Limingan vaateohjeet kevätnäytökseen (20.5.2022)

MAIKIN OPPILAAT
KiddieJam Tenavat = Aurinko
- vaatteiden värivaihtoehdot keltainen, oranssi, punainen ja valkoinen. Voi sekoitella
vapaasti. Vaate voi olla mikä vaan, esim. Mekko tai housut ja paita.
- Hiukset siististi kiinni kahdelle saparolle.
ShowBabies jatkoryhmä = Sade
- vaatteiden värivaihtoehtoina kaikki sinisen sävyt,
hopea ja harmaa. Mieluusti jotakin sinistä mukaan.
Vaate voi olla mitä vaan, esim. mekko tai housut ja
paita. Muistakaa shortsit tai legginsit alle, jos laitatte
mekon tai hameen.
- Hiukset keskijakauksella siistille niskanutturalle.
ShowKids jatkoryhmä = 50’s party
- vaatetta 50-luvun hengessä, ideakuva liitteenä.
Värillä ei väliä. Ideoita viereisestä kuvasta ->
- Hiukset korkealle ponihännälle, jonka häntä
kiharretaan. Pyöräytä poninhännän ympärille
satiininauha rusetille.
ShowTeens&Adults jatkoryhmä
- mustavalkoteema; väreinä siis musta, valkoinen ja
harmaa. Vaatteeksi jotakin liehuvaa, liehuva asia voi
olla housu, hame tai yläosa. Värejä saa yhdistellä, ei
tarvitse siis olla päästä varpaisiin saman värinen.
- Hiukset siistille niskaponnarille keskijakauksella.
Lyhyet hiukset vähän sliipattuna auki.
- Meikin ideakuva:
https://fi.pinterest.com/pin/33354853481583167/feedback/?invite_code=5e9fdd0894154e8
780627325c3adfd24&sender_id=296745200355653469

KERTUN OPPILAAT
KiddieJam Taaperot
Vaatteet: väreinä valkoinen, musta ja sininen, pitkähihainen, lyhythihainen tai hihaton
paita, pitkät housut kuten esim. legginsit, ei suuria printtejä tai painatuksia vaatteissa
Diplomiteksti: KiddieJam Taaperoiden kanssa olemme kauden aikana harjoitelleet eri
liikuntataitoja ja tanssiliikkeitä leikin kautta: olemme harjoitelleet muun muassa
puolivarpaille nousua, peppurullaa ja laukkahyppyä. Tutuksi on tullut erityisesti haitanssi.
KiddieJam Tenavat alkeet
Vaatteet: kesäiset vaatteet, väreinä keltainen, vihreä ja oranssi, shortsit ja legginsit toimii,
voi olla myös hame (alle toiset housut/sukkahousut), hihaton toppi tai t-paita
Hiukset: kiinni ponnarille, voi olla yksi tai kaksi ponnaria
Diplomiteksti: KiddieJam Tenavien kanssa olemme kauden aikana tutustuneet
showtanssin ja baletin perusliikkeisiin erilaisten harjoitteiden kautta: olemme muun
muassa harjoitelleet laukkahyppyä, pliétä ja lattialla liikkumista erilaisin tavoin. Tunneilla
on painotettu omaa tekemistä ja itsensä toteuttamista.
ShowBabies alkeet
Vaatteet: väreinä violetti tai pinkki, voi olla mekko tai hame, jos ei haittaa tanssimista (alle
shortsit), leihuvampi/elävämpi alaosa ja yläosa (esim. röyhelöä)
Hiukset: koko tukka kiinni ponnarille tai puolet kiinni, kiharat joko kihartimella tai leteistä
jääneet
ShowKids alkeet
Vaatteet: farkkua: kunnon farkkua tai farkun näköistä, voi olla yläosa tai alaosa, muuten
valkoista, mustaa tai harmaata, päähineistä ym. sovitaan tunnilla
Hiukset: sovitaan tunnilla, kuitenkin edes osittain kiinni

NELLIKSEN OPPILAAT
Street Boys:
Alaosa: Mustat/tummat housut
Yläosa: Oma värikäs t-paita. Paidassa ei osaa olla isoa kuvaa/logoa, mutta se voi olla
kirjava
tai kuviollinen.
Muuta: Paljaat jalat. Paitoihin kiinnitetään opettajalta saatava numero. Numerot on tehty
kontaktimuovista eli ne kiinnittyvät paitaan helposti. Tarkista kuitenkin, ettei paidan
etumuksessa ole kuvaa tai tekstiä, joka voisi repeytyä numeron mukana irti. Numerot
jaetaan ja kiinnitetään ennen esitystä.
Dance 15+:
NYKYTANSSI:
Alaosa: Omat mustat housut.
Yläosa: Valkoinen paita.
Muuta: Paljaat jalat.
HIPHOP:
Alaosa: Mustat housut. Mielellään koko mustat (pienet logot eivät haittaa).
Yläosa: Keltainen huppari tai raitapaita. Huivi.
Muuta: Mustat sukat. Omat tanssikengät.
SALSA:
Alaosa: Mustat legginsit/juoksu trikoot.
Yläosa: Musta lyhythihainen yläosa.
Muuta: Värikäs huivi lantiolle. Paljaat jalat. Punainen huulipunaa
Street Kids&Teens:
Alaosa: Mustat/tummat housut. Mieluiten yksi väriset (pieni logo ei haittaa).
Yläosa: Oma t-paita/huppari. Värivaihtoehtoina: keltainen, oranssi, punainen, pinkki.
Yläosassa saa olla tekstiä/kuvia, kunhan paidan pääväri on joku edellä mainituista.
Muuta: Mustat sukat, omat tanssikengät. Pitkät hiukset siististi kiinni.

