
 

 

INFOKIRI NR 8-2018/19 
 

 

ÕPPEKORRALDUSLIKU TEATED 

• NB! Selle aasta viimased trennid toimuvad 18. detsembril. 19.-20. detsembril 
peame jõulupidusid ja pärast seda lähme jõulupuhkusele :) Uuel aastal naaseme uue hooga 
trennidega al 6. jaanuarist! 

• Kui ilutoas pole parasjagu tundi (vaata Tantsukooli seina pealt), võib seda kasutada 
õppimiseks ja teisteks vaikseteks tegevusteks :) NB! Palun ära riiulitel ja sahtlites olevaid 
meisterdamisasju ilma loata võta! 

• Lilla vaibaga lebola on mõeldud tantsijatele puhkamiseks, palume lapsevanematel oodata-
aega parajaks teha Kristallsaali kõrval olevatel diivanitel. 

• Suur tantsijate garderoob on oma olemuselt tütarlaste garderoob, mistõttu palume 
mudilasega kaasa tulevatel issidel seda võimalikult diskreetselt külastada ;) 

KUUPÄEVAD: 

22.-24. november - Lithuanian Cup Klaipedas 

(Stacy, Scarlet, Stelle, Sandy, SDS koondis, 

jazzkoondis, adult hh small team) 

24. november - Battle of Est Tartus (Sidney) 

1.-2. detsember - Spotlight Challenge Tallinnas 

(soolod-duod, jazzkoondis, hhkoondis) 

17. detsember - Shaté JÕULUBATTLE 2018 

19. detsember - jõulugala (alates keskaste, ainult 

tantsijad) 

KUUPÄEVA MUUTUS: 

20. detsember, kell 15:00 - noorema astme 

jõulupidu 

20. detsember, kell 18:00 - algastme jõulupidu 

JÕULUVAHEAEG: 19.12-06.01 

10.-13. jaanuar - Christmas Surprise võistlus 

27.-28. jaanuar - Koolitantsu Tartu eelvoor 
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LITHUANIAN CUP 

KES: STACY, SCARLET, STELLE, SANDY, SDS KOONDIS, JAZZKOONDIS, ADULT HH 
SMALL TEAM 

KUS: KLAIPEDA 

MILLAL: 22.-23.(24.) NOVEMBER 

MINEK: 

Väljumine 21.11 kell 22:00 Tantsukooli juurest, kogunemine 21:45 (kui treener ekstra varem ei 
palu tulla), et saaks kõik rekvisiidid ja asjad kaasa!  

 

TAGASI: 

I buss - tagasi start reede õhtul pärast autasustamist (loodetavasti 22-23 paiku). Bussi vastutajaks 
on treener Kätriin (+372 59 058 610). 

II buss - tagasi start laupäeval pärast autasustamist (loodetavasti 22-23 paiku). Bussi vastutajateks 
on treenerid Marlene (+372 5344 4601) ja Maris (+372 53 73 54 81) 

 

ÖÖBIMINE JA SÖÖMINE:  

Ööbime 4* hotellis Amberton. Hinna sees on korralik hommikusöök. 

Võistluspaigas müüakse kohapeal sooja toitu, igaks juhuks võiks kaasa võtta veidi sularaha. Kohe 
üle tee on kaubanduskeskus toidupoega. Bussi peale võib kaasa võtta veidi süüa-juua. 

 

KAASA: 

·       Isikut tõendav dokument ja kellel on, siis Euroopa ravikindlustuskaart 

·       Alaealistel vanema volitus (manuses) - vajadusel saab tantsukoolis printida! 

·       Haaknõelad, niit ja nõel 

·       Juukseklambreid ja juuksekumme, juukselakk, meigivahendid, vajadusel tangid jne 

·       Kogu kostüüm koos kõigi selle osadega ja õiged jalanõud. Kostüüm on kostüümikotis riidepuu peal! 

·       Kostüümi alla sobiv aluspesu ja vajadusel BOKSERID! 

·       Soojad ja mugavad riided niisama olemiseks ja puhkamiseks, sall-müts-kindad 

·       Pesemisasjad 

·       Vesi ja veidike näksimist süüa 

·       Bussi kaisupadi ja pleed 
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·       Vastavalt oma tervise vajadustele ravimid, mida võid vajada, kontaktläätsed, plaastrid jm 

·       Telefon ja laadija (akupank), et saaksid vajadusel täpsustada tagasi jõudmise aega ja jagada häid 
uudiseid võistlustelt 

·       Shaté fännivarustus: lipp ja klubi pusa/kilekas vm sümboolikaga riided 

·       Hea tuju ja puhanud keha ja vaim :) 

 

SHATÉ JÕULUBATTLE 2018 

Shaté Tantsukooli esimene päris oma battle võistlus! Tule tee tutvust battle'ite põneva maailmaga - 
hinnatakse õigete reeglitega ja puhast tantsu, aga kõike saadab toetav, rõõmus ja kaasa elav meeleolu :) 

Osaleda saab kolmes erinevas kategoorias: hip-hop, lyrical jazz/contemporary, disco 

Millal? 17. detsember, kell 17.15-21.00 

Kus? Kristallsaal 

Kes? Kõik tantsijad alates keskastmest 

 

Registreerimine:  

https://goo.gl/forms/AVaTOiRuDwaT8fF63 


