
 

 

INFOKIRI NR 4-2018/19 

KUUPÄEVAD: 

25. september - Junior hip-hop koondise audition 

27. september - Tantsukooli pidulik avamine 

28. september - avatud uste päev 

29. september - vilistlaste kokkutulek 

1.-5. oktoober - lapsevanemate koosolekud 

 

 

 

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED 

• 27. septembril on Tantsukooli pidulik avamine, st tunniplaanijärgseid treeninguid ei ole! 

• Oktoobri esimesel nädalal toimuvad astmete kaupa lapsevanemate koosolekud. Oodatud on kõik 
uued ja vanad tantsupered: 

o 01.10 kell 17:15 Kesk- ja vanema astme koosolek (Kristallsaal) 

o 04.10 kell 18:15 Noorema astme koosolek (New York, st 2. stuudio) 

o 05.10 kell 18:15 Algastme koosolek (Kristallsaal) 

• Tantsijad, kelle kuutasud (põhiõppe grupp, koondised, tantsukunst) ületavad 55 €, saavad taotleda 
õppetoetust. Selleks tuleb täita avaldus (manuses olev blankett välja printida või administraatorilt 
põhja paluda) ja tantsukooli tuua. NB! Soodustuse arvutamisel ei lähe arvesse SSP tasud, kursused ega 
TTA tunnid. 

 

LISAVÕIMALUSED AKTIVISTIDELE :) 

• ALUSTAVAD KURSUSED JA LISAVÄLJUNDID: 

• kesk- ja vanemaastme balletikursus, R 18:30-19:30. Juhendaja Lisabet Loigu, kursuse 
hind 10x=50€ (25 € oktoobris, 25 € novembris). Alates 28.09. Registreerimiseks kirjuta 
kirsikka@shate.ee 

• akrobaatikakursus (kesktase), L 12:00-13:30. Juhendaja Karl Sala (VK Akros), kursuse 
hind 10x=50€ (25 € oktoobris, 25 € novembris). Alates 29.09. Registreerimiseks kirjuta 
kirsikka@shate.ee 
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• akrobaatikakursus (edasijõudnud), L 13:30-15:00. Juhendaja Karl Sala (VK Akros), 
kursuse hind 10x=50€ (25 € oktoobris, 25 € novembris). Alates 29.09. Registreerimiseks 
kirjuta kirsikka@shate.ee 

• Tantsukunst, E 18:45-20:00 (11-14-aastased), T 16:00-17:15 (7-10-aastased), K 18:15-19:30 
(15+-aastased), hind 10€/kuu. JUBA KÄIB! Registreerimiseks kirjuta kirsikka@shate.ee 

• Meisterdamisring – Teeme ise! (TTA), K 14:00-15:00 (7-9-aastased), 15:00-16:00 (10-12-
aastased). Juhendaja Triin Tamm, hind 20€/kuu (võib jooksvalt liituda). Alates 03.10. 
Registreerimiseks kirjuta info@tartutantsuakadeemia.ee. 

• Aerial avatud kursus (TTA alt kõigile huvilistele), R 18:15-19:30. Juhendajad Maris 
Ootsing ja Sandra Look, kursuse hind 6×75 min=42 €. Alates 21.09. Registreerimiseks kirjuta 
info@tartutantsuakadeemia.ee. 

• Tantsufilm (TTA), E 15:30-17:00 või 19:30-21:00. Juhendaja Ruta Pakalne (ETA), hind 
20€/kuu. Alates 01.10. Registreerimiseks kirjuta info@tartutantsuakadeemia.ee. 
 

 


