INFOKIRI NR 2-2018/19
KUUPÄEVAD:
8. september - võistlusgruppide katsed
11.-14. september - junior koondiste auditionid
15. september - SSP inspiratsiooniseminar
27. september - Tantsukooli pidulik avamine,
LÕPUKS! :)
28. september - avatud uste päev
29. september - vilistlaste kokkutulek

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED
•

KÕIGIL UUTEL TANTSIJATEL ON KOHUSTUSLIK OSTA ENDALE
ÕPPEMATERJALIDE STARDIKOMPLEKT (v.a mudilased, poisid ja Tantsukunsti
tantsijad, kellele see on vabatahtlik), hinnaga 20 €. Saab seda teha administraatori käest
sularahas.
Komplektis sisaldub Tantsuaabits ja tantsija pass, mis on hädavajalikud osad õppetööst.
Palume stardikomplektid soetada hiljemalt 20. septembriks.

•

8. septembril on Tantsukoolis uutele liituda soovijatele proovipäev ja katsed. Samal ajal toimuvad ka
katsed võistlusgruppidesse, kui mõni praegune esinemisgrupi tantsija sooviks võimalusel suuremat
koormust. Võistlusgrupid on alates 1. kl ehk noorema astme gruppidest. Võistlusgruppide
nädalakoormus on suurem, võistlusplaanis on ka välisvõistlusi, grupp eeldab suuremat pühendumust ja
rohkem aega. Soovi korral saab katsetele registreeruda: https://goo.gl/forms/18RNcI5vhi7VsB0f2

•

15. septembril toimub Soolotantsija Süvaõppe Programmi (SSP) esimene inspiratsiooniseminar.
Täpsem info SSP ja sellega liitumise kohta tuleb kohe-kohe :)

JUNIOR KOONDISTE AUDITIONID
•

Shaté Tantsukoolis avatakse 2018/19 õppeaastal kolm junior koondist:
o

junior hip-hop koondis (T 20:00, N 19:30)

Junior hip-hop koondise eesmärk on arendada iga tantsija võimet ennast tantsu kaudu julgelt
väljendada. Suunaks on omandada baasteadmised tänavatantsu kohta, arendada muusika- ja
rütmitunnetust ja tegeleda tantsija omaloomingu ja improvisatsiooniga. Valmib junior vanuseastme
hip-hop formatsioon.

o

junior balletikoondis (K 18:45)

Esmakordselt avatakse Shatés balletikoondis! Eesmärk on arendada tantsijate oskusi
klassikalises tantsustiilis (I poolaasta) ja lihvida akrobaatilisi oskusi (II poolaasta). Valmib balleti
formatsioon neoklassikalises stiilis.
o

junior disco koondis (R 19:30)

Disco - midagi uut, kiiret ja glamuurset! Tõeline füüsiline väljakutse, mis pakub võimalust sõna
otses mõttes SÄRADA. Disco koondis tegeleb tantsijate tehnika (eriti hüpete), vastupidavuse,
tugevuse ja täpsuse arendamisega. Lisafookuseks on sünkrooni ja lavalise naudingu
saavutamine. Valmib disco small group.
•

Junior koondistesse on võimalik kandideerida (10)11-14-aastastel tantsijatel

•

Auditionite ajad:
o

Hip-hop - teisipäev, 11. september 20:00

o

Ballett - kolmapäev, 12. september 18:45

o

Disco - reede, 14. september 19:30

Auditionile eraldi registreerima ei pea, tule õigel ajal kohale ja sära :)

TANTSUKUNST
Lisaks põhiõppele on kõigil tantsijatel võimalik juurde võtta ka Tantsukunsti tunde:
Kui soovid avastada tantsumaailma uues ja põnevas võtmes, siis Tantsukunsti suund on Sinu jaoks!
Tantsu ühendamine eri kunstiliikidega, loovtants, omaloomingulised ülesanded, tants ja teater,
valgusmaailma avastamine, koostöö, loovus ja eneseareng.
Ja seda kõike pingevabas ning mõnusas õhkkonnas!
Tantsukunsti suunas avatakse
- laste (7-10-aastased, T 16:00),
- noorte (11-14-aastased, E 18:45) ja
- täiskasvanute (15+ aastased, K 18:15) grupid.
Tunnid alustavad ülejärgmisel nädalal (17.09), kuutasu on 10 € (lisaks oma põhigrupile) või 21 € (ainult
Tantsukunsti tantsija). Septembri poolik kuu on poole hinnaga (5€/10€)!
Osalemiseks kirjuta kirsikka@shate.ee.

*TANTSUFILM (TARTU TANTSUAKADEEMIA)
TANTSUFILM!
Esmakordselt saab Tartus õppida valdkonda, mis ühendab video ja tantsukunsti!
Tants ja liikumine omab tähtsat kohta Su elus ning sooviksid sellele lisada uue dimensiooni?

2

Sul on koreograafia idee, mida annaks kõige paremini edasi anda video kaudu?
Või oled videograafia ja filminduse huviline ning tahaksid eksperimenteerida, kuidas on
jäädvustada liikuvat keha ning tantsu?

Kui vastasid JAH vähemalt ühele küsimusele, siis just Sinule mõeldes avab Tartu Tantsuakadeemia
TANTSUFILMI ÕPPEKAVA!

Kursuse jooksul õpitakse põhjalikult tundma salvestustehnikat (ja see tehnikapark, mis Tantsufilmi õpilastel
on kasutada, on kadestamisväärt – gopro, droon, profikaamera jne jne 😊)
Kursus ühendab mänguliselt tantsu- ja filmimaailma, lubab eksperimenteerida ja avastada. Lisaks õpitakse
monteerima, eriefekte kasutama ja kõike muud, mida on vaja, et saaksid luua oma esimese mini
tantsufilmi!
Tantsufilmi õppekavas on piisavalt vabadust igal õpilasel valida just teda kõnetav stiil, koreograafia või
teema, mida ta tahab jäädvustada.

Septembris alustab kaks uut kursust:
Esmaspäeviti kell 15.30 – 17.00 ja
Esmaspäeviti kell 19.30 – 21.00
Kursuse esimene tund toimub 10. septembril ning kestab detsembri lõpuni.
Kursuse maksumus (4 kuud) on 99 eurot, tasuda saab kas korraga või kolmes jaos (3 x 33 eurot)

Tantsufilmi õppekava juht:
Ruta Ronja Pakalne
Latvian Academy of Culture, BA (choreography)
P.A.R.T.S. Brussels - performing arts and training cycle
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut – MA (Documentary film arts)
ETA Tantsufilm

Lisainfo saamiseks kirjuta: info@tartutantsuakadeemia.ee
Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPX4P8ZLRb8LXraa_GcRh8Udf5umxeMe4Z3AXYb0Xoytdnw/viewform
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