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KORRALDUSLIKUD TEATED 

• Muudatused tunniplaanis (28.05-01.06) 
o E, 28.05 VÕIMLEMISPEO MASSIKAVA PROOV 17:45-20:00 (Selena, Scarlet, Sindy, Sienna, 

Sharon, Sherry, Sidney, Stacy) 

o E, 28.05 (Mini)Sweedy ja Sunny tavapärast trenni ei ole, tüdrukud tantsivad võimlemispeo 
proovides Tamme staadionil. 

o E, 28.05 jäävad ära balleti kursus ja õpigrupp, kuna õpetaja viibib Tallinnas. 

o T, 29.05 TUNNIPLAANIJÄRGSEID TRENNE EI OLE! Paljud tantsijad ja treenerid tantsivad päev 
otsa Tartu Võimlemispeol :) 

o N, 30.05 EV100 suure FlashMobi õppimine (kõik grupi al 1. kl!). Ära jäävad Sinette, Sindy, 
Scarleti ja Sharks 3 tavapärased trennid, lähme kõik koos võttele! 

o R, 01.06 TUNNIPLAANIJÄRGSEID TRENNE EI OLE! Kell 10:00 kogunemine Raekoja Platsis 
(kõik grupi al 1. kl!), toimub suur EV100-le pühendatud FlashMob.  

• Suvekuudel (juuni-august) kehtib suvine kohamaks 10 €/kuu, mis tagab tantsijale koha järgmisel 
õppeaastal. Kõik tantsijad, kes ei plaani sügisest jätkata, peaksid oma loobumisest teada andma enne 
hooaja lõppu ehk10. juunit. Selleks kirjutage palun vabas vormis avaldus lepingu lõpetamiseks ja saatke 
tantsukool@shate.ee. 
• Palume likvideerida ära viimased võlgnevused, mis sel hooajal veel jäänud, et saaksime suvele puhta 
lehena minna :) 
• Treeningud kestavad kuni 8. juunini! 

o  

29. mai 2018 - Võimlemispidu 

1. juuni 2018 - Lastekaitsepäeva esinemine 

(Sidney, Sherry, Sharks 3, Scarlet, Sheryl, 

Sinette) 

1. juuni 2018 - Lastekaitsepäeva Flash Mob 

(kõik grupid al 1. kl) 

2. juuni 2018 - esinemine Aparaadi Tehase 

tänavaturu lastealal (Sofy, Sugary, Sunny, Susie) 

2. juuni 2018 - katsed võistlusgruppidesse 

5. juuni 2018 - Markus Monaku workshopid 

10. juuni 2018 - hooaja lõpupiknik, suvevaheaja 

algus 

8.-15. august 2018 - Shaté suvine tantsulaager 
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LASTEKAITSEPÄEVA ESINEMINE 

• 1. juuni, vahemikus 11:00-13:00 
• Raekoja Platsis 
• Sidney, Sherry, Sharks 3, Scarlet, Sheryl, Sinette 

Sel aastal on Lastekaitsepäeva tantsumaailma teemaks erinevad ajastud. Erinevate tantsukoolide esinemised 
on vastavalt ajajoonele vaheldumisi. Täpne esinemisaeg tuleb uuel nädalal! 

 

APARAADI TÄNAVATURU ESINEMINE 

• 2. juuni 
• Aparaaditehase sisehoovi (Kastani 42) 
• Sofy, Sugary, Sunny, Susie 

Kogunemine 13:15 Aparaadi sisehoovis lava juures, esinemine 13:30. 

Infoks veel nii palju, et sellel päeval on Kastani tn suletud, nii et korraldajad palusid valida mingi teise 
marsruudi kohale jõudmiseks. Samuti võib olla probleem parkimisega (pigem soovitati kaugemale auto 
jätta), sest tegu on väga suure üritusega. 

 

KATSED VÕISTLUSGRUPPIDESSE 

• 2. juuni 

12:00 7-10-aastased 

13:00 11-13-aastased 

14:00 14+-aastased 

Kui mõni kooliminev või hetkel esinemisgrupis tantsiv tantsija sooviks sügisest liituda võistlusgrupiga, 
palume osaleda 2. juunil katsetel. Katsetel osalemiseks täitke palun alljärgnev ankeet: 

https://goo.gl/forms/WrlvZfqGJQ5Az6UO2 

Võistlusgrupiga kaasneb veidi suurem treeningkoormus ja suurem rõhk/vastutus erinevate võistluste 
ning trenniskäimise osas. Eeldame võistlusgrupiga liitumise osas pere teadlikku valikut. 
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MARKUS MONAKU WORKSHOPID 

5. juunil tuleb meile Pärnust külla noor ja andekas tantsija ja koreograaf Markus Monak, kelle 
põnevatele workshopidele on oodatud kõik tantsijad alates nooremast astest. 

15:15-16:15 keskastme contemporary workshop 

16:15-17:15 noorema astme contemporary workshop 

17:15-18:30 vanema astme urban workshop 

19:45-21:00 profiastme urban workshop 

 

Workshopid on Shaté tantsijatele tasuta! 


