
 
Tanssin taikaa näytökset 26.11.2019 

3.näytös klo 19.10-20.05 
Puku -ja ehostusohjeet 

 
 

TI TILLINMÄKI 
 
Miniluxit tiistai Commercial 
Tillinmäki (Matin ryhmä) 
Esityksen nimi: Sotilaat 
Puvustus: 
-Omat tasapohjaiset, vaaleat kengät 
-Omat rmustat vaatteet. Tuodaan hyvissä ajoin mukaan tunnille niin katsotaan Matin kanssa 
kokonaisuus. 
Ehostus: 
-Korkea ponnari 
-Poskipunaa ja varjoja kasvoille halutessaan 
 
Luxit tiistai Commercial 
Tillinmäki (Matin ryhmä) 
Esityksen nimi: ? 
Puvustus: 
-Omat tasapohjaiset, vaaleat kengät 
-Omat rennot vaatteet (tarkistetaan Matin tunnilla, ota mahd pian mukaan tunneille) 
Ehostus: 
-sileä niskaponnari 
-peruslavameikki (pohjameikki, varjostukset, valot, kulmat sekä silmämeikki (ripsiväri, 
luomiväriä, eyeliner halutessa)). 
 
KE TILLINMÄKI HUOM! tässä myös lauantain Tillinmäen Kipinät ryhmä! 
 
Kipinät keskiviikko 16.30-17.15 ja lauantai 11.30-12.30 
Tillinmäen ryhmät 
Esityksen nimi: KÄNKKÄRÄNKÄT 
Puvustus: 
-Oma valkoinen t-paita (huom! puhtaan valkoinen) ja farkut 
Ehostus: 
-Hiukset kiharalle ja saparoille. Pojilla siistiksi laitettuina, ettei tule silmille. 
 
 



Luxit keskiviikko 
Tillinmäki (Annin ryhmä) 
Esityksen nimi: Elastic heart 
Puvustus: 
-Omat mustat pitkähihaiset ja mikrot 
-Loisteelta mekot 
Ehostus: 
-sileä niskaponnari 
-peruslavameikki (pohjameikki, varjostukset, valot, kulmat sekä silmämeikki (ripsiväri, 
luomiväriä, eyeliner halutessa)). 
 
TO TILLINMÄKI 
 
Kipinät torstai 17.30-18.30 
Tillinmäen ryhmä 
Esityksen nimi: MERENNEIDOT 
Puvustus: 
-Oma musta toppi ja mustat mikroshortsit (voi leikata esimerkiksi vanhoista legginseistä). 
-Loisteelta merenneito asut. 
Ehostus: 
-Hiukset kiharalle ja korkealle ponnarille (lyhyet hiukset niskaan ponnarille tai irtohiukset 
pinneillä kiinni). 
Glitteriä hiuksiin halutessaan (hiusgeeliä pohjalle ja glitter päälle. Lakkaa voi laittaa 
viimeistelyyn/kiinnitykseen). 
-Kasvoille sinisellä/violetilla/turkoosilla luomivärillä (mikä tahansa näistä väreistä käy) 
kalansuomuja (vinkki, leikkaa esimerkiksi hedelmä verkkopussista iso pala ja levitä verkko 
vapaalla kädellä kasvoille, toisella kädellä töpöttele/levitä luomiväriä verkon läpi kasvoille 
esimerkiksi puuterisiveltimellä tai meikkisienellä (voimakkaampi pigmentti). Suomujen päälle 
glitteriä halutessaan. 
-Kuvan mukaisia isoja timantteja voi laittaa halutessaan (pystyy kiinnittämään esimerkiksi 
ripsiliimalla). 

 
 
 
 
 
 



EDISTYNEET torstai: Muuttolinnut 
Puvustus: 
Omat valkoiset pitkähihaiset ja valkoiset mikrot. 
Ehostus: 
Peruslavameikki ja hiukset korkealle nutturalle. 
 
TPL LADIES -Kisabiisi 
 
 
EDU RYHMÄT 
 
EDU SÄIHKE IR 
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 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. 
HELMI SOOLO 
TUA SOOLO 
VEERA JA STELLA DUO 
AVA JA TUA DUO 
PIENRYHMÄ  
EDU RYHMÄT -Grease potpuri -edelliset esiintymisvaatteet ja ehostus 
 
 
 
 
 
 
 


