
Tanssilan edustusryhmän tarvikelista

Etude ja Serenade

● Balettipuvut: musta Grishkon puku ja valkoinen Intermezzon tai Sanshan Zinaida-

puku (linkki tulossa)

● Vaaleanpunaiset balettisukkahousut, joissa reikä pohjassa

● Huom! Sukkahousujen alla ei yleisesti pidetä alushousuja. Jos tanssija haluaa

pitää alushousuja, tulee niiden olla nuden väriset tanssialushousut!

● Tanssipuvun alla ei pidetä toppeja/rintaliivejä. Jos tanssija haluaa pitää

tanssipuvun alla toppia/rintaliivejä, sen tulee olla mahdollisimman huomaamaton

versio alustopista tai aluspuvusta.

● Pehmeät vaaleanpunaiset balettitossut

● Vapaavalintainen balettihame / Rubiinit, Ametistit, Smaragdit

● Musta Grishkon sifonkihame lyhyt malli (Etude, Serenade)

● Valkoinen Sansha Avril -hame pidempi malli (Etude, Serenade)

● Mustat tanssilegginsit

● Musta urheilutoppi (ei logoja näkyvillä)

● Pidemmät mustat biker-tanssishortsit (ei logoja näkyvillä)

● Latinoshow-tunnin varusteet (löydät tämän listan Latinoshow-tietojen alta)

● Nutturatarvikkeet: ponnarit, hengettömät ja hengelliset pinnit, nutturaverkot

● Muut hiustarvikkeet: Hiuslakka ja/tai hiusgeeli, harja

● Lavameikkisetti: ripsiväri, kulmakynä, poskipuna, luomiväri, vaaleanpunainen

huulipuna/huulikiilto (tarpeen mukaan puuteri ja peitevoide)

● Tanssilan t-paita (mikä vaan malli käy)

● Tanssilan edustushuppari tai college

● Voimisteluhyppynaru (oma värivalinta, kirjoita nimi esim. teippiin, jonka kiinnität

hyppynarun päähän!)

● Juomapullo

● Tanssivihko ja muistiinpanovälineet

● Kaikki edustusryhmien tanssijat tarvitsevat myös lämmittelyvarusteet pidettäväksi

tanssituntien sekä esitysten välissä. Sopivia varusteita ovat esim. säärystimet,

lämmittelyhousut, villasukat, lämmittelytossut yms. (Huom. Villasukilla ei saa olla

tanssimatolla, sillä ne kuluttavat maton erikoiskitkaa.)

● Kovakärkiset tossut sekä mahdolliset pehmusteet.

● Kärkitossujen tarvikkeet: kuminauhat, balettitossun nauhat, varvaspehmusteet,

nahkapalat tossuihin, hartsi, mahdolliset muut pehmusteet ja varvasteipit ja

laastarit

Muista nimikoida kaikki tavarat!

https://igris.fi/products/grishko-bolshoi-stars-balettipuku-musta?_pos=28&_sid=dd4c720b2&_ss=r
https://igris.fi/products/intermezzo-valkoinen-balettipuku-hihoilla?_pos=4&_sid=63d556e2d&_ss=r
https://igris.fi/products/sansha-balettisukkahousut
https://igris.fi/collections/alusasut-1
https://igris.fi/collections/alusasut-1
https://igris.fi/collections/alusasut-1
https://igris.fi/products/sansha-tutu-split-balettitossut-lapsille-puuteri
https://igris.fi/collections/hameet-1
https://igris.fi/products/grishko-musta-sifonkinen-hame?_pos=4&_sid=deeb3ecb8&_ss=r
https://igris.fi/products/sansha-valkoinen-avril-hame?_pos=2&_sid=deeb3ecb8&_ss=r
https://igris.fi/products/silky-dance-terattomat-mustat-tanssisukkahousut
https://igris.fi/products/2skin-urheilutoppi
https://igris.fi/products/2skin-pyorailyshortsit
https://igris.fi/collections/hiustarvikkeet-1/Tanssi
https://igris.fi/collections/hiustarvikkeet-1/Tanssi
https://igris.fi/collections/tanssilan-logotuotteet-1
https://igris.fi/collections/tanssilan-logotuotteet-1
https://igris.fi/collections/hyppynarut
https://igris.fi/collections/lammittely-1
https://igris.fi/collections/tarvikkeet-tanssiin/baletti


Tanssilan edustusryhmän tarvikelista

● Tanssijat tarvitsevat tanssikassiinsa myös ompelutarvikesetin, joka sisältää

ainakin sakset, lankoja, neulaa ja useampia hakaneuloja. Pidetään mukana sekä

harjoituksissa että näytöksissä/kilpailuissa.

Pojat

● Ei luokkapukua

● Ei mustia tanssilegginsejä

● Ei vaaleanpunaisia sukkahousuja

● Mustat pehmeät balettitossut

● Mustat ja vaaleanharmaat pitkät trikoot

● Musta hihaton tyköistuva paita (ei isoja logoja)

● Valkoinen hihaton tyköistuva paita (ei isoja logoja)

● Poikien tanssipuku – keskustellaan opettajan kanssa

● Tukihousut (murrosikäisistä pojista ylöspäin)

● Miesten lattaritanssikengät, korko max. 4 cm

Muista nimikoida kaikki tavarat!

https://igris.fi/item/sansha-musta-pro-balettitossu
https://igris.fi/item/sansha-soren-poikien-trikoot


Tanssilan edustusryhmän tarvikelista

● Kaikki edustusryhmien tanssijat tarvitsevat myös lämmittelyvarusteet pidettäväksi

tanssituntien sekä esitysten välissä. Sopivia varusteita ovat esim.

lämmittelyhousut, villasukat, lämmittelytossut yms. (Huom. Villasukilla ei saa olla

tanssimatolla, sillä ne kuluttavat maton erikoiskitkaa.)

Muista nimikoida kaikki tavarat!


