INFOKIRI NR 18-2017/18
11.-13. mai 2018 - Kuldse Karika finaal
19. mai 2018 - esinemised Karlova päevadel,
Emajõe keti juures, Lotte laadal
19. mai 2018 - Soolotantsija Süvaõppe
Programmi lõpuseminar ja kontsert
20. mai 2018 - Laulupesa kontsert Tallinnas
22.-29. mai 2018 - Dancestar Horvaatias
29. mai 2018 - Võimlemispidu

KORRALDUSLIKUD TEATED
• Tantsukoolis on üleval Kuma Foto poolt Koolitantsul tehtud pildid, mida on võimalik tellida
administraatori juures kuni 21. maini!
PS. Gruppidele, kes ei käinud sel aastal Koolitantsul, mõtleme mingi muu lahenduse, kuidas
saaksite ka soovi korral pildi :) Annan varsti teada!
• Alustab selle õppeaasta viimane uus õhuakrobaatika kursus algajatele kesk- ja vanema astme
tantsijatele - R 15.00! Kuupäevad 11. mai, 18. mai, 1. juuni ja 8. juuni. 4x maksumus on 25 €.
Registreerimine maris@shate.ee

LAULUPESA JA SHATÉ PRODUKTSIOON KK FINAALI
Kuna Laulupesa kontserdiks tehtud kavad olid nii ägedad ja koostöö nii mõnus, tuli viimase-hetke-mõte
teha sellest massikava ehk produktsioon Kuldse Karika finaaliks (esinemisaeg 13. mai 13:00) :)
Shaté tantsijatele selle kavaga lisa stardimaksu ei tule, see on kooli kingitus tublidele tantsijatele.
Osalevad kavad ja grupid:
Selena "Kõigil oma"
Lisabet "Tormi ja tuulega"
Sherry "Ükskord unenäos"
Sherry, Sidney, Stacy "Tantsukingad"
NB! Kuna aega on väga vähe, toimub ainult üks ühisproov koos lauljatega ja osaleda saavad kahjuks ainult
need tantsijad, kellel on võimalik proovis osaleda.
PROOV: T, 8. mail 19:45

KULDSE KARIKA FINAAL
•
•

11.-13. mai
Eesti Maaülikooli Spordihoones (F. R. Kreutzwaldi 3, Tartu)

11. mai - Lyrical jazz soolod, Rhythmic dance (disco)
12. mai - Hip hop soolod/duod, jazzi ja tänava performance'id, tänavatants, loovtants, jazztants kavad,
Igavesti Noored
13. mai - show soolod/duod ja kavad, karaktertants kavad, mudilaste kavad, KK mixi soolo, produktsioon

Saadan täpsemad kogunemisajad kohe varsti eraldi kirjaga, aga siin praegu umbkaudsed esinemisajad
kavade lõikes:
11. mai:
- 18:05 disco small group
12. mai:
- 10:35 Laste jazzkoondis, Shiney
- 11:00 Sharks 2
- 14:25 Tantsukunst
- 15:40 Sandy
- 17:05 Jazzkoondis
- 20:15 Sunshine
- 20:45 SDS koondis
13. mai:
- 11:45 Sugary, Sofy, Sharks 1, Smiley
- 13:00 Laulupesa+Shaté produktsioon (Selena, Sherry, Sidney, Stacy + Liska)
- 15:25 Stelle
- 16:10 Sidney, Stacy, Sinette
- 17:10 Showgrupp
- 17:25 Junior jazzkoondis
- 18:05 Sherry
- 18:25 Sunny
- 19:10 Showkoondis
- 19:30 Scarlet, Selena
NB! Palun selle nädala jooksul ära tuua soolode/duode stardimaksud: esimene start 10 € (performance 15
€), iga järgnev start 5 €.
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DANCESTAR HORVAATIAS
•
•
•

22.-29. mai
Horvaatia, Porec
Sharleen, Sandy, Koondised, Melanie

Väljasõit 22. mai varahommikul Shaté Tantsukooli juurest. Ööbimine Poola hotellis, Porecisse saabumine
23. mai õhtuks. 24.-27. mai Porecis Dancestar World Finals võistlused, workshopid, üritused, galaõhtu.
Ööbimine 5-kohalistes apartmentides, hommiku- ja õhtusöögid lähedalasuvas hotellis. Tagasi hakatakse
sõitma 28. mai varahommikul, ööbimine Poolas, koju 29. mai hilisõhtuks.

NB! Palun kontrollige, et teie Euroopa ravikindlustuskaardid ja ID-kaardid/passid kehtivad!!!
Kokku läheb reis maksma 516 € + STARDIMAKSUD, mille sees on:
- bussitransport koos teemaksude ja parkimisega (200 €),
- Poola majutus 2 ööd (50 €),
- Horvaatia majutuspakett koos hommiku- ja õhtusöökide ning kogu kohapealse tegevusega (workshopid,
üritused jne) (254 €),
- registreerimistasu video eelvooru eest (12 €).
Stardimaksud tulevad lisaks järgnevad:
grupikava 20 €/kava
duo/trio 35 €/in
soolo 75 €

TARTU VÕIMLEMISPIDU
•
•
•
•

29. mai
Tamme Staadionil
Võimlemiskavad: Sunny "Käänulised teed"; Shelly, Sidney, Sherry "Hoolima"
Shaté massilavastus: Selena, Scarlet, Sindy, Sienna, Sharon "Rock-n-Troll"; Sherry, Sidney,
Stacy "Flower Power"

VÕIMLEMISKAVAD:
Kõigil tantsijatel pole endiselt toodud ära kostüümiraha! Palun kindlasti selle nädala jooksul ära tasuda.
Jalas valged (heledad) jalanõud ja väike valge sokk.
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MASSILAVASTUS:
Lisaks võimlemiskavadele, mida teeme teiste võimlejatega koos, on Shaté-l palutud esineda
massilavastusega Tartu Võimlemispeol. See on suur rõõm ja au!
Paneme kokku productioni tantsudest "Flower Power" ja "Rock-n-Troll".
Kostüümi kombineerime oma riietest - Trollid värvilised ja Lillelapsed valged.
"Rock-n-Troll" osa õppimine:
Selena – oma tundide ajal
Scarlet – T, 15. mai oma trenni ajal
Sindy – T, 15. mai oma trenni ajal
Sienna – R, 18. mai oma trenni ajal
Sharon – T, 15. mai oma trenni ajal
"Flower Power" osa õppimine
Sherry – oma trennide ajal
Sidney – Triinu täpsustab
Stacy – Triinu täpsustab
Peaproov kõigile massikavas osalejatele Tantsukoolis: T, 22. mai kell 18.30 – 20.30

Proovid staadionil (võimlemiskavad + massilavastus):
"Käänulised teed" (Sunny) - 27. mai 15:00, 28. mai 12:45-14:30
"Hoolima" (Shelly, Sidney, Sherry) - 27. mai 16:30, 28. mai 11:14-12:45
Massilavastus - 29. mai 9:30-12:30
FINAALI PROOV (kõik): 14:30
LÄBIMÄNG (kõik, esinemisriietes): 16:00-18:00
Võimlemispeo algus: 19:00
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