
Lappeenranta
Burleskin

timanttiset
työpajat

Kysy lisää / tilaa työpaja:
lappeenrantaburleski@gmail.com

Lappeenranta Burleskilta voit tilata hauskan,
viihdyttävän ja kiihdyttävän burleskityöpajan
ohjelmanumeroksi vaikkapa polttareihin tai
illanviettoihin, lahjaksi päivänsankarille tai

muuten vaan burleskiin tutustumiseksi
ystäväporukalle.

https://linktr.ee/lappeenrantaburleski

Valitse huikeista työpajavaihtoehdoistamme
juuri sinun porukallesi sopivin:

I Just Wanna Dance
I Loooove Burlesque

A Star Is Born
Pin Me Up!

Be Brave, Bold & Burlesque



I Just Wanna
Dance

-työpaja

Työpaja sisältää burleskitanssia.
 

Tanssimme helpon koreografian, jonka
lisämausteena käytetään yhdistykseltä lainaan
saatavia kabareekäsineitä tai höyhenpuuhkia.

Työpajan hinta
150€

Työpajan kesto
60 min



I Loooove
Burlesque 

-työpaja

Työpaja sisältää burleskiin taiteenlajina
tutustumista sekä burleskitanssia.

 
Tanssimme helpon koreografian, jonka

lisämausteena käytetään kabareekäsineitä tai
höyhenpuuhkia, jotka jokainen osallistuja saa

omaksi.

Työpajan hinta
150€ + 10 €/ hlö

Työpajan kesto
60 min



A Star Is Born 
-työpaja

Työpaja sisältää burleskiin taiteenlajina
tutustumista sekä burleskitanssia.

 
Burleskitanssissa käytetään kabareekäsineitä tai

höyhenpuuhkia, jotka jokainen osallistuja saa
omaksi. Lisäksi poseerataan ja otetaan valokuvia

omilla kännyköillä, rekvisiittana mm. upeat
strutsinsulkaviuhkat ja kimallekorkkarit.

Työpajan hinta
150€ + 20 €/ hlö

Hintaan sisältyy lahja mahdolliselle juhlakalulle.

Työpajan kesto
1,5 h



Pin Me Up!
-työpaja

Työpajassa luodaan fiftari-look ja saatte meikki- ja
hiusstailausneuvontaa. Lisäksi tanssitaan ja
otetaan valokuvia omilla kännyköillä. Saatte
omaksi tanssiin ja tyyliin sopivat käsineet. 

Mukaan omat fiftarimekot tai kysy meiltä lainaan.

Työpajan hinta
150€ + 50 €/ hlö

Työpajan kesto
2 h

 

Työpajan vetäjänä toimii Pin-Up Girl 2021:
Second Runner Up Adolina Feo!

 



Be Brave, 
Bold & Burlesque 

-työpaja

Työpaja rempseille ja rohkeille sisältää
tasselinpyöritystekniikan harjoittelua, sekä
kiusoittelevan ja riisuvan burleskitanssin.

 
Tasselit kuuluvat hintaan ja saatte ne omaksi. 
Lisäksi poseerataan ja otetaan valokuvia omilla

kännyköillä, rekvisiittana mm. upeat
strutsinsulkaviuhkat ja kimallekorkkarit.

Työpajan hinta
150€ + 50 €/ hlö

Työpajan kesto
1,5 h



Työpajojen
tilausehdot

Kysy lisää / tilaa työpaja:
lappeenrantaburleski@gmail.com

Työpajat pidetään tanssistudiollamme Hillokellarilla,
osoitteessa Teollisuuskatu 11, Lappeenranta.

Voimme myös erikseen sopia muusta sopivasta tilasta,
jolloin veloitamme työpajamaksun lisäksi

kilometrikorvaukset paikan päälle.

Veloitamme työpajasta etukäteen 75€ varausmaksuna.
Loppusumman veloitamme jälkikäteen ja pajoissa, joiden
hinta perustuu osallistujien määrään, veloitus tapahtuu

toteutuneiden osallistujien perusteella.
Varausmaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä,
mikäli pajan alkamispäivään on alle 10 päivää aikaa. 

Työpajojen laskutus

https://linktr.ee/lappeenrantaburleski

Työpajojen sijainti


