Head tantsuinfo huvilised,
Jaanuaris 2010 taasloodud Eesti Tantsupedagoogide Liit (ETPL) alustab igakuiste
kuukirjade saatmist, et anda ülevaade liidu tegemistest ning edastada erinevate
tantsualaste koolituste ja ürituste infot. Tantsuüritused ja koolitused sisestatakse
tantsuinfo kalendrisse, mida saab jälgida ETPL-i koduleheküljelt SÜNDMUSTE artikli
alt
http://www.etpl.ee/index.php?option=com_gcalendar&view=google&Itemid=78&lang=
et
Kui sa soovid jagada tantsualast infot kuukirja ning kalendri kaudu, siis saada palun
täpne informatsioon aadressile info@etpl.ee hiljemalt kuu 10. kuupäevaks. Info
edastatakse iga kuu 15. kuupäeval!
TANTSUINFO KUUKIRI september 2010
Mis tehtud (jaanuar-august 2010)?
- valminud on üldhariduskooli uue riikliku õppekava kehalise kasvatuse tantsulise
liikumise ainekava põhikoolile ja gümnaasiumile
(Materjalid üleval ETPL-i koduleheküljel TANTSUINFO Dokumentide artikli all
http://www.etpl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=84&la
ng=et)
- valminud on üldhariduskooli põhikooli tantsuõpetuse ainekava. Üldhariduskoolidel
võimalus pakkuda põhikooli õppekava raames tantsuõpetust valikainena.
(Materjalid üleval ETPL-i koduleheküljel TANTSUINFO Dokumentide artikli all
http://www.etpl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=84&la
ng=et)
- algatati arutelu Eesti tantsukõrghariduse teemadel. Koostöös Tallinna Ülikooli ja TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemiaga toimus SWOT- analüüs, mille tulemusena on peagi
valmimas tantsukõrghariduse arengukava aastateks 2011-2020.
- toimunud on kohtumised Eesti Tantsukunstnike Liiduga (ETKL) ja Eesti Kutseliste
Tantsijate Liiduga (EKTL). Algatati koostöö tantsuõpetajate täienduskoolituste
planeerimise ning selle kohase informatsiooni levitamise osas. Saavutatud on
kokkulepe, et kõikide liitude liikmetel (ETKL; EKTL; ETPL) on võimalus saada kõigi
nimetatud liitude, festivali NoTaFe ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia korraldatavate
koolitustel õppemaksu soodustust.
- toimunud on kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja
Anne Kivimäega, kes on nõus alustama ministeeriumi poolset koostööd, et arutada
ning leida lahendusi erinevatele tantsuharidust puudutavatele probleemidele.
- osaleti Kedja 2012 ettevalmistaval kohtumisel. Eesti poolt koordineerib Kedjat Eesti
Tantsukunstnike Liit. Kedja rahvusvaheline kokkusaamine leiab aset Tallinnas aastal
2012.

Mis teoksil?
- üldhariduskooli uue kehalise kasvatuse tantsulise liikumise aineraamatu kirjutamine
- üldhariduskooli uue kehalise kasvatuse tantsulise liikumise täienduskoolituste
väljatöötamine ja koostöös Eesti Kehalise Kasvatuse Liiduga koolituste korraldamine
- üldhariduskooli gümnaasiumiastme tantsuõpetuse ainekava loomine
- tantsukõrghariduse teemalise arengukava loomine
- kõikide tantsuharidusega seotud organisatsioonide ühisarutelu korraldamine
- koostöö-kohtumiste korraldamine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega
Koolitused, sündmused OKTOOBRIStäpsemat infot vt. SÜNDMUSTE KALENDRIST www.etpl.ee
iga esmaspäev Tantsijalt tantsijale treeningud (korraldaja ETKL)
23.sept-18.nov Täiskasvanute seltskonnatants algajatele Tallinna kesklinnas
www.twist.ee (korraldaja tantsuklubi Twist)
24.sept-19.nov Täiskasvanute seltskonnatants algajatele Kohilas www.twist.ee
(korraldaja tantsuklubi Twist)
27. sept- 29. nov Tund liikudes, vahelduseks istuvale tööle
http://www.kultuur.edu.ee/752081 (korraldaja TÜ VKA)
28. sept- 10. nov Nüüdistants www.kultuur.edu.ee/834413 (korraldaja TÜ VKA)
30. sept- 16. dets Kundalini jooga www.kultuur.edu.ee/834612 (korraldaja TÜ VKA)
01. okt kell 18-21 Mait Agu stipendiumi üleandmine, raamatuesitlus ja TLÜ
koreograafia osakonna etendusõhtu Kanuti Gildi SAALis (korraldaja TLÜ)
02. okt Seminar: Martha Grahami moderntantsu tehnika põhimõtted (korraldaja
EKTL)
05.oktoober Juhtimisalane koolitus kollektiivi juhile - organisatsioonikultuur
http://www.rahvakultuur.ee/?s=953 (korraldaja RAKK)
06. okt- 15. dets Nüüdistants täiskasvanutele PÄRNUS
www.kultuur.edu.ee/820175 (korraldaja TÜ VKA)
10.oktoober I Eesti Naiste Tantsupeo õpituba Tartus, Treffneri Gümnaasiumis
http://www.naistetantsupidu.ee/ (korraldaja peo toimkond)
09.oktoober I Eesti Naiste Tantsupeo õpituba Keila Gümnaasiumis
http://www.naistetantsupidu.ee/
11.- 12. okt Helitehnika ja helimontaaž arvutis www.kultuur.edu.ee/715245
(korraldaja TÜ VKA)

14.-16.oktoober Rahvatantsujuhtide kooli õppus
http://www.rahvakultuur.ee/?s=942 (korraldaja RAKK)
22.-23. okt ja 19.-20. nov Tantsu loomine www.kultuur.edu.ee/840721 (korraldaja
TÜ VKA)
24. okt.- 21. märts Tantsukunsti kõrghariduse eelõppe kursus
www.kultuur.edu.ee7820370 (korraldaja TÜ VKA)
25.oktoober Juhtimisalane koolitus kollektiivi juhile - suhtlemispsühholoogia
http://www.rahvakultuur.ee/?s=954 (korraldaja RAKK)
26.-28.oktoober Sügisesed õppepäevad lasteja noorte tantsuringide
juhendajatele http://www.rahvakultuur.ee/?s=943 (korraldaja RAKK)
28. okt Ajakasutuse juhtimine www.kultuur.edu.ee/819075 (korraldaja TÜ VKA)
29.- 30. okt Põhiteadmised balletist läbi anatoomia ja esteetika
www.kultuur.edu.ee/651801 (korraldaja TÜ VKA)
29.- 30. okt Laban/ Bartenieff liikumise analüüs, liikumise keel
www.kultuur.edu.ee/649958 (korraldaja TÜ VKA ja NoTaFe)
TÜ VKA- Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
ETPL- Eesti Tantsupedagoogide Liit
EKTL- Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliit
ETKL- Eesti Tantsukunstnike Liit
TLÜ – Tallinna Ülikool
NoTaFe – Noore Tantsu Festival
RAKK- Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

Head kooliaasta algust,
Eesti Tantsupedagoogide Liit
www.etpl.ee
info@etpl.ee
! See on Eesti Tantsupedagoogide Liidu poolt saadetav TANTSUINFO KUUKIRI. Kui
sa ei soovi sarnaseid kirju oma e-mailile, teata sellest aadressil info@etpl.ee

