
VA R J O T E A T T E R I K A L U S T O

Jos  haluat  tehdä  varjoteatteria  käyttäen  kehon  varjoja,  niin  tässä  muutamia  vinkkejä  oman
varjoteatterin kaluston hankkimiseen.

VA L O

On  hyvä  saada  mahdollisimman  paljon
valoa yhdestä pienestä pisteestä. Tähän käy
myös  kaupalliset  akkukäyttöiset
taskulamput,  esim.  LedLenser P7R (1000
lumenia). Ruuvaa linssi pois, jolloin valo ei
taitu  (huom.  ei  LedLenserin  uusin  CORE-
malli, sillä siitä ei saa linssiä pois). Kyseisen
taskulampun  voi  ostaa  esim.  Tokmannin
verkkokaupasta  tai  joistain  K-Raudan
myymälöistä  (tarkista  verkkokaupasta
saatavuus). Taskulampun hinta on n. 90€.

Voit  kiinnittää  taskulampun  tripodiin
clampin eli puristimen avulla, jolloin voit
liikuttaa  valaisinta  ja  tarvittaessa  laskea
sen  alas.  Ebaysta  voit  ostaa  mainittuja
tuotteita.  Gorilla  tripodia  etsi
hakusanoilla  ”octopus  flexible  gorilla
tripod”, Large-koko. Hinta noin 10€.
Super  clampiä etsi  hakusanoilla  ”crab
super clamp 1/4" 3/8" ”. Hinta noin 15€.



Taskulampun  voi  kiinnittää  clampin  avulla  myös
kamerajalustaan.  Kamerajalustan  voi  ostaa  esim.
Verkkokauppa.comista. Halvimmat n. 30€.

Voit  laittaa  taskulampun  päälle  ja  kytkeä
sen  samaan  aikaan  lataukseen,  jolloin
valoteho pysyy tasaisena.

T E L I N E E T  J A  K A N G A S

Telineen korkeus tulisi  olla vähintään 2,5
metriä,  jolloin  kankaalla  pystyy
esiintymään  aikuinen.  Leveys  tulisi  olla
noin  3  metriä,  jolloin  esiintyjiä  mahtuu
samalle kankaalle ainakin kaksi.

Telineeksi  sopii  Falcon  Eyes
taustakangasteline,  joita  saa
Verkkokauppa.comista. Kyseessä  on  A-
stand  telineet.  Eri  mallien  saatavuus
vaihtelee. Tarkista korkeus ja leveys. Hinta
on n. 140-190€.

Myös  Thomann.de -verkkokaupasta
löytyy  telineitä  (etsi  hakusanalla
”taustakangas”).  C-stand  -telineissä  jalat
ovat  huomaamattomampia  kuin  A-
mallissa, mutta ne ovat myös kalliimmat.



Varjokankaaksi käy minimissään puuvillainen, tuplaleveä parivuoteen aluslakana, kunhan toiseen
reunaan tekee kujan telineen poikkipuomia varten (Lakanan hinta  n.  20€).  Ohuen kankaan läpi
saattaa  kuultaa.  Mitä  tiheämpi  materiaali,  sitä  vähemmän  takaa  kuultaa  läpi.  Voit  kokeilla
keinokuituja (esim. vuorikangas) tai vaikka valkoinen suihkuverho.

Yhteensä hintaa tälle kalustolle tulee noin 355€
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Jos sinulla kysyttävää, vinkkejä tai huomioita koskien kalustoa, lähetä viestiä!
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