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Varjoteatterikuva ikkunaan

Ikkunamaalaus
Päästä luovuutesi valloilleen ja maalaa ikkunaan! Voit
käyttää ikkunaväriä, sormiväriä tai pulloväriä. Helposti
näyttävää jälkeä saa teipin avulla. Rajaa ensin ikkunaan
maalarinteipillä teoksesi kehykset. Vedä teipillä
kehyksen sisään ikkunaan vinoja osioita, joiden väliin
jää eri muotoisia kolmioita ja suunnikkaita. Voit
halutessasi lisätä joihinkin osioihin pieniä teipinpaloja,
kuten kolmioita tai palloja. Töpöttele eri värisillä
maaleilla eri osiot, anna kuivua ja irrota teipit. Pimeällä
ikkunamaalaus erottuu ulkoa katsottuna hienosti kun
valot ovat sisällä päällä. Voit tehostaa valaistusta
tuomalla valonlähteen, esim. pöytävalaisimen
lähemmäs ikkunaa.

Värillinen ikkuna
Saat ikkunastasi värillisen myös tavallista valoa
käyttämällä. Kiinnitä ikkunaan läpinäkyvällä teipillä
värillistä silkkipaperia. Voit jakaa ikkunan eri värisiin
osiin, voit tehdä paperista muotoja, jotka peittävät
osan toisista papereista tai voit valita ikkunaan vain
yhden lempivärisi. Toteutustapa on vapaa ja vain
mielikuvitus on rajana. Kun sytytät valot sisällä,
pimeällä ulos näkyy värillinen ikkunasi. Erityisen
näyttävä kokonaisuus syntyy, kun sovitte väriikkunoiden aikataulusta yhdessä taloyhtiön tai
naapuruston kesken.

Ripusta ikkunaan valkoinen lakana
Ota valonlähteeksi mikä tahansa pöytävalaisin.
Leikkaa siluetteja esimerkiksi pahvista. Ne voivat
olla mitä tahansa hahmoja, muotoja, puita,
rakennuksia… Kun leikkaat siluettiin reikiä, saat
siihen lisää ilmettä.
Voit kiinnittää siluetteja teipillä lakanaan tai
ripustaa ohuella langalla katosta roikkumaan
ikkunan ja valonlähteen väliin.
Voit muuttaa värimaailmaa kiinnittämällä tai
pystyttämällä valonlähteen eteen esimerkiksi
värillistä läpinäkyvää muovia olevia rahkapurkin
kansia tai muuta värillistä kalvoa.
Kun on pimeää, varjoteatterikuva näkyy ulos
mielenkiintoisena huomionherättäjänä.

Muista turvallisuus!
Käytä ulkona vain ulkokäyttöön suunniteltuja
valosarjoja.
Varmista, että kuumat lamput eivät ole
kosketuksissa helposti syttyvien materiaalien
kanssa.
LED-valot toimivat aina pienoisjännitteellä,
lämpenevät vähemmän ja näin vähentävät
paloriskiä, kuluttavat vähemmän energiaa ja
kestävät kauemmin.
Tarkista valosarjan kunto ennen käyttöönottoa.
Vanhat valot eivät välttämättä sovellu märkään
talvisäähän eikä niitä ole suunniteltu uusimpien
turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Jos vanhojen
valojen kunto tai turvallisuus epäilyttää, ne on
syytä korvata uusilla, turvallisemmilla valoilla.
Älä kytke toisiinsa kuulumattomia valosarjoja ja
muuntajia yhteen.
Älä käytä äläkä yritä korjata rikkinäisiä valoja, vaan
toimita ne SER-jätteen kierrätyspisteeseen.
(Tukes.fi)

Kausivaloasetelma
Jotkut sanovat niitä jouluvaloiksi, mutta me puhumme
kausivaloista. Tee asetelma valoista esimerkiksi lyhdyn
sisään, puun oksaan, pullon sisään tai vaikkapa
maljakkoon. Tai kehystä ikkunasi kausivaloilla
valitsemallasi tavalla. Kenellä on kekseliäin asetelma?
Muista kuitenkin turvallisuus.

Värilliset lamput
Kaupoissa on myös väriä vaihtavia led-nauhoja ja
värilamppuja, jotka voi kiinnittää useimpiin valaisimiin.
Niillä saa helposti näyttäviä värivaloefektejä!

Lue lisää:

bit.ly/valoisavarkaus
Vinkit: Varkauden kaupungin
kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

