
Esitystiedote 
Tanssi 6v. 
Ville Nylén 
 
Hei, 
 
Tanssi Sanoissa -esityksen kuvaukset ovat tulevalla viikolla lauantaina 21.11.2020. Tässä viestissä on 
ryhmäkohtaista infoa kuvauksista; aikatauluista, esitysvaatteista ja apuvanhempien tarpeesta. Kaikille teille 
olisi pitänyt tulla myös yhteystiedote toimistolta. Jos et ole sitä saanut niin ole yhteydessä minuun tai 
suoraan toimistolle. 
 
Muistakaa myös sunnuntaihin 15.11. mennessä käydä täyttämässä esityksen kuvauslupa osoitteessa: 
www.lyyti.in/tanssisanoissa_kuvauslupa 
 
AIKATAULU 
 
Sinun ryhmäsi esityksen nimi on Puna-Possun, Sammakko Käpäsen ja Heinäsirkka Heikki-Meikin seikkailu. 
Sinun ryhmäsi kuvausaika on lauantaina 21.11.2020 klo 13:30-13:50. Paikkana on Vihdin kirkonkylän 
liikuntahalli (Nietoinkuja 6, 03400 Vihti). 
 
Tule paikalle klo 13:00. Tulen hakemaan teidät tuolloin ulko-ovelta ja vanhemmat voivat saattaa oppilaat 
pukuhuoneeseen. Pukuhuoneessa vaihdamme esitysvaatteet ja sinne voi jättää omat tavarat kuvausten 
ajaksi. Hiukset tulisi laittaa kotona jo itse kiinni. Minun lisäksi apuvanhemmat ovat auttamassa vaatteiden 
vaihdossa. 
 
Kuvausten päättymisen jälkeen menemme takaisin pukuhuoneeseen. Esitysvaatteet jätetään 
pukuhuoneeseen samoin kuin ne olivat tullessa. Oppilaat ovat vapaita lähtemään kotiin vaatteiden vaihdon 
jälkeen. Oppilaita voi tulla hakemaan suoraan pukuhuoneelta kuvausten jälkeen. 
 
ESITYSVAATTEET 
 
Tanssi 6v. 
Jokaisella hahmolla on esityksessä hieman erilaiset vaatteet. Olen tähän kirjoittanut hahmot ja kuka niitä 
esittää. Tarkista oman nimesi kohdalta mitä vaatteita sinun pitää tuoda kotoa mukaan. 
 
Pitkät hiukset siististi kiinni ponihännälle yksivärisellä hiuslenkillä. Kaikilla paljaat jalat. Jos kotoa pyydettyä 
vaatteita ei löydy niin ota yhteyttä Villeen niin järjestetään! 
 
Puna-Possut (Otso ja Oona): 
Punaiset paidat (puvustosta) 
Punaiset pipot (puvustosta) 
 
Tuo kotoa omat liikkumiseen sopivat mustat housut, shortsit tai legginsit. 
 
Heinäsirkka Heikki-Meikit (Oiva, Celina, Kira ja Bria) 
Keltaiset housut (puvustosta) 
Ruskeat pipot (puvustosta) 
 
Tuo kotoa oma musta t-paita, toppi tai pitkähihainen t-paita. 
 
Sammakko Käpäset (Benjamin ja Lauri) 
Vihreät housut (puvustosta) 

http://www.lyyti.in/tanssisanoissa_kuvauslupa


Vihreät pipot (puvustosta) 
 
Tuo kotoa oma musta t-paita, toppi tai pitkähihainen t-paita. 
 
Hämähäkki Häkkis (Mia) 
Mustat housut (puvustosta) 
Hämähäkkipaita (puvustosta) 
 
APUVANHEMMAT 
 
Nyt olisi tarvetta auttaville käsille! 
 
Ennen esitystä olisi tarvetta pienelle ompeluavulle.  Muutamia esitysvaatteiden lahkeita täytyisi kääntää 
sekä muutamasta mekosta kiristää tai vaihtaa kuminauhaa. Jos voisit olla avuksi tässä niin ota suoraan 
Villeen yhteyttä mahdollisimman pian! 
 
Tämän lisäksi apuvanhempia tarvitaan itse kuvauspäivänä. Tanssi 6v. ryhmälle tarvitaan 1 apuvanhempi.  
Apuvanhemmat auttavat pukuhuoneessa esiintymisvaatteiden pukemisessa sekä riisumisessa, 
mahdollisessa maskeerauksessa sekä kuvausten jälkeen katsovat, että esiintymisvaatteet jäävät siististi 
pukuhuoneeseen. Apuvanhempien olisi hyvä tulla paikalle jo 45 min ennen oman kuvausajan alkua. Lähteä 
paikalta saa kun kuvaukset ovat ohi ja esitysvaatteet on laitettu omille paikoilleen. Jos voisit tulla 
kuvauspäivänä apuvanhemmaksi niin ota yhteyttä Villeen! 
 
Jos tulee vielä kysymyksiä mistään niin ota yhteyttä! 
 
Terv, 
Ville Nylén 
ville@vinha.net 
0400 599 012 (myös whatsapp) 
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