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KORRALDUSLIKUD TEATED 

• Hea meel on teatada, et alates järgmisest nädalast alustavad uued õpigrupid! Õpigrupid on 
lisaväljundiks neile tantsijatele, keda mingi teema süvitsi huvitab. Väikeses grupis (u 4-7 tantsijat) 
jõuab treener personaalsemalt keskenduda iga tantsija soovidele ja vajadustele. Õpigrupi eest 
tasumine käib korra kaupa, ühe tunni hind on 5€.  

o Show soolo improvisatsiooni õpigrupp - Esmaspäeviti 15:15-16:15 ja 16:15-17:15 
§ (10)11-13(14)-aastastele  
§ Treener Kätriin Viru kirjutab: 

Kas showtants on just see, mis Sinul puusa nõksuma paneb? Kui Sinus peitub sära 
ja isiksust ning suur kirg just showtantsu vastu, siis mul on midagi just Sulle! 
Alustan lausa kahe uue showtantsu õpigrupiga, mis mõlemad hakkavad toimuma 
esmaspäeviti, esimene kell 15.15-16.15 ja teine kell 16.15-17.15. 
Trennides keskendume peamiselt showtantsu tehnika õppimisele, painduvuse ja 
lihastöö arendamisele, emotsiooni ja kehakeelega mängimisele ning kõike seda 
rakendame improvisatsioonilises tantsimises!  
Õpigrupis osalemiseks kirjuta mulle Facebooki (Kätriin Viru) või saada e-mail 
k2triinviru@gmail.com JA võta Shaté administraatori käest avaldus soolo 
tegemiseks, ning kirjuta, et soovid osaleda show impro õpigrupis. :)  
Kiirusta, sest mõlemad õpigrupid mahutavad vaid kuni 6 tantsijat! 

o (Ilu)võimlemise õpigrupp - Teisipäeviti 18:30-19:30 
§ Treeneriks Maris Pagel 
§ Sobilik nii varem võimlemisega põgusalt kokku puutunud, kui täiesti uutele 

tantsijatele 
§ Huvi korral kirjuta kirsikka@shate.ee 

 

18. märts 2018 - Kuldse Karika Tartu eelvoor 

(kõik grupid) 

08. aprill 2018 - Laulupesa kontsert Tartus 

(Sweedy, Sinette, Sidney, Stacy, Sherry, Selena) 

14.-15. aprill 2018 - Koolitantsu Finaal 

28. aprill 2018 - Dance Revolution 

29. aprill - 1. mai 2018 - Talent Show kruiis 

30. aprill - 1. mai 2018 - Best Show 
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KULDSE KARIKA EELVOOR 

• 18. märtsil Vanemuise Kontserdimajas 
• Üles astuvad KÕIK Shaté grupid 

 
Manuses on plaan kogunemisaegadega. Kohtume kontserdimaja alumises fuajees, suuremad tantsijad 
võivad iseseisvalt garderoobi liikuda (saate infolauast suuna kätte küsida). Nagu ikka, garderoobides on 
kitsas, nii et palume võimalikult palju asju juba kodus selga panna. 

Kostüüm on sama, mis eelnevatel esinemistel, palun iga detail kaasa võtta. 

Palume selle nädala jooksul tasuda ära ka osalustasu (8 € mudilane, 10 € alates 1. kl grupid). Saab seda 
teha Tantsukooli administraatori kätte või ülekandega Shaté arvelduskontole. 

Piletimaailmast on soovi korral võimalik osta pileteid hinnaga 5 €/kontsert või 9 €/päevapilet: 
https://www.piletimaailm.com/performances/52349-tantsufestivali-kuldne-karikas 

NB! Tantsija saali minekuks piletit ei vaja :) 

Palun kindlasti enne reedet teatada, kui mõni laps ei saa osaleda pühapäeval! Siis ei jää treener otsima 
ja hiljem teatades tuleb siiski tasuda osalustasu. 

 


