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KORRALDUSLIKUD TEATED 

• Võimlemispeo "Võrkkiige kava" (Shelly, Sidney, Sherry) kostüümitasu läks veidi 
soodsamaks (19,50 € asemel 14,50 €). Kõikidel, kellel juba tasutud kostüümitasu, 
kanname 5 € üle järgmise kuutasu ettemaksuks. Kellel ei ole veel makstud, palume 
kiirustada! 

 

SUPILINNA PÄEVAD 

- 28. aprillil 

- Supilinna Kiigeplatsil (Oa ja Kartuli tn nurgal) 

Koguneme lava kõrval. Otsi üles oma grupp ja püsige koos :) Kohapeal ootab lapsi treener Kirsikka. 

13:00-13:30 plokk (kogunemine 12:50) 

1) Sindy 
2) Smarty 
3) Sheryl 
4) Sugary 
5) Sheidy 
6) Sharks 2 

14:30-15:00 plokk (kogunemine 14:20) 

1) Sharon 
2) Sofy 
3) Sunny 

NB! Koolivaheajal, st 23.-29. aprillil 

tunniplaanijärgseid tavatrenne ei ole! 30. 

aprillil on erigraafik (treener annab 

teada). 1. mail trenne ei ole! 

28. aprill 2018 - Supilinna päevad 

27.-28. aprill 2018 - Dance Revolution 

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

30. aprill - 1. mai 2018 - Best Show 

11.-13. mai 2018 - Kuldse Karika finaal 
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4) Sharks 1 
5) Shelly 
6) Sienna 

 

KOSTÜÜMIST: Kuna tegemist on väliüritusega, siis riietuge palun vastavalt ilmale! Võimalusel säilitage 
siiski võimalikult palju kostüümi, st kui võimalik, pange soojemad riided esinemiskostüümi alla. Trikoo 
väel aga ei pea tulema, pange ikka kampsunid ja vajadusel joped selga. Esinemine on lava ees murul, nii 
et väiksemad tantsijad, kellel on sussid, võivad tantsida mingis mugavas õuejalanõus. Kes on 
tantsutossu või tennisega, siis sopase ilma korral võib panna muud jalanõud, kuiva ilma puhul 
kontrollige pärast esinemist, et tallad puhtaks saavad. 

 

Kui keegi teab, et talle kindlasti see kuupäev ei sobi, siis palun sellest teada anda kirsikka@shate.ee, et 
saaksime vajadusel joonised üle vaadata. 

 
 

DANCE REVOLUTION 

- 27.-28. aprillil 

- Vilnius, Leedu 

- Sunshine, Koondised, Scarlet, Stelle, Showgrupp 

Transport: Start 27. aprillil kell 13:00 tantsukooli juurest. Tagasi 28. aprillil pärast esinemist, Tartus 
tagasi pühapäeva varahommikuks. 

Kaasa: bussi näksimist, kaisupadi mõnusaks äraolemiseks, Euroopa ravikindlustuskaart, ID-kaart või 
pass, lapsevanema volitus (manuses), veidike sularaha või pangakaart toidu ostmiseks (üle tee on suur 
kaubanduskeskus poe ja toidukohtadega, hommikusöök on hotelli hinnas). 

 

Tasu: reisi tasu 78 € (kahe kava korral 83 €, kolme ja enama kava korral 88 €) 

 

TALENT SHOW KRUIIS 

- 29.04-01.05 

- Riia-Stockholm-Riia 

- Steffy, Sidney 

Transport: Start 29. aprillil kell 08:00 tantsukooli juurest. Bussi hind 20 € (saatjad), 30 € (tantsijad). 
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Kaasa: bussi näksimist, kaisupadi mõnusaks äraolemiseks, Euroopa ravikindlustuskaart, ID-kaart või 
pass, lapsevanema volitus (kui laps sõidab üksinda), sularaha või pangakaart (bussipilet Stockholmi 
maksab midagi 5 € ringis). Kajuti hinnas on hommikusöök. Õhtu- ja lõunasöögid ostame kohapeal. 

 

BEST SHOW 

- 30.04-01.05 

- Riia, Läti 

- Stacy, Sherry, Sharks 3, Junior jazz, HH small group 

Transport: Start 30. aprillil kell 07:00 tantsukooli juurest. Tagasi 01. mail pärast esinemist.  

Kaasa: bussi näksimist, kaisupadi mõnusaks äraolemiseks, Euroopa ravikindlustuskaart, ID-kaart või 
pass, lapsevanema volitus (manuses), veidike sularaha või pangakaart toidu ostmiseks (hommikusöök 
on hotelli hinnas). 

Tasu: reisi tasu 71 € (hotell, buss, start). 

 

KULDSE KARIKA FINAAL 

- 11.-13.05 

- Tartu, EMÜ Spordihoone 

 

– 11. mai – lyrical jazz impro, rhythmic dance ja rhythmic dance small group 

– 12. mai – tänavatants, tänavatantsu lavastus, jazztants, loovtants, hip hop, HH mini staarid, SDS 
performance, jazz performance, Igavesti Noored 

– 13. mai – showtants, karaktertants, mudilaste tants, show mini staarid, produktsioon, showtants, KK 
mix 

 

Shaté Tantsukoolist pääses Kuldse Karika finaali väga palju tantse! Suur pai kõigile 
tantsijatele, treeneritele ja kaasaelajatele :) Konkurents oli väga tihe ja edukalt esinesid 
kõik meie grupid, ka need, kes sel aastal ei pääsenud finaali. Oleme uhked ja tänulikud! 
 

Finaali pääsenud kavad: 

SUGARY "Käänulised teed" Mudilaste tants  

SOFY "Maalides Maagiat" Mudilaste tants  

SHARKS 1 "Šikk ja viks" Mudilaste tants  

SMILEY "Tõeline unenägu" Mudilaste tants  
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SUNNY "Printsesside teepidu" Lapsed, Karaktertants 

SHERRY "Flower Power" Noored I, Karaktertants 

JUNIOR JAZZ "Dancing in the rain" Noored II, Karaktertants 

SHOWGRUPP "Indiat meenutades" Täiskasvanud, Karaktertants 

SHINEY "Kuldsed kanaarilinnud" Lapsed, Jazztants 

LASTE JAZZ "Minu Supilinn" Lapsed, Jazztants 

ADULT JAZZ "The Tempest" Täiskasvanud, Jazztants 

SANDY "Ei ole kergete killast" Noored II, Tänavatants 

SHARKS 2 "Mina, detektiiv" Noored I, Tänavatantsu lavastus 

ADULT SDS "Symphony" Täiskasvanud, Tänavatantsu lavastus 

TANTSUKUNST "Palged" Täiskasvanud, Loovtants 

SIDNEY "Jurassic Park" Lapsed, Showtants 

STACY "Kavalate kollide klassikokkutulek" Lapsed, Showtants 

SINETTE "NASA laste eri" Lapsed, Showtants 

SCARLET "Maisipõldude valitsejad" Noored I, Showtants 

SELENA "Rock-n-Troll" Noored I, Showtants 

STELLE "Titanium Quartz" Noored II, Showtants 

ADULT SHOW "Kuldne Võim" Täiskasvanud, Showtants 

SUNSHINE "Elas kord Pahatar…" Igavesti Noored  


