Tri Space Spectacular
Puvustus
Yleistä
Avaruus, Värikoodit, Itsetuunatut. Tuunatessa saatte itse
suunnitella asun, kuitenkin ottaen huomioon pukusuunnittelijan
ohjeet.
Värit: Harmaa, Valkoinen, Violetti, Siniset, Tuli, Ruskea ja
eläinkuosi, Selkeät kirkkaat perusvärit, 80-luku, Utuisuus,
Ihonväri.
Alta löytyy ryhmäkohtaiset ohjeet pohja-asusta, johon materiaali
löytyy jo todennäköisesti kotoa tai se on helposti hankittava ja
edullinen. Pohja-asu käy esiintymisasuksi sellaisenaan.
Halutessaan pukua voi tuunata hienommaksi tämän dokumentin
ohjeilla ja/tai Lauantaina 22.3 (kts. Ryhmäkohtainen
infoaikataulu) Valorinteeltä saatavilla materiaaleilla.
Joillekin ryhmille olemme löytäneet mahdollisesti sopivia asuja
pukuvarastostamme (maininta ryhmäkohtaisessa
pukusuunnitelmassa).
Akatemia hankkii tuunausvälineet joita on saatavilla lauantaina
ryhmäkohtaisessa infossa Valorinteellä. Paikalta löytyy myös
selkeät ohjeet.
Mahdolliset hiussprayt ja maskeerausvälineet hankitaan vasta
esitykseen ja ovat saatavilla valmistautumistilanteessa.
Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä pukusuunnittelija Maija Hietalaan
joka vastaa mielellään kysymyksiisi!
Maija: 0451542635

SIRKUS
Perhe: Sirkusperheet pukeutuvat kirkkaisiin
vaatteisiin joissa väreinä keltainen, punainen, vihreä,
sininen, violetti.
Selkeitä raikkaita värejä. Housut ja paidat saavat olla
erinväriset. Vältetään logoja ja painatuksia.
Yksivärinen on paras mutta voi olla muutakin väriä.
Vaatteisiin kiinnitetään jongleerausvälineitä
vaatetuskuminauhalenkkien avulla. Huolehdi että ei
häritse liikkumista. Asut värikkäitä mutta kuitenkin
elegantteja ja tyylikkäitä.
Tuunaukseen kuminauhaa saatavilla Valorinteeltä.
Varastosta löytyi mahdollisia asuja tytöille ja äideille.
Sirkusperheet voisivat pitää avaruusmuotinäytöksen
tai juhlan esityksessä.
Lapset: Sirkuslapset ovat eläimiä. Perusasussa joitakin
seuraavista väreistä:
Leijonat: keltaista, oranssia ja ruskeaa
Käärmeet ja liskot: vihreää ja harmaata
Apinat: ruskean sävyjä tai harmaata

Vältetään printtejä ja logoja.
Tuunauksessa vaatteeseen saa halutessaan lisätä häntää,
korvia tai eläinkuosipaloja joita saatavilla valorinteeltä.
Eläinkuoseilla saa koristella asun haluamansa tyyliseksi.
Otettava huomioon, että ei haittaa liikkumista.
Kasvomaaleja saa käyttää mutta vältetään vappukarnevaali
lookkia ja haetaan mielummin suloisia eläinlapsia. Ei
käytetä kovia muovisia naamareita tai muita vastaavasta
materiaalista valmistettuja asusteita.
Perusasun toivomme löytyvän teiltä itseltänne,
tuunaustarvikkeet saatavilla valorinteeltä.

Nuoret:
Asu tarkentuu myöhemmin.

Ilma: Flow
Utuista. Harmaata, sinistä, valkoista, kylmiä sävyjä.
Tiukat vaalean sävyiset asut. Saa tuunatessa tehdä reikiä.
Ota huomioon että asuilla voi tehdä kangasta.
Vinkki: Sukkahousulla saa utuisuutta esim. trikoon päälle.
Musta
Musta tiukka t-paita ja mustat shortsit. Alle ihonvärinen
pitkähihainen ja legginssit. Ei logoja tai printtejä.

Pari: sininenihmislihamöykky.
Sinisen sävyisiä tai mustia tiukkoja vaatteita. Tuunatessa
sinisellä sukkahousulla voi lisätä sävyjä. Siniset
sukat/sukkahousut päähän niin että näkyy vain kasvot,

silmät tai ei mitään jos näkee kuitenkin liikkua. Sukkahousu
trikoon päällä tuo aika hyvän yhdistelmän asuun ja saa
aikaan useampia sävyjä. Saa käyttää mustaa alusasuna
kunhan asussa tarpeeksi sinistä. Vaatteissa ei logoja tai
kuvioita ainakaan ennen tuunausta.
Sukkahousua ja sinistä kangasta saatavilla valorinteeltä
lauantain infossa.
Toivomme teidän löytävän asut itse. Tuunaustarvikkeita
valorinteeltä 22.3 infossa.

Lattia: Tuli
Punaista, oranssia, mustaa ja keltaista. Paita saa olla hihaton
tai pitkähihainen. Housut voi olla löysät tai tiukat. Ei
printtejä tai logoja.
Tuunaus: Liekkejä tai lepattavia ohuita kangaspaloja
(sifonkia tai valoverhokangasta esimerkiksi) oranssia
punaista tai keltaista. Saa käyttää mustaa tarvittaessa
kunhan lopputulos on tulen mieleen tuova.
Villit hiukset vaikka animetyylisesti pystyssä tai sekaisin.
Saa käyttää värillistä hiussprayta jos haluaa. Saa käyttää
kasvomaaleja.
Sprayt ja maalit saatavilla ennen esitystä.
Valorinteeltä saatavilla tuunaukseen sopivia tulisia
kangaspaloja joita voi kiinnittää käsivarsiin, olkapäihin,
selkään ynm. Voi ommella vaikka erisävyisiä raitoja kylkiin
ja housun lahkeeseen ja maalata ihomaalilla raitoja.
Toivomme teidän löytävän pohja-asun itse.

Aikuiset: Klovneria, Tutkimusmatkailu.
Valkoiset isot puvuntakit joihin aivan liikaa olkatoppausta

vaikkapa retkipatjasta ommellen tai teipaten takin sisään
(80s karikatyyri). Suorat housut ja jollakin voi olla sortsit ja
polvisukat koska housut jäi kotiin!
Foliohatut?
Kaulaan kirkaan värinen iso hiuvi tai röyhelö. Ei rusettia.
Valorinteellä launatain infossa saatavilla joitakin asunosia.

Kässäri: Painostava, pelottava, creepy
Hopea, harmaa tai musta tiukka asu esim trikoo housut ja
paita. Paita ja housut voisi olla lyhyet jotta sääret ja kädet
voisi maalata eriväriseksi. Kädet, jalat värjätään jollain
maskeerausvärillä ja kasvot valkoisella. Päähän
Valorinteeltä löytyy eriskummallisia päähineitä. Keskustele
ja suunnittele ryhmäsi kanssa ja ilmoittakaa Maijalle
maaliskuun aikana mikä väri olisi teidän mielestänne päheä
käsiin ja jalkoihin. Ideoikaa yhdessä.
Halutessaan asuun voi tuunata kaaria jotka olisivat
ikäänkuin putkia. Putket pehmeästä materiaalista kuten
tukikankaalla kovetettu tylli tai muu pehmeähkö, napakka
materiaali. Putket voivat kulkea vaikka selästä olan yli
rintaan. Putket voi kiinnittää ompelemalla tai vyöhön joka
laitetaan paikoilleen. Ei saa haitata liikkumista.
Materiaalit tuunaukseen akatemialta.
Maalit akatemialta näytökseen.
Perusasut hankitaan itse.
Tuunauksen värivaihtoehdot jotka löytyvät valorinteeltä
Vaalea violetti, hopea, tumma vihreä, sininen. Valitkaa 1-2
tuunausväriä asuunne.
Toivomme perusasun löytyvän teiltä itseltänne.

PARKOUR
Perhe: Primitiivisiä, eläimellisiä avaruus
baarbaariheimolaisia jotka kurkkivat sirkusperheiden
touhuja laatikoiden takaa. Perusasu hopeaa, mustaa,
ruskeaa, harmaata housut ja paita. Ei mielellään printtejä tai
logoja.
Tuunauksessa asuun voi laittaa kangasriekaleita tai reikiä
tai ehkä jopa väritykseen sopivaa karvakangasta?
Tuunaukseesa yksityiskohdat voivat olla ruskeaa tai
violettia. Asuun voi lisätä useita tuntosarvia, Hopeisia
heijastinkankaan paloja, foliosta osia.
Tuunaukseen materiaaleja saatavilla Valorinteeltä
Lauantaina ryhmien infossa.
Ei käytetä vappunaamareita tai muovisia osia.
Toivomme perusasun löytyvän teiltä itseltänne.

Lapset: Agentit vapaalla.
Liian isot kauluspaidat ja värikkäät aikuisten kravaatit jotka
voi helposti siirtää kaulalta vaikka otsanauhaksi. Kravaatit
voi siis kiinnittää vaikka kuminauhalla. Jalkaan tummat
housut. Asu ei saa haitata liikkumista. Joitakin valkoisia
paitoja ja kravaatteja saatavana valorinteeltä launataina.
Housujen toivomme löytyvän teiltä itseltänne.

Nuoret: Avaruusraptorit/avaruuskalat. Liikkuvat parvena

pyrähdellen paikasta toiseen.
Asu musta tiukka pitkähihainen paita ja mustat löysähköt
housut. Sähkönsinisiä yksityiskohtia, esimerkiksi
kangassuikaleet käsiin, selkään takareisiin.. Haetaan
selkäevä tai selkäpiikkirivi fiilistä.
Tukka taakse piikeiksi ja sinistä hiuslakkaa Jota saatavilla
ennen esitystä akatemian puolesta.
Tuunaus: Sähkönsinistä vaikka kiiltävääkin kangasta
silitetään vahvaan tukikankaaseen (kaksipuoleinen
tukikangas ja silitys yhtäaikaa molemmille puolille).
Leikataan kankaasta siksakkiin isoja piikkejä ja kangas
jätetään yhtenäiseksi alta. Ommellaan kiinni housuun tai/ja
paitaan taakse. Asuissa voi olla muitakin sinisiä
yksityiskohtia vaikkapa raapaisutyyppisiä raitoja.
Nuoret ovat aulassa lähellä yleisöä joten asuihin
panostetaan hieman enemmän. Kasvomaaleja saa käyttää
esim raidat poskiin. Kasvomaaleja saatavilla akatemian
puolesta ennen esitystä.
Tarvittaessa voitte soittaa Maijalle ja kysyä neuvoa.
Tuunaukseen tarvittavia materiaaleja saatavana
valorinteeltä lauantain infossa.

Edistyneet: Mustat housut ja ilman paitaa. Ei printtejä tai
logoja.
Toivomme housujen löytyvän teiltä itseltänne.

