INFOKIRI NR 12-2018/19
KUUPÄEVAD:
11.-13. jaanuar - Christmas Surprise võistlus
(Savanna, Shanelle, Sinette, Sidney)
27.-28. jaanuar - Koolitantsu Tartu eelvoor
(Mini-Sweedy, Sweedy, Susie, Sugary, Sharks 1,
Sunny, Sheidy, Sahara, Sidney, Stacy, Sherry,
Sindy, Sharks 3)
8. veebruar - Intellektika (esinemised paljudel
gruppidel)
10. veebruar - Shaté talvekontsert (osalevad
KÕIK grupid)
16.-17. veebruar - Happy Dancers Baltic Cup

TEATED
•

Kursuste ja õpigruppide planeerimiseks ja tantsijate soovidele vastamiseks palume täita see
küsimustik:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_LVcWRS8xugB3Snpl7iPuE2_dWF8PaIfaKyuib0M3uRkQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Miks on õpigrupid ja kursused head täiendused grupitundidele?
•
•

Väikesed grupid, personaalne lähenemine
Konkreetne fookus tantsijat huvitaval teemal

Mis vahet on õpigrupil ja kursusel:
•

•

Õpigrupid on rohkem protsessikesksed ehk siis võib osaleda ka mõningate
puudumistega, tasutakse ainult osaletud kordade eest
• Kursused on konkreetsemate eesmärkidega väljundite osas, kuna sama grupp käib
konkreetse eesmärgiga koos intsensiivselt 8- 10 korda, siis on õppimine väga
fokusseeritud, tasutakse korraga kogu kursuse eest.
Alates veebruarust alustab tantsukoolis valguse ja heli tehnikaring, mis on mõeldud 14-18aastastele tehnikahuvilistele (ei pea olema tantsija!). Teemadeks on valgusshowde
programmeerimine, ürituste valgustamine ja helindamine, DJ ja helitehnika alusõpe, muusika
produtseerimise alused. Kuutasu on 5 €, tunnid toimuvad üle nädala K 18:00-19:30. Huvi
korral kirjutage kirsikka@shate.ee.

CHRISTMAS SURPRISE
KES: Savanna, Shanelle, Sinette, Sidney
KUS: Jurmala, SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences
MILLAL: 11.-13. JAANUAR
MINEK:
Väljumine 11.01 kell 12:30 Tantsukooli juurest. Koguneme 12:15, siis jõuab veel vetsus ära käia ja
kenasti bussidesse jaguneda :)
Kohale jõuame u 16:30-17:00 paiku, siis tubadesse jagamine ja õhtusöök. Kui õhtul enne diskot
mahti, vaatame üle hotelli pisikese spakese :)
NB! Lisaks ujumisriietele on vaja ujumismütsi ja plätusid! Igasugune ujumise abivarustus (nt
kätised või ujumisprillid) on ka alati toredad :)
12.01 - võistluspäev!
13.01 - pärast hommikusööki pakime asjad ja hakkame jälle kodu poole sõitma! Tagasi
orienteeruvalt 16:00

ÖÖBIMINE JA SÖÖMINE:
Festival toimub SPA-hotellis. Paketi sees on hommiku- ja õhtusöögid. Palume lapsele kaasa panna
veidi sularaha, et saaksime kiire lõuna võtta võistluspäeval. Bussi peale võib ka kaasa võtta veidi
süüa-juua.
Ööbimine on valdavalt 2-kohalistes tubades. Saime mõned üksikud 3-kohalised toad ja panime
maksimaalselt paljudesse tubadesse ka täiskasvanu, aga enamasti on ilma vanemata reisiv tantsija
toas oma grupikaaslasega. Saatjaid on kaasas aga täitsa tore hulk ja olen kindel, et kõik lapsed on
kenasti hoitud. Kui laps reisib ilma vanemata, siis palume veel kodus sõnad peale lugeda, et reisil
on kõik saatvad täiskasvanud nagu emme-issi eest, kelle sõna tuleb kuulata ja kelle juurde mure
korral pöörduda :)

TASU:
majutus ja söögid 100 €, buss edasi-tagasi 25 €, stardimaks 15 € (soolo 45 €)
Palume tasud kindlasti maksta ära enne reisi!

KAASA:
·

Isikut tõendav dokument ja kellel on, siis Euroopa ravikindlustuskaart

2

·

Ilma vanemata reisival tantsijal vanema volitus (manuses) - vajadusel saab tantsukoolis printida!

·

Ujumisriided, ujumismüts, plätud, soovi korral nt kätised

·

Haaknõelad, niit ja nõel

·

Juukseklambreid ja juuksekumme, juukselakk, meigivahendid, vajadusel tangid jne

·

Kogu kostüüm koos kõigi selle osadega ja õiged jalanõud. Kostüüm on kostüümikotis riidepuu peal!

·

Kostüümi alla sobiv aluspesu ja vajadusel BOKSERID!

·

Soojad ja mugavad riided niisama olemiseks ja puhkamiseks, sall-müts-kindad

·

Pesemisasjad

·

Vesi ja veidike näksimist süüa

·

Vastavalt oma tervise vajadustele ravimid, mida võid vajada, kontaktläätsed, plaastrid jm

·
Telefon ja laadija (akupank), et saaksid vajadusel täpsustada tagasi jõudmise aega ja jagada häid
uudiseid võistlustelt
·

Shaté fännivarustus: lipp ja klubi pusa/kilekas vm sümboolikaga riided

·

Hea tuju ja puhanud keha ja vaim :)
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