INFOKIRI NR 7-2018/19
KUUPÄEVAD:
22.-28. oktoober - VAHEAEG, trenne ei ole

11. november - Gymnafesti Lõuna-Eesti eelvoor
Viljandis (Sherry, Selena, Sunshine), finaal 17.11
16.-18. november - ERT Tallinnas (Broadway
koondis, Showgrupp)
22.-24. november - Lithuanian Cup Klaipedas
(Stacy, Scarlet, Stelle, Sandy, SDS koondis,
jazzkoondis, adult hh small team)
24. november - Battle of Est Tartus (Sidney)
1.-2. detsember - Spotlight Challenge Tallinnas
18. detsember - alg- ja noorema astme
jõulupidu (koos lapsevanematega)
19. detsember - jõulugala (alates keskaste, ainult
tantsijad)

ÕPPEKORRALDUSLIKU TEATED
•

Koolivaheajal, st 22.-28. oktoobril tunniplaanijärgseid trenne ei toimu! Võib
tulla ise tantsima ja harjutama, (v.a 25.-26.10). Vaba saali kasutus on kõigile
tasuta, saali broneerimine 10 € (treeneri kaudu).

•

Vabad kohad õpigruppides (5 €/kord):
o Show/impro õpigrupp (algtase) - üle nädala R 18:15-19:15. Juhendaja Inger Reti
o Lyrical jazz (kesktase) - üle nädala K 18:45-19:45. Juhendaja Inger Reti
o Show ja jazz (kesktase) - T 15:00-16:00. Juhendaja Sandra Look
o Disco - kokkuleppel treeneriga koos disco koondisega, R 19:30-20:45
o Akrobaatika (kesktase) - L 12:00. Juhendaja Karl Sala (Akros)
o Hip-hop õpigrupp - avatakse huviliste olemasolul! Juhendaja Marta Vunsh
Lisavõimalused:
o Tantsukunst lapsed (7-10-aastased) - T 16:00-17:15. Juhendaja Triin Tamm. Hind
10 € lisaks oma kuutasule

•

o Tantsukunst noored (11-14-aastased) - E 18:45-20:00. Juhendaja Krõõt Kiviste.
Hind 10 € lisaks oma kuutasule
o Meisterdamisring (7-12-aastased) - K 15:00-16:00. Juhendaja Triin Tamm. Hind 20
€/kuu

KOKKUVÕTE LAPSEVANEMATE KOOSOLEKUTEST
Täname kõiki lapsevanemaid, kellel õnnestus koosolekutel osaleda, oli väga mõnus õhkkond :)
Suurem osa infost käib läbi ka infokirjadest ja infolehest, aga panen siia veel põhipunktid:
- Koolivaheaegadel treeninguid ei toimu
- Pärast vaheaega jagavad treenerid tunnis uutele tantsijatele lepingud kodus täitmiseks ja
tagasisaatmiseks.
- Www.shate.ee siseveebis (parool: Atlantisemaja) on üleval infokirjad ja palju muud infot.
Loodetavasti oktoobri jooksul jõuame ka gruppide alalehed uuendatud :)
- Oktoobri jooksul tuleb võistlusplaan ka kevade võistluste kohta, palume nendega arvestada :)
NB! Kaugematele võistlustele sõidab kogu grupp ühise bussiga!
- Kõik tantsijad (v.a tantsukunst) saavad endale tantsule vastava kostüümi, millega esinemasvõistlemas käia. Kostüümi hind on 30-60 € ja tasumine on kahes osas (1. osamaks 25 € oktoobris
ja 2. osamaks kevadel). Tantsu juurde käivate jalanõude kohta jagab infot peatreener.
- Kuutasud tuleb tasuda jooksva kuu 15. kuupäevaks sularahas administraatorile või ülekandega
kooli arvelduskontole.
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