
JOULUNÄYTÖS! 
  

Limingan joulunäytös tanssitaan maanantaina 12.12. klo 18.30 Tupoksen koulun 
liikuntasalissa. 

 
 

LAVATREENIT: 
 
16.15-16.25 ShowKids jatko / Maikki 
16.25-16.35 ShowBabies jatko / Maikki 
16.35-16.45 ShowTeens&Adults / Maikki 
16.45-16.55 Inka&Anu 
16.55-17.05 StreetKids&Teens / Nellis 
17.05-17.15 Dance / Nellis 
17.15-17.25 ShowKids alkeet / Kerttu 
17.25-17.35 ShowBabies alkeet / Kerttu 
17.35-17.45 StreetBoys / Nellis 
17.45-17.55 Kiddiejam Tenavat jatko / Maikki 
17.55-18.05 Kiddiejam Tenavat alkeet / Kerttu 
18.05-18.15 Kiddiejam Taaperot / Kerttu   
18.20 Ovet auki yleisölle 
 
Oppilaiden tulee olla esiintymisvaatteet päällä, vessassa käytynä valmiina salissa kun oma 
treeniaika alkaa. Tenavat jatko, tenavat ja taaperot haetaan 5min ennen omaa treeniaikaa 
salin pääovien edestä saliin, oppilaat ovat meillä aina oman esityksen loppuun asti. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VAATEOHJEET: 

 
MAIKIN OPPILAAT: 
Kiddiejam Tenavat jatko: TONTTUJEN REKIRETKI; tonttuasu (punainen, harmaa, 
valkoinen), tukka kahdelle letille tai saparoille, tonttulakki. 
 
ShowBabies jatko: POROT; Mustat tai ruskeat housut ja paita (mielellään molemmat 
samanvärisiä). Päähän poron sarvet, voi askarrella esim. pahvista mikäli ei kotoa löydy. 
Kiinnitä sarvet huolella pinneillä, tukka niskanutturalle.  
 
ShowKids jatko: Mekko tai hame ja paita (pitkähihainen), väreinä 
valkoinen/punainen/harmaa (shortsit alle). Hiukset siistille korkealle nutturalle, nutturaan 
pinneillä kiinni joulupallo, lahjarusetti, lahjanauhaa tms. 
 
ShowTeens&Adults jatko: Mustat suorat tai leveät housut, punainen yläosa. Hiukset 
rennolle niskaponnarille, kihara pohja. Perus lavameikki ja punaiset huulet.  
 
KERTUN OPPILAAT: 
 
Kiddiejam Taaperot: POROT: ruskeat vaatteet (ei printtejä/kuvia), pitkähihainen tai t-
paita, pitkät housut, poronsarvet päähän, pitkät hiukset kiinni letille, kasvomaalilla piirretty 
musta nenänpää 
 
Kiddiejam Tenavat: JÄÄKARHUT; Valkoiset yksiväriset vaatteet, pitkät housut. Hiukset 
kahdelle nutturalle korviksi, kasvomaalilla piirretty musta nenänpää. 
 
ShowBabies: Jouluisia värejä ala ja yläosaan: punainen, vihreä, harmaa, valkoinen 
(mielellään yksivärisiä). Päähän tonttulakki tai muu jouluinen hiuskoriste. Hiukset kahdelle 
ranskanletille tai tavalliselle letille. 
 
ShowKids: Ideana niin, että on yö-/oleskeluasu yhdistettynä jouluiseen juhla vaatteeseen. 
Asun toinen osa voi olla yö-/oleskeluasu ja toinen pinkki, punainen, valkoinen tai harmaa 
(ei printtejä tai kuvia). Jos löytyy yöasun ala- sekä yläosa niin voi toki laittaa molemmat. 
Hiukset puoliponnarille (puolet kiinni, puolet auki). Jos haluaa laittaa meikkiä, voi laittaa 
ripsiväriä, kulmiin hieman väriä, huulikiiltoa ja poskipuna, mutta meikki ei ole pakollinen. 
 
 
 
 
 



NELLIKSEN OPPILAAT: 
 
StreetBoys: Supersankarit 

- Jos sinulla valmis supersankariasu (naamiaisasu) tai voit saada sellaisen, vaikka kaverilta lainaan, 
saat laittaa sellaisen. Huolehdithan, että asussa pystyy tanssimaan hyvin. 

- Jos valmista asua ei löydy, voit kasata oman supersankarin. Voit esimerkiksi laittaa paidan, jossa on 
supersankarin kuva tai logo. 

- Muita supersankari asusteita voi olla esimerkiksi viittaa, naamio, hanskat, yksiväriseen paitaan 
tehty logo pahvista/paperista. 

- Paljaat jalat 
- Katso alta esimerkkikuvia. Jos sinulle tulee kysyttävää näytösasusta, olethan yhteydessä Nellis-

opeen (nellis.dnc@gmail.com // 040 2212477) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dance 15+: Musikaalin maailmassa 

- Jokainen saa koota asusta sellaisen, kun itse haluaa. Voi laittaa pitkää tai lyhyttä hihaa, housut, 
hameen tai mekon. Muista oman vaatekaapin lisäksi kysäistä vaatetta kaverin, sisaruksen tai 
naapurin kaapista. 

- Käytetään asuissa seuraavia elementtejä: 
o Värit: musta, valkoinen ja punainen 
o Pitsiä, verkkoa, sulkia, helmiä, kimallusta 
o Musikaalihenkinen kokonaisuus 
o Korut, hanskat ja päähineet sallittuja, kunhan ne eivät häiritse tanssia 

- Katso alta inspiraatio kuvia 
- Paljaat jalat! 
- Meikki: Saa halutessaan laittaa tumman silmämeikin ja huulipunaa. Meikki voi tällä kertaa olla 

näyttävämpi 

 
 
 
 
 
 
 



  
StreetKids&Teens: Back to basics 

- Omat tanssikengät 
- Värikkäät/kirjavat sukat  
- Mustat/tumman siniset housut (pienet logot sallittuja) 
- Värikäs pitkähihainen paita tai huppari 
- Halutessaan voit laittaa päähän värikkään pipon tai lippiksen 
- Hiukset siististi pois kasvoilta, pitkät hiukset kiinni 
- Jos sinulle herää kysymyksiä esiintymisasusta, niin olethan yhteydessä Nellis-opeen 

(nellis.dnc@gmail.com // 040 2212477) 

 
 


