
 
Tanssin taikaa näytökset 26.11.2019 

2.näytös klo 17.50-18.40 
Puku -ja ehostusohjeet 

 
MA TILLINMÄKI 
 
Luxit maanantai Jumps&turns 
Tillinmäki (Pamin ryhmä) 
Esityksen nimi: Clocks 
Puvustus: 
-Oma musta toppi ja mustat mikrot 
-Loisteelta clocks asut 
Ehostus: 
-sileä niskaponnari 
-peruslavameikki (pohjameikki, varjostukset, valot, kulmat sekä silmämeikki (ripsiväri, 
luomiväriä, eyeliner halutessa)). 
 
TI TILLINMÄKI 
 
ESI Tuikkeet ja Välkkeet Tiistai  
Tillinmäki (Annin ryhmä) 
Esityksen nimi: Smurffiinat 
Puvustus: 
-Omat turkoosi pitkähihainen 
-Loisteelta smurffiina housut ja mekko 
Ehostus: 
Hiukset yhdelle muhkealle hollantilaiselle letille (hollantilaisessa letti tulee ulospäin) 
Kasvoille sinisellä luomivärillä varjoja (ohimolle ja poskiluiden alle) 
 
 
 
 
 
 
 
 



KE JA TO TILLINMÄKI 
 
Minikipinät keskiviikko 17.15-18 ja torstai 16.45-17.30 
Tillinmäen ryhmät 
Esityksen nimi: LUMIHIUTALEET 
Puvustus: 
-Oma valkoinen toppi ja valkoiset legginsit (Huom! Puhtaan valkoiset ja ehjät vaatteet) 
Legginsien alle valkoiset alushousut ja tarpeeksi paksut legginsit, ettei näy 
näyttämövalaistuksessa läpi. 
-Loisteelta lumihiutale asut ja huivit esityksen ajaksi. 
Ehostus: 
-Hiukset kiharalle ja auki. Sivuilta hiukset pinneillä kiinni, ettei tule silmille (esimerkiksi yöksi 
leteille ja avataan ennen näytöksiä). 
-KOTONA tehtävänä: Lumihiutalepanta. Oman näköinen sallittu. Kuva malliksi. 

 
 
Miniluxit keskiviikko 
Tillinmäki (Annin ryhmä) 
Esityksen nimi: Fame 
Puvustus: 
-Oma musta toppi ja mustat mikrot (voi leikata esimerkisi vanhoista legginseistä). 
-Loisteelta  
Ehostus: 
-Korkea ponnari 
-Hiusrajaan sekä kasvoille violettia ja sinistä glitteriä (helpoin kiinnittää vaselinilla iholle ja 
hiusgeelillä hiuksiin). 
 
EDISTYNEET torstai: Muuttolinnut 
Puvustus: 
Omat valkoiset pitkähihaiset ja valkoiset mikrot. 
Ehostus: 
Peruslavameikki ja hiukset korkealle nutturalle. 



LA TILLINMÄKI 
 
Minikipinät lauantai 10-10.45 & 10.45-11.30 
Tillinmäen ryhmät 
Esityksen nimi: SYYSMETSÄN KEIJUT JA MENNINKÄISET 
Puvustus: 
-Oma musta pitkähihainen ja mustat legginsit (alle tummat alushousut ja niin paksut 
legginsit, ettei näy läpi) 
-Loisteelta syysmetsä asusteet esityksen ajaksi. 
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. 
-Glitteriä ohimolle ja hieman hiusten päälle sekä korvanlehtiin. Iholla pysyy vaselinia alle 
laittamalla ja hiuksissa joko vaselinilla tai hiusgeeliä/vahaa alle laittamalla. Glitterin väri 
kultainen ja punainen sekaisin. (Glitteriä löytyy edullisimmin esimerkiksi askarteluliikkeistä). 
 
 
EDU RYHMÄT 
 
EDU SÄIHKE -Show (Matin torstain koreografia) - Erämaan tuli  
Puvustus: 
Omat mustat balettipuvut ja mikrot Loisteelta tulevien asujen alle. 
Meikki: 
Peruslavameikki ja hiukset erilaisia lettikampauksia. 
EDU SOIHTU IR -Rock n roll 
ISABELLA SOOLO -Mother Earth Unchained 
AINO-KAISA SOOLO -Meren salaisuus 
FRIDA JA RONJA DUO -Powerplay 
ANNIKA JA SIIRI DUO -I will sit with you 
PIENRYHMÄ -The Information Network 
EDU -RYHMÄT -Grease potpuri -edelliset esiintymisvaatteet ja ehostus 
 
 
 
 
 


