
 
Tanssin taikaa näytökset 26.11.2019 

1.näytös klo 16.30-17.20 
Puku -ja ehostusohjeet 

 
KE PALTTINA 
 
Minikipinät keskiviikko 17-17.45 
Palttinan ryhmä 
Esityksen nimi: PINGVIINIEN TANSSI 
Puvustus: 
-Oma musta pitkähihainen ja mustat legginsit (Huom! Tummat ja ehjät vaatteet) 
Legginsien alle tummat alushousut ja tarpeeksi paksut legginsit, ettei näy 
näyttämövalaistuksessa läpi. 
-KOTONA tehtävänä: Pingiivinaamari joko pahvista/kartongista tai huopakankaasta. Kuvat 
antamassa mallia. 

 
-Loisteelta pingviinin valkoinen masu ja punainen rusetti esityksen ajaksi. 
 
Ehostus: 
-Hiukset niskaponnarille. Keskijakaus ja kammalla tiukka ponnari. 
 
 
 
 
 
 
 



Kipinät keskiviikko 18-18.45 
Palttinan ryhmä 
Esityksen nimi: REVONTULET JA TÄHTITAIVAS 
 
Puvustus: 
-Oma valkoinen toppi ja valkoiset mikrot (voi leikata esimerkiksi vanhoista legginseistä) 
-Loisteelta tähtitaivas asut. 
-KOTONA tehtävänä: Oma tähtipanta. Kuva antamassa mallia. 

 
Ehostus: 
-Hiukset kiharalle ja puoliponnarilla puolet hiuksista kiinni (takaraivon kohdalle). 
-Otsalle, hieman hiusrajan päällekin sekä poskipäille kultaista glitteriä (kiinnittyy helpoiten 
vaselinilla) 
 
Miniluxit keskiviikko 
Palttina (Even ryhmä) 
Esityksen nimi: REVONTULET JA TÄHTITAIVAS 
Puvustus: 
-Oma musta toppi ja mustat mikrot (voi leikata esimerkisi vanhoista legginseistä). 
-Loisteelta revontuli asut 
Ehostus: 
-Korkea ponnari 
-Hiusrajaan sekä kasvoille violettia ja sinistä glitteriä (helpoin kiinnittää vaselinilla iholle ja 
hiusgeelillä hiuksiin). 
-Poskipunaa ja varjoja kasvoille halutessaan 
 
 
TO TILLINMÄKI 
 
Miniluxit & Luxit torstai 
Tillinmäki (Mariannen ryhmä) 
Esityksen nimi: Mitä nukkumatit oikein tekevätkään? 
Puvustus: 
-Omat mustat topit ja mikrot 
-Loisteelta nukkumatti asut. 
Ehostus: 



-sileä niskaponnari 
-peruslavameikki (pohjameikki, varjostukset, valot, kulmat sekä silmämeikki (ripsiväri, 
luomiväriä, eyeliner halutessa)). 
 
ESI Välkkeet Torstai 
Tillinmäki (Matin ryhmä) 
Esityksen nimi: Erämaan noidat 
Puvustus: 
-Oma punainen huivi päähän, musta pitkähihainen ja mustat mikrot 
-Loisteelta noita hame  
Ehostus: 
Tummat ja voimakkaat kulmakarvat (karvat ylöspäin meikatut).  
 
LA SOUKKA 
 
Minikipinät lauantai 10-10.45 
Soukan ryhmä 
Esityksen nimi: ENSILUMI 
Puvustus: 
-Oma valkoinen pitkähihainen ja valkoiset legginsit (alle vaaleat alushousut ja niin paksut 
legginsit, ettei näy läpi) 
-Loisteelta ensilumi asusteet ja huivit esityksen ajaksi. 
-KOTONA tehtävänä: Lumihiutalepanta. Oman näköinen sallittu. Kuva malliksi. 

 
 
Ehostus: 
-Hiukset kiharalle ja auki. Sivuilta hiukset pinneillä kiinni, ettei tule silmille (esimerkiksi yöksi 
leteille ja avataan ennen näytöksiä). Pojilla siistiksi laitettuina, ettei tule silmille. 
 
Kipinät ja Miniluxit lauantai 10.45-11.45 & 11.45-12.45 
Soukan ryhmät 
Esityksen nimi: SYKSYN LEHDET 
Puvustus: 
-Oma musta toppi ja mustat mikroshortsit (voi leikata esimerkiksi vanhoista legginseistä). 



-KOTONA tehtävänä: Lehtipanta (joko koristelehtiä tai esimerkiksi katrongista leikattuja 
lehden muotoja). Käpyjä voi liimata halutessaan. 
-Loisteelta lehtiasut. 

 
 
Ehostus: 
-Hiukset kiharalle ja etuhiukset pinneillä sivuille, ettei häiritse tanssia. 
-Hiusrajaan ja kasvoille poskipäille voi laittaa kultaista ja punaista glitteriä sekä poskipunaa. 
 
 
 
EDU RYHMÄT 
 
EDU HOHDE IR -OCD 
EDU HOHDE (Matin torstain koreografia) Syysmyrsky 
Puvustus: 
Omat mustat pitkähihaiset ja mustat mikrot Loisteelta tulevien asujen alle. 
Meikki: 
Peruslavameikki ja hiukset samat kuin OCD -IR teoksessa. 
AVA SOOLO -Girl with secrets 
ISA SOOLO -Siipirikko 
INA, VEERA JA ISABELLA TRIO -Peacocks 
LAURA JA SOINTU DUO -Taidemaalarit 
PIENRYHMÄ -Aallokko 
EDU -ryhmät -Grease potpuri -edelliset esiintymisvaatteet ja ehostus 
 
 
 
 

 


