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Baletti perustaso 1-2: Balettipuku, pehmeät valkoiset balettitossut, valkoiset
nilkkasukat tai balettitrikoot.
Baletti perustaso 3: Balettipuku, pehmeät valkoiset balettitossut, kärkitossut,
valkoiset balettitrikoot.
Baletti keskitaso: Balettipuku, kietaisuhame, pehmeät valkoiset balettitossut,
kärkitossut, valkoiset balettitrikoot.
Baletti jatkotaso - edistyneet: Balettipuku, kietaisuhame, pehmeät valkoiset
balettitossut, kärkitossut, valkoiset tai mustat balettitrikoot. Myös mustat
mikrosortsit trikoiden päällä käyvät.
Baletti K-12 ja K-14: Balettipuku, kietaisuhame, pehmeät valkoiset balettitossut,
valkoiset tai mustat balettitrikoot. Myös mustat mikrosortsit trikoiden päällä
käyvät. Kärkitossut Point -tunnilla.
Aikuisbaletti: Vartalonmyötäinen treeniasu, myös kietaisuhame käy, pehmeät
balettitossut (värillä ei väliä), kärkitossut Point -tunnilla.
Pojat (kaikki tasot): mustat poikien balettitrikoot, valkoinen hihaton tai
lyhythihainen paita, mustat nilkkasukat ja mustat balettitossut

Tässä pukujen koodit Footlightin mallistosta:
(Puvut sovitetaan ja maksetaan liikkeessä, mutta toimitetaan opettajan kautta
tanssitunneille)
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Baletti perustaso 1-2: CC201 tai CC201C WHT
Baletti perustaso 3: TC0052W tai TC0052C BML
Baletti keskitaso 1-2: CC123 tai CC123C AME Hame: CAD800 BLK tai N276 BLK
Baletti jatkotaso 1-2: MC809W IND
Baletti edistyneet: Vapaavalintainen musta balettipuku
Baletti K-12 ja K-14 (perustaso, keskitaso): TC0001 NAY, Hame: CAD800 BLK tai
N276 BLK

Tasouudistuksen myötä osa oppilaista jatkaa samalla puvulla ja osa hankkii uuden. Jos
tarvitset vanhasta puvusta isomman koon, voit ottaa vanhan puvun malliksi mukaan
liikkeeseen, jotta saat varmasti oikean mallin ja värin. Footlightin liikkeessä ovat tietoisia
NTO:ssa käytettävistä pukujen malleista ja väreistä.
Tossut sovitetaan liikkeessä paikan päällä, varsinkin jos kyseessä on ensimmäiset pehmeättai kärkitossut. Jos tarvitset vanhoista tossuista samaa tai isompaa kokoa, ota vanhat tossut
malliksi mukaan liikkeeseen, niin saat varmasti oikean mallin. Kärkitossujen sovitukseen
pitää varata aika etukäteen liikkeestä! Huomaathan, että varusteita ei välttämättä kannata
hankkia heti kesän alussa, mikäli kyseessä on kasvuikäinen oppilas.

MUISTA MAINITA, ETTÄ OLET NURMIJÄRVEN TANSSIOPISTOSTA,
NIIN SAAT 15% ALENNUKSEN HEINÄ-SYYSKUUN AJAN!

Terveiset Footlightin edustajalta:
Kärkitossujen sovitus onnistuu ilman ajanvarausta molemmissa liikkeissämme mutta mikäli
haluatte välttää jonotuksen sovitukseen, suosittelemme varaamaan sovitusajan Helsingin
liikkeeseemme internetajanvarauksen kautta tai puhelimitse numerosta 09 – 647225.
Tehdessäsi ostoksia verkkokauppamme www.footlight.fi kautta, käytä kampanjakoodia
NTO2018, jolloin verkkokauppa antaa sinulle 15% alennuksen tilaamistasi Capezion
tuotteista välittömästi. Mikäli et tilausvaiheessa käytä kampanjakoodia ei alennusta voida
myöntää jälkikäteen.
Luokkapuvut voitte sovittaa ja tilata molemmissa liikkeissämme, puvut toimitetaan
yhteistoimituksella tanssijoiden nimellä suoraan koululle.

Lisätietoja: reetta.aarre-ahtio@nto.fi, puh. 0400-971794

