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TEATED 

• Palume enne pühi järele tulla kaotatud ja leitud asjadele! Pärast seda lähevad järelejäänud asjad 
annetamisele. 

• Enne aasta lõppu peaksid olema tasutud kõik selle poolaasta kuutasud ja kostüümi I 
osamaksud.  

 

JÕULUPEOD TANTSUKOOLIS 

K, 19. detsember, kell 17:00 - JÕULUGALA "The Golden Hour" 
- alates keskastmest (Saffi, Sahara, Shelly, Sidney, Stacy, Sindy, Sharon, Sienna, Sherry, Selena, Scarlet, 
Sharks 3, Steffy, Sharleen, Stelle, Sandy, Sunshine, koondis) 
 
TEEMA: The Great Gatsby! Õhtu on täis kulda ja karda ning ootame kõigilt külalistelt pidulikku riietust 
(võimalusel inspiratsiooni võtta 1920-ndate stiilist). 

KUUPÄEVAD: 

17. detsember - Shaté JÕULUBATTLE 2018 

19. detsember - jõulugala (alates keskaste, 

ainult tantsijad) 

20. detsember, kell 15:00 - noorema astme 

jõulupidu 

20. detsember, kell 18:00 - algastme 

jõulupidu 

JÕULUVAHEAEG: 19.12-06.01 

11.-13. jaanuar - Christmas Surprise võistlus 

(Savanna, Shanelle, Sinette, Sidney) 

27.-28. jaanuar - Koolitantsu Tartu eelvoor 

(Mini-Sweedy, Sweedy, Susie, Sugary, Sharks 1, 

Sunny, Sheidy, Sahara, Sidney, Sherry, Steffy, 

Sharleen, junior hh koondis) 

10. veebruar - Shaté talvekontsert (osalevad 

KÕIK grupid) 
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Pilet 10 € (administraatori käest). Hinna sees on kogu programm ja pidulik õhtusöök. 
NB! Pileteid võimalik osta veel ainult selle nädala lõpuni!  
Kes täna enam tantsukooli ei satu, aga kindlasti piletit soovib, siis kirjuta kirsikka@shate.ee 
 
Jõuluõhtu on alati eriliseks muutnud meie endi imelised etteasted! 
Ka sellel aastal tuleb igal grupil ette valmistada üks show, mis on vastava ajastuga seotud! 
Kriteeriumid ettastele: 
- vabalt valitud laul, tants, luuletus, etendus jms... 
- max 3 min 
- ühe grupi ühislooming 
- 1920ndatest inspireeritud (või The Great Gatsbyst) 
- publikut intrigeeriv ja kaasahaarav  
- mõelge ka läbi, kui vaja kasutada mikrofoni, muusikat jms, et korraldusmeeskond oleks ette sellest 
teadlik (kirjuta maris@shate.ee) 
 

N, 20. detsember, kell 15:00 - laste jõuludisko  
- Noorem aste (Smiley, Sofy, Sunny, Sheryl, Sheidy, Shiney, Savanna, Shanelle, Sinette, Sharks 2) 
 
Kogunemine 14:30, peo lõpp u 17:30. 
 
Lõbus jõulupidu koos diskoga! :) Plaanis on mängud, etteasted jõuluvanale, pakkide jagamine, nosimine jne 
:) Kaasa võtta natuke söögipoolist ühisele lauale. 
 
Palume jõuluvana kingikotti kaasa võtta ilma nimeta paki u 10 € väärtuses, mis võiks sobida mõnele sama 
grupi tantsijale. Kingitus võiks olla midagi, mida ise tahaksid pakist leida :) Peole tulles saab kingid panna 
enda grupi nimega kotti, kust pärast juhendaja aitab uue paki loosida :) Peole on soovi korral oodatud ka 
lapsevanemad. 
 
 

N, 20. detsember, kell 18:00 - mudilaste jõulupidu 
- Algaste (Mini-Sweedy, Sweedy, Shelby, Susie, Sharlote, Smarty, Sugary, Sharks 1) 
 
Kogunemine 18:00 (palun mitte varem tulla, kuna laste pidu alles lõppeb), peo lõpp u 20:00. 
Lõbus jõulupidu koos diskoga! :) Plaanis on mängud, etteasted jõuluvanale, pakkide jagamine, nosimine jne 
:) Lapsed on oodatud terve perega. Kaasa võtta natuke söögipoolist ühisele lauale. 
 
NB! Palume lapsevanematel aidata täita jõuluvana kingikotti. Selleks palume lapsevanemal peole kaasa võtta 
lapse nime ja grupiga kingituse, mille saab salaja poetada jõuluvana kotti (kohapealsed "päkapikud" 
juhendavad). Palume valida kingituse u 10 € ringis, suuremad pakid võib jätta koju kuuse alla. Soovi korral  
võib paki tuua juba varem tantsukooli administraatori kätte (avatud 14.00-20.00). Pakil peab kindlasti 
olema lapse nimi ja grupp.  


