
 

 

INFOKIRI NR 4-2019/20 
 

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED 

 

16. dets - 5. jaanuar on jõuluvaheaeg, tavapäraseid trenne ei ole! 

Kuna jõulueelsel nädalal on alati väga palju puudumisi seoses jõulupidudega jne ja igal aastal 

üksikud lapsed tundides, siis sel aastal lõpetame tavapärased trennid 15. detsembri jõulugalaga. 

Ärajäänud tunnid teeme tasa veebruari vaheajal :) 

NB! Treenerid võivad grupiga kokkuleppel teha enne jõule lisatunde. 

 

• Kuna soovime, et kõik tantsijad oleksid trennis ikka korralikult söönud, aga noored ei jõua 

kohviku päevapakkumise ajaks veel tantsukooli, tegime kohvikuga diili! Green Room Cafés 

Shatékatele eripakkumisena hiline päevapraad kell 16.00-18.00, hind 4,50€. Head isu! 

 

ESTRAAD- JA RAHVASTE TANTSUDE FESTIVAL (ERT) 

KES: Sinette (16. november), Sidney (17. november) 

KUS: Tallinn, Lindakivi kultuurikeskus 

KUUPÄEVAD: 

16.-17. november - Estraad- ja rahvastetantsude festival  

(Sinette, Sidney, soolod) 

21.-22. november - Lithuanian Cup (Scarlet, balletikoondis, Selena, 

Showjazz, SDS-koondis, soolod-duod) 

29. nov ja 1. dets - Spotlight Challenge (balletikoondis, soolod-duod) 

30. november - TRT Dance Masters (Sinette, Sherry, Selena, Stelle, 

SDS-koondis, balletikoondis, Showjazz, soolod) 

13. detsember - Jõulubattle  

14. detsember - UUS AEG! mudilaste ja noorema astme jõulupeod 

15. detsember - UUS AEG! kesk- ja vanema astme jõulugala 

16. dets - 5. jaanuar - vaheaeg 
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MILLAL: Start mõlemal päeval tantsukooli juurest kell 8.00, tagasi pärast autasustamist (16.11 
kell 14:30, 17.11 kell 15:30) 

TASU: Start 5 €, buss 15 €. Tasuda hiljemalt 13. novembriks! 

LITHUANIAN CUP 

KES: Scarlet, balletikoondis, Selena, Showjazz, SDS-koondis, soolod-duod 

KUS: Klaipeda 

MILLAL: 21.-22. november 

MINEK: 

Scarlet,	balletikoondis,	Selena,	soolod-duod	-	väljumine 20.11 kell 13:00 Tantsukooli juurest, öö 
hotellis 

Koondised - väljumine 21.11 kell 15:00 Tantsukooli juurest, öö hotellis 

TAGASI: 

I buss (Scarlet, balletikoondis, Selenad, kes ei tee Letterit) - tagasi start neljapäeva õhtul pärast 
autasustamist (loodetavasti 22-23 paiku).  

II buss (Selenad, kes teevad Letterit, koondised) - tagasi start reedel pärast autasustamist 
(loodetavasti 22-23 paiku).  

TASU: hotell 26 €/öö, buss 45 €, start 15 € esimene KATEGOORIA, iga järgnev 10 €.  
Nt Scarletite tasu on 26+45+15=86 €. Tasuda hiljemalt 18. novembriks! 

 

SPOTLIGHT CHALLENGE (SC) 

KES: balletikoondis, soolod-duod 

KUS: Tartu, A le Coq spordihoone 

MILLAL: 

29.11 - rhythmic dance, hip hop, SDS performance 

01.12 - pop dance, lyrical, contemporary, lyrical ja show performance 

TASU: osalustasu 15 € esimene START, iga järgnev 5 €. Tasuda hiljemalt 25. novembriks! 
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TRT DANCE MASTERS 

KES: Sinette, Sherry, Selena, Stelle, SDS-koondis, balletikoondis, Showjazz, soolod 

KUS: Tartu, A le Coq spordihoone 

MILLAL: 30. november 

TASU: osalustasu 15 € esimene START, iga järgnev 10 €. Tasuda hiljemalt 25. novembriks! 

 

JÕULUBATTLE 2019 

Tule tee tutvust battle'ite põneva maailmaga - hinnatakse õigete reeglitega ja puhast tantsu, aga 
kõike saadab toetav, rõõmus ja kaasaelav meeleolu :) 

Osaleda saab kolmes erinevas kategoorias: hip-hop, contemporary/lyrical, all styles 

KES: Kõik huvitatud tantsijad alates keskastmest 

KUS: Alexela Loomelava 

MILLAL: 13. detsember 

Registreerimine ja täpsem info varsti! 

 

JÕULUPEOD TANTSUKOOLIS 

KES: kõik Shaté tantsijad 

KUS: Shaté Tantsukool 

MILLAL: 

L, 14. detsember - laste jõuludisko ja mudilaste jõulupidu 

P, 15. detsember - kesk- ja vanema astme jõulugala 

Täpsem info tuleb detsembri alguses! 


