
Treener

LA - Lasteaed 
TG - Treeninggrupp Esinejate Kostüümide juhised

Ilona

Tihase LA, Mudila LA, 
Rännaku LA

Kostüüm: võimalikult sädelevad riided (kuldsed, hõbedased, litrid jne). Ülejäänud riided 
mustad. Nt kui on hõbedane seelik, siis on must pluus ja mustad sukad. Kui litritega pluus, siis 
jalas mustad püksid. Jalas mustad sussid. Soeng: Juuksed kõrges hobusesabas.

Ilona
Peetri LA, Männi LA ja 

Poska LA Kostüüm: Ruudulised triiksärgid, kauboimüts, mustad püksid. Jalas tossud.

Ilona
Peetri TG Kostüüm: Valged pluusid, valged sukad. Jalas: valged sussid. treener organiseerib seelikud. 

Soeng: kaks kalasaba punupatsi 

Jessica

Tehnika Gümnaasiumi 
TG

Kostüüm: Mustad retuusid, punane lohvakas pluus. Soeng: Kaks krunni pea peal. Jalanõud: 
Mustad jalanõud/sussid.

Jessica

Nõmmekannike LA, 
Rannamõisa LA

Kostüüm: Päkapikumütsid, tüdrukutel puhvis ühevärvilised seelikud (ükskõik mis värvi - 
MUST, HALL, VALGE, PUNANE, SININE, ROHELINE, LILLA, KOLLANE, ROOSA, PRUUN, 
BEEŽ, ORANŽ, KULDNE, HÕBE), poistel püksid (ükskõik mis värvi, aga vahvam näeb välja kui 
ei oleks mustad), tüdrukutel seeliku all kas mustad sukkpüksid või mustad retuusid, must pluus. 
Treener teeb ise ja paneb laste selgadele kaunistused. Jalanõud: mustad ükskõik mis 
jalanõud/sussid. Soeng: Päkapiku müts on peas, juuksed eest kinni, et need ei segaks lastel 
tantsida.

Jessica

Virmalise LA, Lille LA, 
Mutionu LA

Kostüüm: Päkapikumütsid, päikeseprillid, mustad püksid, must pluus, punane keep (võib 
meisterdada ka punasest riidest või siis osta poest) ja keep tuleb võimalusel kinnitada kaela ja 
käte külge. Jalanõud: mustad värvi jalanõud/sussid. Soeng: Kui juuksed on lahti, siis peavad 
need olema eest kinni pandud, et ei segaks lapsel tantsida.

Jessica
Saue TG Kostüüm: Mustad retuusid, punane lohvakas/suur pluus (sobib ka väga hästi meeste oma 

näiteks isa oma). Soeng: Kõrge hobusesaba. Jalanõud: Paljajalu.

Annika
Muraste  TG

Nukud. Soeng: Parukas või Lips pähe Kostüüm: värvilised põlvikud, ükskõik milline seelik, 
Jalas: sukad, sussid. Roosa huul. Treener toob võrkkindad, osadele peavõrud lipsuga, 
säärised. 

Annika
Südameke LA Jõululapsed. Kostüüm: Valge pluus, omal valikul seelik. Jalas: valged sukad, sussid. Soeng: 

Juuksed lahti ja lokkis, võib teha punutisi lisaks, Treener toob kõigile traksid.

Annika

Pangapealse LA,  
Alasniidu LA

Happy dancers ehk lõbusad tantsijad. Kostüüm: Värvilised seelikud. Kellel on olemas endal 
puhvis seelik, siis kasutab enda oma. Mustad retuusid ja must pluus. Jalas: Sussid. Soeng: 
Kaks punupatsi või kalasaba.

Annika

Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumi TG

Deemonid. Kostüüm: riietus koosneb mustast ja punasest, omal valikul. Pähe devil kõrvad 
(expressions), Jalas: tume jalanõu. Soeng: hobusesaba. Tume huul (punane/must/lilla). Inglid. 
Kostüüm: valge riietus, valged retuusid või sukad. Jalas: valged  sussid. Soeng: pooled 
juuksed pea pealt kinni, teised lokkis lahtiselt.  Hele meik, roosa huul + sädelus näkku.

Pärle Lilleküla LA Kostüüm: Valged retuusid ja valge pikavarrukaga särk. Jalas: paljajalu. Soeng: kaks 
punupatsi üle pea

Merike

Rabarüblik LA, 
Vesiroosi LA, Mardi  

LA

Kostüüm:  valge t-särk, valged sukad, kergesti pähetõmmatav tuttimüts. Treener toob 
rahvariidekleidi. Jalas: valged sussid+ kergesti pähe tõmmatav tuttimüts. Soeng: punutis. Kas 
kaks kalasaba või punutis ümber pea. 

Laura S.

RAM Veskimöldre LA,
Veskitammi LA

Kostüüm: Punane, või roosa kleit, all võib olla pikkade varrukatega valge pluus, rohelised 
sukapüksid. Jalas: valged sussid. Soeng: Kaks krunni üleval külje peal, üks ühelpool pead, 
teine teiselpool pead. Treener laseb krunnidele sädelevat lakki.

Laura S.

Pääsküla TG 1.klass,  
Laagri TG 1.klass

Soeng: punupatsid. Kostüüm: omal valikul kena kampsun, mustad retuusid, päkapikumüts. 
Jalas: mustad tossud/sussid. Treener paneb kleepsud põskedele.

Laura S.
Pääsküla TG 2.-4.klass, 

Laagri 2.-3.kl
Kostüüm: Lohvakas pluus, mustad retuusid. Jalas: Jalanõude asemel pika säärega valged 
sokid. Soeng: kaks hobusesaba, mitte kõrvale vaid tahapoole pead teha.

LauraS.
Pääsküla TG 5.-9.klass

Kostüüm: Pusa, iga lapsega lepime ise kokku, mis värvi pusa peab võtma, kokku on neli värvi. 
Mustad püksid/dressid, mustad papud, punane huulepulk, must ripsmetušš. Soeng: lahtised 
lokkis juuksed. Jalas: mustad tossud



Gethe

Luha LA

Jõuluöökullid. Kostüüm: Valged sukad või retuusid. Puhvseelik / tüllseelik 
pruunikates/oranzikates värvides. Tiivad pruuni/valge/beezi nööri või musta prügikoti ribad 
(kinnitatud musta või pruuni pluusi varuka külge - et oleks tiivad. Pluusi ette peale võiks 
traageldada öökulli silmad valgest paberist. Jalas: sussid.  Soeng: kaks väikest krunni pähe 
(nagu kõrvad), ülejäänud juuksed lahti.

Laura L.

Mesimummu LA, 
Sinilind LA, Mürakaru 

LA
Kostüüm: Tüdrukutel- valge või punane kleit/seelik+pluus. Poistel- mustad püksid ja valge või 
punane pluus. Soeng: juuksed lahti ja peas päkapikumüts. Jalas: sussid.

Katrina
 Kiisupere LA, Kelluke  

LA
Kostüüm: Tüdrukutel- valge või punane kleit/seelik+pluus. Poistel- mustad püksid ja valge või 
punane pluus. Soeng: juuksed lahti ja peas päkapikumüts. Jalas: sussid.

Kristiina

Vääna Mõisakooli TG, 
Tabasalu TG

Punase ja valge siiruviirulised kommid. Kostüüm: Punased riided, millele on valge maalri 
teibiga siirud peale tõmmatud. Soeng:  Peas roheline lips ja kaks krunni. Jalas: valged või 
punased jalanõud.

Kristiina

Vääna Mõisakooli LA, 
Laulasmaa LA, 

Kullatera LA

Päkapiku trollid. Soeng: Tüdrukutel kõrge hobusesaba, kuhu sisse on pandud vetsupaberirull, 
poistel laki või geeliga juuksed püsti. Kostüüm: Seljas punane pluus, jalas mustad püksid. 
Jalas: mustad mugavad jalanõud. Treener toob lastele kätte valged kindad.

Kristiina
Kiili LA, männimudila 

LA, Tibutare LA
Külmahaldjad. Kostüüm: helesinistes, valgetes toonides riided. Soeng: juuksed patsis. Jalas: 
mugavad heledates toonides jalanõud, näiteks valged sussid.

Karmen
 Vääna-Jõesuu TG

Kostüüm: Jõuluvärvides (roheline, punane, oranž) või triibulised retuusid/sukad/sokid, 
lohavakas jõulu teemaline kampsun, seelik (võimalusel puhvis), poistel traksid ja jõulutoonides 
püksid. Jalas: tossud. Soeng: kuklas neiudel väike krunn + lahtised juuksed. 

Karmen

 Asunduse LA, 
Pääsusilm LA

Lumehelbed. Kostüüm: Valge lühikeste varukatega pluus(ilma pildita), valged sukad/retuusid, 
valge seelik. Jalas: valged sussid/tossud. Soeng: Juuksed punuda kahte patsi. Lisaks võtta 
kaasa klambrid, mis pole värvilised(peakatte kinnitamiseks) Treenerid teevad lastele pähe 
lumehelbe paela. Lisaks seovad valge lõnga käte külge. 

Elina

Pääsupesa LA, Lauliku 
LA

Lumehelbed. Kostüüm: Valge lühikeste varukatega pluus(ilma pildita), valged sukad/retuusid, 
valge seelik. Jalas: valged sussid/tossud. Soeng: Juuksed punuda kahte patsi. Lisaks võtta 
kaasa klambrid, mis pole värvilised(peakatte kinnitamiseks) Treenerid teevad lastele pähe 
lumehelbe paela. Lisaks seovad valge lõnga käte külge. 

Merje Liis
Turba TG 4.-8.klass Kostüüm: mustad püksid  ja lohvakas pusa. Jalas: tossud. Soeng:  kõrge hobusesaba. 

Merje Liis

Turba TG 1.-3.klass

Grease stiil. Kostüüm: Puhvis lendlevad seelikud/kleidid, soovitavalt ülepõlve/põlvini,  must 
lühikeste/kolmveerand varukatega särk, nahavärvi sukapüksid ja võimalusel seeliku alla 
mustad lühikesed püksid, juhuks kui seelik peaks lendlema. Soeng: peapael/-võru pähe ja 
lokid. Jalas: sussid või kingad, mis tantsides ära ei lendaks.

Merje Liis

Mooniõied LA, 
Riisipere LA, Turba LA

Kostüüm: Üleni must lühikese varrukaga pluus (ilma pildita), tüdrukutel mustad 
retuusid/läbipaistmatud sukad, must seelik. Poistel mustad püksid/retuusid. Jalas: sussid. 
Soeng: lokid, eest juuksed kinni, et ei segaks tantsimist. Treener annab kõrvad, saba. Kel omal 
kiisu kõrvad/saba kodus olemas, teada anda. 

Merje Liis
Nissi TG

Kostüüm: Punased õhukesed retuusid, peal tumedad lühikesed püksid. Seljas jõuluteemalised 
kampsunid. Jalas: Paljajalu. Soeng: võimalusel suure patsikummiga kõrge hobusesaba

Maria
Lotte La

Kostüüm: must, võimalusel midagi liibuvat (retuusid, pika varrukaga särk vms).  Treener annab 
lastele aksessuaarid. Soeng: Juuksed lahti,vajadusel kinnitada külgedele klambrid,et silmadele 
ei langeks. Jalas: Mustad sussid/ mustad tennised.

Svetlana

Pirita LA, Männiku LA, 
Järveotsa LA

Kostüüm: Jõuluteematikaga särk, mustad püksid ja sokid. Jalas: Mustad sussid. Soeng: 
Juuksed kinni - punupats või hobusesaba.


