
 

 

INFOKIRI NR 3-2018/19 

KUUPÄEVAD: 

15. september - SSP inspiratsiooniseminar 

25. september - Junior hip-hop koondise audition 

27. september - Tantsukooli pidulik avamine, 

LÕPUKS! :) 

28. september - avatud uste päev 

29. september - vilistlaste kokkutulek 

 

 

 

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED 

• KÕIGIL UUTEL TANTSIJATEL ON KOHUSTUSLIK OSTA ENDALE 
ÕPPEMATERJALIDE STARDIKOMPLEKT (v.a mudilased, poisid ja Tantsukunsti 
tantsijad, kellele see on vabatahtlik), hinnaga 20 €. Saab seda teha administraatori käest 
sularahas.  
Komplektis sisaldub Tantsuaabits ja tantsija pass, mis on hädavajalikud osad õppetööst. 
Palume stardikomplektid soetada hiljemalt 20. septembriks. 

• 28. septembril alustab kesk- ja vanemaastme balletikursus, R 18:30-19:30. Treeneriks Lisabet Loigu, 
hind 10x 50€ (25 € oktoobris, 25 € novembris). Registreerimiseks kirjuta kirsikka@shate.ee Ootame 
kõiki huvilisi! 
 

TANTSUKUNST 

ALGAB JUBA JÄRGMISEL NÄDALAL! 
 
Lisaks põhiõppele on kõigil tantsijatel võimalik juurde võtta ka Tantsukunsti tunde: 
 
Kui soovid avastada tantsumaailma uues ja põnevas võtmes, siis Tantsukunsti suund on Sinu jaoks! 
 
Tantsu ühendamine eri kunstiliikidega, loovtants, omaloomingulised ülesanded, tants ja teater, 
valgusmaailma avastamine, koostöö, loovus ja eneseareng. 
 
Ja seda kõike pingevabas ning mõnusas õhkkonnas! 
 
Tantsukunsti suunas avatakse  
- laste (7-10-aastased, T 16:00),  
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- noorte (11-14-aastased, E 18:45) ja  
- täiskasvanute (15+ aastased, K 18:15) grupid. 
 
Tunnid alustavad ülejärgmisel nädalal (17.09), kuutasu on 10 € (lisaks oma põhigrupile) või 21 € (ainult 
Tantsukunsti tantsija). Septembri poolik kuu on poole hinnaga (5€/10€)! 
Osalemiseks kirjuta kirsikka@shate.ee. 
 

SOOLOTANTSIJA SÜVAÕPPE PROGRAMM 

REGISTREERIMISE TÄHTAEG ON TÄNA, 14. SEPTEMBRIL!!! 

Esimene inspiratsiooniseminar (kõigile SSP kandidaatidele) toimub LAUPÄEVAL, 15. septembril Tantsukoolis 

11.30 Kogunemine 

12:00 Programmi tutvustus ning koolitus (osaleda võivad lisaks tantsijatele ka tantsijate lapsevanemad) 

13:00 – 14:30 Workshopid: 

Lapsed (alg- ja noorem aste) - akrobaatika 
Noored (keskaste) – lyrical 
Täiskasvanud (vanem aste ja profisuund) – contemporary & impro 

 

Tantsija on vastu võetud SSP programmi, kui: 

-        Ta on täitnud online avalduse, mis asub: https://goo.gl/forms/VRmXvASdoFhTH5jF3 
o   NB!! TÄHTAEG 14. september 

-        On tasunud aastamaksu 15 eurot (ülekandega tantsukooli arveldusarvele, lisades tantsija nimele märksõna 
SSP või tantsukooli Minnile vastuvõtulauas)  

NB! Palume tasuda aastamaksu PÄRAST tulemuste selgumist, st et tantsijale on valitud mentor! 
Tulemused selguvad järgmisel nädalal! 

 

TAUSTAST: 

Soolotantsija Süvaõppe Programm alustab sellel hooajal oma täismahus ning tervikliku programmiga. 

Meenutame, et 2016 kevadel teostasime pilootprojektina soolotajate inspiratsiooniseminarid ning kaardistasime 
soolotantsijate vajadused ja soovid. 2017-2018 hooaeg oli testperioodiks, kus saime veel parandada ja täiustada 
programmi, ning nüüd siis juba lubatud täisversioon. 

Kes kuuluvad SSP alla? 
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-        Soolotantsija Süvaõppe Programmi kuuluvad kõik tantsijad, kes Shaté-s valmistuvad süsteemselt oma soolo 
või duo etteasteteks, võtavad personaaltunde ning võistlevad erinevatel võistlustel soolo või duo 
kategooriates. 

Mida SSP sisuliselt tähendab? 

-        Võimalus võtta personaaltunde 
o   Sellest aastast on lisaks üksi või kahekesi toimuvatele personaaltundidele võimalik võtta sarnase 

fookuse, taseme ja eesmärkidega tantsijatel ka ühiseid personaaltunde (ettepanekud ühendatud 
personaalideks teevad mentorid) 

-        Vähemalt kaks spetsiaalselt soolotantsijatele loodud inspiratsiooniseminari aastas 
o   Esimene inspiratsiooniseminar juba 15. septembril 
o   Sisaldavad nii soolotantsijale mõeldud koolitusi kui workshoppe 

-        Võimalus osa võtta eriprojektidest 
o   Esimene eriprojekt SSP tantsijatele on koreograaf-lavastaja Jaan Ulsti lavastatavas Valgusfestivali 

shows tantsijana osalemine (Luke mõisa pargis) 
-        Stipendiumid 

o   Sarnaselt eelmisele aastale valivad mentorid hooaja jooksul välja tantsijad, kes paistavad silma 
töökuse, sisemise motivatsiooni ning loovusega ja tunnustavad neid stipendiumitega, mida saab 
kasutada arenguks soolotantsijana (koolitused, kostüüm, võistlused vm) 

-        Tasuta pääsmed TTA meistriklassidesse ning DanceLabidele 
o   Sarnaselt stipendiumitele annavad mentorid välja ka tasuta pääsmeid Tartu Tantsuakadeemia 

töötubadesse ja eriüritustele 

Mis SSP maksab? 

-        Soolotantsija Süvaõppe Programmi AASTAMAKS on 15 eurot, mis sisaldab: 
o   Vähemalt kahte inspiratsiooniseminari koos töötubadega 
o   Võimalus osaleda SSP eriprojektides 
o   Võimalus saada stipendiume, tasuta töötube 

-        Personaaltundide hinnad: 
o   Soolo personaaltund – 15 eurot (sisaldab saali kasutust ja mentori töötasu) 
o   Duo personaaltund – 1 tantsija 10 eurot (sisaldab saali kasutust ja mentori töötasu) 
o   Väikese grupi personaaltund – 1 tantsija 5 eurot (sisaldab saali kasutust ja mentori töötasu. Grupid 

sarnaste eesmärkidega ning tasemega tantsijatest moodustavad mentorid) 


