
SHEILAN KOROISSA  
 
Tähti on syttynyt  
 
Marraskuussa 2006 syttyi suomalaisen dragtaiteen taivaankannelle uusi tähti, kun upeavartinen 
Sheila nousi ensikerran estradille ravintola DTM:ssä järjestetyissä Miss Drag Queen- kilpailuissa. 
Tästä alkoi pohjan luominen, tinkimättömän työn kautta, kohti vankkaa ammattilaisuutta. 
 
Hahmon takana  
 
Antti Taipale on vuonna 1984 syntynyt viihdetaiteilija, jonka tunnetuin hahmo on Sheila. Tämän 
lisäksi Taipale on hankkinut kannuksensa elämän mittaisen musiikin ja tanssin opinnoissa. Tänä 
päivänä Taipale opiskelee Helsingin Yliopistossa teatteritieteen linjalla sivuaineenaan 
musiikkitiede.  
 
Vuonna 2012 Taipale koki uuden aluevaltauksen, kun häntä pyydettiin mukaan Korpilahden 
teatterin Diivat – projektiin näyttelijänä. Tämä pääroolisuoritus poiki seuraavan kesän näytelmässä 
Maan Povi – leskirouva Irman roolin. Taipale sävelsi myös näytelmän musiikkinumerot. 
Tärkeä merkkipaalu on myös hyvin menestynyt Finnvitsit Tähtien Sota-teatterishow, jossa Sheila, 
Juha Laitila ja Jukka Laaksonen viihdyttävät kansaa. Lisäksi Laitila ja Taipale esittää kansainvälistä 
Made in Finland – imitaatioshow’ta, joka parodioi suomalaisuutta. 
 
Vuonna 2015 Taipale alkoi tuottaa yhdessä Kaisa Vanteen kanssa Drag Battle- nimistä 
leikkimielistä kilpailua, johon kuka tahansa voi osallistua ja jonka tarkoituksena on tuoda erilaisia 
dragtaiteen näkökulmia esiin. Kilpailussa uudet draglupaukset ottavat mittaa vanhojen konkareiden 
kanssa. Taionomaisen nopeisiin asunvaihtoihin perustuva Quick Change - esitys yhdessä Maria 
Krestjanoffin kanssa sekä työt juhlakansan ilahduttajana - Sheilan Koroissa - jatkuvat tiiviisti koko 
ajan. 
 
It's show time!  
 
Sheilan tinkimättömyys näkyy loppuun asti hiotussa show'ssa, jonka hersyvä huumori saa 
paatuneemmankin mielen räjähtämään nauruun. Tämä show on timanttia ja taikaa. Salamannopeat 
asunvaihdot ja oikea rytmitys takaavat, ettei tästä esityksestä puutu yllätyksiä. Mukana tarvittaessa 
olevat Suomen huipputanssijat ja muu taustatiimi täydentävät koko illan viihdepaketin 
osaamisellaan. 
 
Sheila on valinnut tiekseen glamourin. 
 
Look a like- roolin sisäistäminen on prosessi, joka vaatii herkkyyttä ymmärtää esiintyjän luonnetta. 
Yhdessä show’ssa, usean tunnetun viihdetaitelijan lavalle tuominen vaatii loputtoman määrän 
harjoittelua ja hyvää makua. Tunnin mittaisessa esiintyjäkavalkadissa saattaa olla jopa 40 eri 
hahmoa, ja näiden saumaton ja hauska esilletulo mahdollistaa ikimuistoisen illan, olipa tilaisuuden 
luonne mikä hyvänsä. 
 
 
'Työni on mielentilan jakamista, minä olen ilon antaja.' –Sheila 
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