
 

 

INFOKIRI NR 13-2018/19 
 

 

TEATED 

• Tuletame meelde, et kõik võistlustasud (stardimaks, buss jne) peavad olema tasutud kooli 
poolt nimetatud kuupäevaks või kui seda pole öeldud, siis igal juhul ENNE võistlust. 
Kostüümi-, kuu- või võistlustasude võlgnevuse korral on treeneril õigus tantsijat mitte 
esinema lasta. 

 

KOOLITANTS 

Millal: 27.-28. jaanuar 
Kus: Suur Vanemuine (teatrimaja) 
Piletid on müügil Ticketbest keskkonnas, hinnaga 5 € kontsert / 7 € päevapilet. Tantsijale pole piletit vaja. 
 

Kontsertide jaotus: 

• 27.01 kell 12:00 - mudilased, kaasaegne tants, eesti ja rahvaste tantsud, kooli tants - 
https://ticketbest.ee/event/23127 
(Sugary, Susie, Sweedy, Mini-Sweedy, Sharks 1, Sahara) 

• 27.01 kell 18:00 - alglassid, tänavatantsud - https://ticketbest.ee/event/23130 
(Sheidy, Sunny, Sharks 3) 

• 28.01 kell 18:00 - kaasaegne jazz, showtantsud - https://ticketbest.ee/event/23133 
(Sherry, Stacy, Sidney, Ketlin, Ly, Kadi, Lisabet, Maarja-Liis) 

KUUPÄEVAD: 

27.-28. jaanuar - Koolitantsu Tartu eelvoor 

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

Sunny, Sheidy, Sahara, Sidney, Stacy, Sherry, 

Sindy, Sharks 3) 

8. veebruar - Intellektika (täpsem info kohe 

varsti!) 

10. veebruar - Shaté talvekontsert (osalevad 

KÕIK grupid) 

16.-17. veebruar - Happy Dancers Baltic Cup 
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Stardimaks:  

Alg- ja noorem aste (Mini-Sweedy, Sweedy, Susie, Sugary, Sharks 1, Sunny, Sheidy) - 7,20 € 

Alates keskastmest - 9,60 € 

Tasumise tähtaeg on 22. jaanuar. Võib tasuda sularahas adminile või ülekandega MTÜ Tantsuklubi Shate 
EE802200221017402739. 

 

Päevaplaan: 

Saadan manuses kogunemisajad ja muu info. Kohe, kui Koolitants saadab täpsema info, siis teen eraldi 
infokirja täpsustustega (kust uksest sisenemine jne). 

 

TALVEKONTSERT 

Millal: 10. veebruar, kell 12:00 ja 17:00 
Kallid emad-isad, õed-vennad, vanaemad-vanaisad ja teised tulihingelised tantsusõbrad! 
Ootame teid Shaté Tantsukooli talvekontserdile! 
 
Esitlemisele tulevad kõik suurepärased ja verivärsked selle hooaja tantsud, et meie kõige kallimad inimesed 
neid ikka esimesena näeksid! :) 
 
Tule ja veeda oma pühapäev koos perega, nautides tantsu ilu ja positiivseid emotsioone! 
 
Kontsertide algused on kell 12:00 ja 17:00 Vanemuise Kontserdimajas. 
(NB! Mudilased ja noorema astme esinemisgrupid esinevad ainult hommikusel kontserdil, et päev liiga 
pikaks ei läheks!) 
Piletid varsti müügil! 
 

 

HAPPY DANCERS BALTIC CUP 

Millal: 16.-17. veebruar 
Nagu tavaliselt, lähevad tantsijad ühiste tellitud bussidega (Smartydel vabatahtlik).  
Bussi hind on 15 €, tasumine administraatorile.  
Palun märkida enda liikumine meie bussiga hiljemalt 23. jaanuariks (ka siis, kui ei kasuta 
meie bussi). Kui kohtade olemasolul sooviks ka lapsevanem liituda, siis pange ka tema kirja. 
Busside liikumise ajad selguvad ajagraafiku täpsustumisel. 
https://doodle.com/poll/zavdgyppxiv52xz9 
Kes:  
16. veebruar - Disko, Slow disko, Hip hop, Jazz 

• Balletikoondis 
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• Sherry 
• Sharks 3 
• Selena 
• Disco koondis 
• SDS koondis 
• Junior hip-hop koondis 
• + soolod-duod 

17. veebruar - Show, Break 
• Scarlet 
• Sheryl 
• Shelly 
• Sidney 
• Shanelle 
• Saffi 
• Stacy 
• Steffy 
• Stelle 
• Smarty 
• + soolod-duod 

 
Kus: Pärnu, Kesklinna koolide võimla (Kuninga tn 29) 
Hind:  
Buss: 15 € 
Osalustasu rühmatants 15 €, soolotants 20 €, iga järgnev start 5 € (nt soolo ja rühmakava on 20+5, kaks 
rühmatantsu on 15+5) 
Tasumine hiljemalt 31.01. 


