
eigen kleding: van ons:

Kleuters ismahin, kadèr, floor, claire, lilly, lotte, anna, Cheyenne, elisa, 
11 leden niet emma, fem
9 met show aanwezig

zwart broekje prg 5 dans 1 vaiana
nicole (kadèr en ismihan) zwarte schoentjes roze topjes met hartjes
michelle (lily) rieten rokje

hoofband, bloemenkrans, polsbandjes, enkelbandjes
schelpen bh

zwart broekje prg 16 dans 2 legend of the neverbeast
zwarte schoentjes na pauze groene elfenjurkjes

groene vleugels
glow in the dark sticks in de vleugels
neverbeast

Kids  evie, alyssa, zinzi, robin, tessa. Sophie, bo, joy, june, megan, dunya, 
16 leden saartje, anna, ziva
14 met show aanwezig niet danisha, eline

prg 6 dans 1 monsterdans

daisy-jane (megan) zwart broekje monsterpakken
sandra (saartje) zwarte schoentjes zwarte topjes (degenen met dikke pakken hebben geen topje)
sandra (dunya) knuffels

saartje
evie

joy dunya june
ziva zinzi tessa anna

megan vampier, strakke hoge staart met gel, vlecht in staart
alyssa
bo

sophie robin

prg 12 dans 2 magic
na pauze

zwart broekje groene regenboogshirts
zwarte schoentjes roze tule rokjes

lichtgevende ballonnen (MOGEN MEE NAAR HUIS NA DE SHOW)

Tieners merel, yasmine, kiara, amanda, kyona, anouk, puck, ivy, evie, shania
11 leden can danst alleen de openingsdans en de slotdans

pgr 9 dans 1 symphony
jan: zwart broekje regenboogjurkjes
gertie (evie) zwarte schoentjes can krijgt een ander jurkje voor de openingsdans
juni: zwarte topjes
manon (merel)



gertie helpt evie met show ivm veel omkleden prg 15 dans 2 pirates
na pauze zwaarden

boot op ladder

Modern prg 2 met showgroep charissa, jenica, nathalie, nikki, lindsay, yinte, jersey, lisa, isa, lilo, zoë van d, 
16 leden zoëy B, zoë K, jaley, valeria, chennee

zwarte hotpants prg 8 dans 1 she wolf
stefanie tinnemans bruine panty zwarte glittertopjes
(zoë van duinen) leertjes zwarte topje

zwarte hotpants prg 14 dans 2 this is me
bruine panty na pauze zwarte pakken: broek en topje
leertjes zwart topje

maskers

Hiphop Kids fenne, sam, lieke
4 leden niet esmee
3 met show aanwezig

spijkerbroek prg 3 dans 1 bruno mars mix
jaqueline (lieke) witte lampjesschoenen oranje t shirts

zwart topje

spijkerbroek pgr 13 dans 2 beautiful trauma
witte lampjesschoenen na pauze roze shirts met bloemen

zwart topje

Hiphop Tieners brandon, liz, myrthe s, franka, mariah, serina, jaley, gwendolyna, anne, 
14 leden renske, isa, tara de w, tara t, mirthe v

prg 7 dans 1 the legendary mix
zwarte legging stripboek jurken

manuela (mariah) witte lampjesschoenen zwarte topje
brandon: stripboek t shirt van hemzelf

14 leden spijkerbroek prg 17 dans 2 questions
witte lampjesschoenen na pauze zwart topje
ruiten bloezen (omknopen)

Showgroep charissa, jenica, lindsay, yinte, jersey, lisa, lilo, eef, zoë klok
9 leden

prg 2 dans 1 valerian
pascalle linssen zwarte hotpants opening zwarte topje
(lisa) bruine panty witte legging

leertjes witte panty als topje
witte knoopdoek als topje
witte rok
lichtgevende stuiterballen
ballen-beest
rode lap



zwarte hotpants modern rode jurken, zwart topje
bruine panty opening nathalie, zoëy, nikki, valeria, zoë van d, isa, jaley, chennee
leertjes

zwarte hotpants pgr 10 dans 2 piece by piece
bruine panty groene jurken
leertjes zwarte topje

zwarte hotpants prg 11 dans 3 chicago
bruine panty na pauze zwarte jurken
leertjes zwarte top

zwarte netpantys

prg 18 dans 4 why me (only you)
zwarte hotpants na pauze witte jurken
bruine panty slotdans zwarte top
leertjes lilo: zwarte jurk en rode polsbandjes

witte polsbandjes
theelichtjes

pgr 1 opening iedereen kleding van je 1e dans
pgr 19 slotdans iedereen kleding van je 2e dans



haren make-up

ismahin, kadèr, floor, claire, lilly, lotte, anna, Cheyenne, elisa, 

los met halve staart gouden oogschaduw
roze topjes met hartjes roze lipgloss

hoofband, bloemenkrans, polsbandjes, enkelbandjes

legend of the neverbeast hoge staart groene oogschaduw
roze lipgloss

glow in the dark sticks in de vleugels

 evie, alyssa, zinzi, robin, tessa. Sophie, bo, joy, june, megan, dunya, 

monsterdans afhankelijk van schmink
kleding zie voorbeelden in

kleedlokaal in schminkdoos
zwarte topjes (degenen met dikke pakken hebben geen topje)

vleermuis, lage staart zwarte neus met paars, paarse vleugels bij ogen
zwarte draak, 2 invlechten ivm tieners erna rode vlammen op wangen

duivelmeisje, wilde staart duivelschmink
skeletmeisje, 2 staarten skeletschmink

vampier, strakke hoge staart met gel, vlecht in staart vampierschmink
heks met paars, 2 vlechten
heks met roze, 2 vlechten

heks spin, 2 vlechten

hoge staart groene oogschaduw
roze lipgloss

groene regenboogshirts

lichtgevende ballonnen (MOGEN MEE NAAR HUIS NA DE SHOW)

merel, yasmine, kiara, amanda, kyona, anouk, puck, ivy, evie, shania
can danst alleen de openingsdans en de slotdans

2 invlechten gouden oogschaduw
bronzige lipgloss

can krijgt een ander jurkje voor de openingsdans



eigen kleding en uitgeleend door mij knot gouden oogschaduw
bronzige lipgloss

charissa, jenica, nathalie, nikki, lindsay, yinte, jersey, lisa, isa, lilo, zoë van d, 
zoëy B, zoë K, jaley, valeria, chennee

hoge staart-wild gouden oogschaduw
lipgloss

knot gouden oogschaduw
zwarte pakken: broek en topje lipgloss

bruno mars mix hoge staart gouden oogschaduw
bronzige lipgloss

beautiful trauma hoge staart roze oogschaduw
roze shirts met bloemen roze lipgloss

brandon, liz, myrthe s, franka, mariah, serina, jaley, gwendolyna, anne, 
renske, isa, tara de w, tara t, mirthe v

the legendary mix hoge staart gouden oogschaduw
rode lipstick

brandon: stripboek t shirt van hemzelf

2 invlechten zwarte oogschaduw
zwarte lipstick

charissa, jenica, lindsay, yinte, jersey, lisa, lilo, eef, zoë klok

MET MODERN 2 invlechten met schmink
linten bronzige lipgloss

witte knoopdoek als topje

lichtgevende stuiterballen



rode jurken, zwart topje haren los gouden oogschaduw
nathalie, zoëy, nikki, valeria, zoë van d, isa, jaley, chennee rode lipstick

piece by piece knot gouden oogschaduw
bronzige lipgloss

hoge staart-wild zwarte oogschaduw
rode lipstick

why me (only you) knot gouden oogschaduw
bronzige lipgloss

lilo: zwarte jurk en rode polsbandjes



kleedlokaal in schminkdoos
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