
Grupp nummer Elever fixar U-Dance fixar
Lyrical Jazz Ton/vux kärleken till dem som inte längre finns med oss svarta trikåer utan fot (barfota) vit ciffongsjal och svart dräkt
Barnjazz kärleken till livet blå jeans, vit T-Shirt, dansskor sjalar i olika färger
Minibalett vänskapskärlek vitt linne, vita tajts eller strumpbyxor, balettskor tyllkjolar
Jazz MA ton/vuxen Love and Believe in yourself Svarta tajts, jazz-skor svart topp med orange volang
Jazz10-14 FM (Alice) otillåten kärlek svart tajt långärmad topp, svarta hotpants, jazzskor vinröd omlottkjol
MTV kärleken till kvinnor svart topp, svart hotpants, hudfärgade strumpbyxor,gympaskor röd kjol
Balett 10-14 F (Carin) Kärleken till våra husdjur * olika kattdetaljer, balettskor olika kattdetaljer
Jazz 7-9 (Alice) första kyssen svarta tajts, svart tajt långärmad topp, jazzskor rosa/lila pälsvästar
Tåskor Kärleken till våra husdjur * olika kattdetaljer, tåskor olika kattdetaljer
Lyrical Jazz 10-14 Kärleken till dem som inte längre finns med oss vita hotpants, vita tajta långärmade (barfota) Vita vingar
Popdance Kärleken till dansen Röd t-shirt svarta hotpants, vita gympaskor pengakjolar
Barndans Käreken till sitt gosedjur Pyamas eller nattlinne och gosedjur
Femininjazz Hata/ Älska sig själv valfria svarta kläder, svarta dansskor
Jazz A Ton/vux Unrequited love svart långärmad, svart danstrosa, svart trikåer, jazzskor
Musikal 10-14 kärlek i sagornas värld (barfota) Lila aladdinkläder, dräkt
Musikal  15+ Love story vinterjacka, kavaj, kjol/byxor, linne el t-shirt
Funkis Bröllop tjejer: vit topp killar: byxor,kavaj vit skjorta svarta hattar,vit kjol, slöja, röd ros
Dansmix 10-14 kärleken till solen, du är mitt solsken svarta tajts, svart tajt långärmad topp, barfota halsband
Balett ton/vux Kärleken till våra husdjur * olika kattdetaljer, balettskor olika kattdetaljer
Streetdance 10-14 stalker, farlig kärlek svarta tajts, svart tajt långärmad topp, vita gympaskor
Hiphop ton/vux stalker hälften svart tajts, svart långärmad, vita gympaskor (hälften klänning)
Tävling/showgrupp Förhäxad kärlek svartl inne, svarta pennkjolar, jazzskor svarta långa handskar
Balett 7-9 Nu när jag ser dig vita balettkor, vita el rosa trikåer rosa/lilatyllkjolar, vita dräkter
Jazz 10-14 NF (Clara) Giftig kärlek jazzskor svart skinnbyxa blå/silver toppar
Jazz ton/vuxen (Clara) Giftig kärlek jazzskor glittriga kläder i svart och silver
Balett 10-14 (Paulina) För kärlekens skull Ljusa balettskor, vita eller rosa trikåer, Blå långkjol, blå halternecktopp
Contemporary Skinny love svart cyckelbyxa Beige T-shirt
Comercial Jazz kärleken till sitt land * svarta tajts  gympaskor svarta halternecktoppar, grönt band
Showdance 10-13 syskonkärlek * Svart tajt långärmad svarta tajts jazzskor barndanssjalar
Showdance 7-9 syskonkärlek * Vit tajt långärmad vita tajts jazzskor barndanssjalar
Street killar happy love* svarta byxor, vit t-shirt gympaskor paljettband
Dansmix 7-9 Pride Love svarta tajts, valfri enfärgad färgstark top utan tryck gympaskor svarta bomberjackor barndanssjalar
Hiphop 7-9 Happy love* svarta tajts vit t-shirt, gympaskor paljettkjolar
Hiphop 10-14 kärleken till sitt land * Svart tajt långärmad, svarta hotpants gympaskor svarta delade kjolar, grönt band
Show/tävlingsgrupp Förhäxad kärlek Svart linne, svarta jazzskor pennkjol, svarta handskar


