
Tanssilan edustusryhmien
tanssitarvikelista

 
Zirkonit, Topaasit ja Opaalit

Luokkapuku
Pehmeät balettitossut
Vaaleanpunaiset balettisukkahousut, joissa reikä pohjassa
Mustat tanssilegginsit
Mustat tanssishortsit
Nutturatarvikkeet: ponnarit, hengettömät ja hengelliset pinnit,
nutturaverkot,
Hiuslakka/geeli, harja
Lavameikkisetti: ripsiväri, kulmakynä, poskipuna, luomiväri,
vaaleanpunainen
Huulipuna/huulikiilto (tarpeen mukaan puuteri ja peitevoide)
Tanssilan t-paita (voi olla basic logolla, pyöreällä logolla tai diamond-
logolla)
Tanssilan edustushuppari tai college
Voimisteluhyppynaru
Juomapullo
Tanssivihko

Ei luokkapukua
Ei mustia tanssilegginsejä
Ei vaaleanpunaisia sukkahousuja
Mustat pehmeät balettitossut
Mustat pitkät trikoot
Vaaleanharmaat pitkät trikoot
Musta hihaton tyköistuva paita (ei isoja logoja)
Valkoinen hihaton tyköistuva paita (ei isoja logoja)
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.)

 
Pojat
 



Tanssilan edustusryhmien
tanssitarvikelista

 
Safiirit ja Spinellit

Luokkapuku
Pehmeät balettitossut
Kovakärkiset balettitossut sekä mahdolliset pehmusteet
Ompelutarvikkeet: sakset, neula, lankaa, hakaneuloja
Vaaleanpunaiset balettisukkahousut, joissa reikä pohjassa
Mustat tanssilegginsit
Mustat tanssishortsit
Varvaspikkarit (vapaaehtoiset)
Nutturatarvikkeet: ponnarit, hengettömät ja hengelliset pinnit, nutturaverkot,
hiuslakka/
geeli, harja
Lavameikkisetti: ripsiväri, kulmakynä, poskipuna, luomiväri, vaaleanpunainen
huulipuna/
huulikiilto, puuteri (tarpeen mukaan meikkivoide, tekoripset ja ripsiliima)
Tanssilan t-paita (voi olla basic logolla, pyöreällä logolla tai diamond-logolla)
Tanssilan edustushuppari tai college
Voimisteluhyppynaru
Juomapullo
Tanssivihko

Ei luokkapukua
Ei mustia tanssilegginsejä
Ei vaaleanpunaisia sukkahousuja
Mustat pehmeät balettitossut
Mustat pitkät trikoot
Vaaleanharmaat pitkät trikoot
Musta hihaton tyköistuva paita (ei isoja logoja)
Valkoinen hihaton tyköistuva paita (ei isoja logoja)
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.)

 
Pojat
 



Tanssilan edustusryhmien
tanssitarvikelista

 
Ametistit, Rubiinit, Smaragdit,

Etude ja Serenade
Luokkapuku
Pehmeät balettitossut
Kovakärkiset balettitossut sekä mahdolliset pehmusteet
Ompelutarvikkeet: sakset, neula, lankaa, hakaneuloja
Tanssikorkkarit, väri dark tan/nude, korko max. 2,5 tuumaa, suositus 2
tuumaa
Nutturatarvikkeet: ponnarit, hengettömät ja hengelliset pinnit, nutturaverkot,
hiuslakka/geeli, harja
Lavameikkisetti: ripsiväri, kulmakynä, poskipuna, luomiväri, punainen
huulipuna, puuteri, meikkivoide,
Tekoripset, ripsiliima
Varvaspikkarit (vapaaehtoiset)
Vaaleanpunaiset balettisukkahousut, joissa reikä pohjassa
Ihonvärinen aluspuku tai alustoppi ja -housut
Tanssilan t-paita (voi olla basic logolla, pyöreällä logolla tai diamond-logolla)
Tanssilan edustushuppari tai college
Mustat tanssilegginsit
Mustat shortsit
Musta urheilutoppi
Voimisteluhyppynaru
Juomapullo
Tanssivihko

Ei luokkapukua
Ei vaaleanpunaisia balettisukkahousuja
Ei mustia tanssilegginsejä
Mustat pehmeät balettitossut
Mustat ja vaaleanharmaat pitkät trikoot
Musta ja valkoinen hihaton tyköistuva paita (ei isoja logoja)
Poikien tanssipuku – keskustellaan opettajan kanssa
Tukihousut (murrosikäisistä pojista ylöspäin)
Miesten lattaritanssikengät, korko max. 4 cm
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.)

 
Pojat
 


