INFOKIRI NR 8-2017/18
20. detsember - jõulugala, al keskaste (17:00)
21. detsember - alg- ja noorema astme
jõulupeod (15:00 noorem aste, 18:30 mudilased)
11.-14. jaanuar 2018 - "Christmas Surprise"
Jurmala (Selena, Sinette)
20.-21. jaanuar 2018 - Happy Dancers Baltic
Cup (Smarty, Sofy, Sheryl, Sheidy, Sunny,
Sinette, Stelle, Selena, Scarlet, Sherry, Sidney,
Sharleen, disco sm gr, laste jazzkoondis)

26. jaanuar 2018 - Shaté talvekontsert
(NB! Esinevad kõik grupid)

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED
•

NB! Selle aasta viimased trennid toimuvad 19. detsembril. 20.-21. detsembril peame
jõulupidusid ja pärast seda lähme jõulupuhkusele :) Uuel aastal naaseme uue hooga trennidega al 4.
jaanuarist!

JÕULUPEOD TANTSUKOOLIS
K, 20. detsember, kell 17:00 - JÕULUGALA "Winter Wonderland"
- alates keskastmest (Sharks 2, Sindy, Sharon, Sienna, Sherry, Selena, Scarlet, Steffy, Sharleen, Stelle, Sandy,
Sharks 3, Koondised, Sunshine, Showgrupp)
Pidulik jõuluüritus meie kõige vanematele tantsijatele :) Kingitusi tegema ei pea, selle asemel on vaja
soetada pilet, mille hinna sees on soe õhtusöök ja kogu programm.
Piletid hinnaga 10 € müügil alates neljapäevast tantsukooli administraatori juures.

N, 21. detsember, kell 15:00 - laste jõuludisko
- Sinette, Sunny, Sheryl, Sheidy, Shelly, Sidney, Stacy, Shiney
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" :)

N, 21. detsember, kell 18:30 - mudilaste jõulupidu
- Susie, Mini-Sweedy, Sweedy, Smarty, Sugary, Sofy, Smiley, Sharks 1
Kogunemine 18:00, 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 14.00-18.30). Pakil peab kindlasti olema lapse
nimi ja grupp.
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