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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 

 

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 

10.-13. jaanuar - Christmas Surprise võistlus 

27.-28. jaanuar - Koolitantsu Tartu eelvoor 
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JÕULUPEOD TANTSUKOOLIS 

K, 19. detsember, kell 17:00 - JÕULUGALA "The Golden Hour" 
- alates keskastmest 
 
Taaskord on kätte jõudnud imeline talveaeg ja aeg tänada oma lähedasi ning pidada maha ühine jõulupidu! 
Ka sellel aastal jätkub Jõulugala traditsioon ja tuleme kokku üheks kauniks õhtuks, mis on täis glamuuri, 
soojust ja häid emotsioone! 
Sellel aastal on teema inspiratsioon võetud The Great Gatsby filmist ning lähme ajas tagasi 1920ndatesse! 
Õhtu on täis kulda ja karda ning ootame kõigilt külalistelt pidulikkust. 
Jõulugala on mõeldud kõigile alates keskastmest! 
 
Pilet 10 € (selle saad soetada eest adminni käest). Kingitusi tegema ei pea! 
Piletihinna sisse kuulub soe söök ja kogu programm. 
Piletid müügil 6. -16.detsembrini! 
 

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 söögipoolist ühisele lauale. 
 
Palume jõuluvana kingikotti kaasa võtta ilma nimeta loosipaki u 10 € väärtuses. Kingitus võiks olla midagi, 
mida ise tahaksid pakist leida :) Kommid ja muud maiustused vallutavad nii kui nii maailma, nii et paki sisse 
vali pigem midagi mittesöödavat. Peole tulles saab kingid panna enda grupi nimega kotti ja pärast sealt 
endale uue paki "loosida" :) Peole on soovi korral oodatud ka lapsevanemad. 
 
 

N, 21. 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 söögipoolist ühisele lauale. 
 
NB! Jõuluvana toob kõigile nimelised pakid. Palume selleks lapsevanemal peole kaasa võtta lapse nime ja 
grupiga kingituse, mille saab salaja poetada jõuluvana kotti. Palume valida kingituse u 10 € ringis, suuremad 
pakid võib jätta koju kuuse alla. Kui mõni laps tuleb peole ilma lapsevanemata, võib paki tuua järgmise 
nädala jooksul ka tantsukooli administraatori kätte (avatud 14.00-20.00). Pakil peab kindlasti olema lapse 
nimi ja grupp.  


