.17:15 

 

 

1-2 KLASSE 

HipHop kids 1-2 klasse m/Julie som danser onsdager kl.14:15 

Barnejazz 1-2 klasse m/Jenny som danser fredager kl.14:15  

 

 

2-4 KLASSE 

Gutter HipHop 3-4 kl m/Beate som danser tirsdager kl.14:10 

Barneballett 2-4 kl m/Jenny som danser onsdager kl.14:10 

HipHop mini 3-4 klasse m/Julie som danser torsdager kl.14:10 

 

 

5-7 KLASSE 

Jazzdans 5-7 klasse m/Marthe som danser mandager kl.18:00 

HipHop 5-7 klasse m/Jenny som danser onsdager kl.16:00  

Moderne 5-7 klasse m/Julie som danser torsdager kl.15:00  

Ragga mini 5-7 klasse m/Jenny som danser torsdager kl.16:00 

HipHop 5-7 klasse m/Beate som danser fredager kl.16:00  

 

 

7-8 KLASSE 

Moderne 7-8 kl m/Julie som danser tirsdager kl.16:00 

 

 

UNGDOM 

Lyrisk Jazzdans ungdom m/Azra som danser mandager kl.20:00 

HipHop ungdom vidr/avansert m/Sara som danser tirsdager kl.17:00  

Subjazz ungdom m/Karl & Knut som danser tirsdager kl.19:00 

HipHop ungdom m/Enya som danser torsdager kl.19:00 

Contemporary Fusion ungdom m/Oskar som danser torsdager kl.20:00 

 

 

ELEVER FRA AUDITION 

Åpningsnummer – elever fra audition 

Avslutningsnummer (Rudolf) – elever fra audition 

 

 

JUMP CREW 

Jump Crew Junior  

Jump Crew Senior 

 

 



Forestilling nr.4 - tirsdag 6. desember kl.18:30 

 
4-6 ÅR 

Barnedans 4-6 år m/Beate som danser torsdager kl.17:15 

 

 

1-2 KLASSE  

Barnejazz 1-2 klasse m/Jenny som danser torsdager kl.14:15 

HipHop kids 1-2 klasse m/Ingrid som danser mandager kl.18:00  

 

 

3-4 KLASSE 

Breakdance fra 4.klasse m/Victor som danser mandager kl.15:00  

HipHop mini 3-4 klasse m/Jenny som danser onsdager kl.18:00 

Jazzdans mini 3-4 klasse m/Ingrid som danser torsdager kl.18:00 

 

 

5-7 KLASSE 

Jazzmusikal 5-7 klasse m/Julie som danser tirsdager kl.15:00 

Breakdance HipHop 5-7 klasse m/Victor & Beate som danser onsdager kl.15:00 

Jazzdans 5-7 klasse m/Jenny som danser onsdager kl.15:00 

HipHop 5-7 klasse m/Jenny som danser onsdager kl.17:00 

 

 

7-8 KLASSE 

Jazzdans 7-8 klasse m/Beate som danser torsdager kl.19:00 

 

 

UNGDOM 

Ragga Jam ungdom m/Beate som danser tirsdager kl.15:00  

HipHop ungdom litt øvet m/Sara som danser tirsdager kl.16:00  

Subjazz ungdom m/Karl & Knut som danser tirsdager kl.19:00 

Moderne ungdom m/Nanna som danser torsdager kl.18:00 

Jazzdans ungdom m/Nanna som danser torsdager kl.19:00 

Ballett ungdom m/Dejana som danser fredager kl.17:30 

 

 

ELEVER FRA AUDITION 

Åpningsnummer – elever fra audition 

Avslutningsnummer (Rudolf) – elever fra audition 

 

 

JUMP CREW 

Jump Parent Team  

Jump Crew Senior  

 


