Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)
Volikogu koosolek
Aeg ja koht: 22.09.2017, kell 12.00-15.00 ETA-s (uksekood 1526A)
Osalejad: Anu Sööt, Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Maarja Tõnisson,
Marie Pullerits (kuni 13:22), Raido Mägi, Sille Kapper, Raido Bergstein, Jane MillerPärnamägi
Puudujad: Joanna Karoline Kalm, Teet Kask, Lii Ainsalu, Eve Noormets
Juhataja: Anu Sööt
Protokollija: Jaan Ulst
Päevakava:
1. Volikogu liikmete tutvustusring
Taas tutvumine tehtud.
2. Sügisesed liidu koosolekute ajad
11:30-14:30 edaspidi alustame varem. Kuupäevi ei lepi pikalt kokku. Teeme pooleteise kuu
takka.
Okt. kuupäev 27.okt. Tallinn. 11:00-14:30.
Päevakorra punktid, mis lisada:
ETTLi aastapreemia statuut
Neggo stipendiaadi valimine, otsus
Novembri kuupäev 24. november 11:00-14:00
Detsembri kuupäeva otsustame oktoobri koosolekul (sõltub Neggo stipendiumi üleandmisest
jms.)
Jaanuar 12. jaanuar 11:00-14:00
3. Gerd Neggo stipendiumi väljakuulutamine
http://www.tantsuliit.ee/liikmetele/stipendiumid
Jane taotles rohkem raha Kulkast (1500 eurot, enne 1000).
Plaanime korrigeerida statuuti ja arendada elutöö preemiaks.
Välja kuulutamisega on kiire. Neggo sünnipäev 9. november. Esitamise tähtaeg 20. oktoober.
Enda esitamise võimaluse kaotame ära.
Anu ettepanek järgmisesse aastasse: taotleda 10 000€ kulkast Neggo stippi.
Teha juurde uus stipendium. Välja andmine siduda rahvusvahelise tantsupäevaga.
Neggo aastate ehk elutööpreemia, uus stipendium konkreetse aasta preemia.
Ettepanek: Ella Ilbaku stipendium? Mis on uue preemia sisu? Mille eest antakse?
Kui eesmärk on uudiskünnise ületamine, siis kuidas?
Tantsukunst ja tantsupedagoogika koos, ei tee erisusi.
ETTLi aastapreemia. Aasta tähelend. 29. aprillil väljaandmine ning taotluse esitamine
novembri kulkasse.

Ise esitamine läheb maha mõlema preemia puhul.
Maarja: see paneb meid märkama, kes meie ümber vajaks tähelepanu.
Otsus:
- Neggo stipendiumi statuudi parandused vaatavad üle Sille, Anu, Jane
- Liidu aastapreemia statuudi põhja teevad: Arolin, Maarja, Marie, Jaan, Joanna. (selle
osas kohtumine 9. okt nädalal).
- Raido Mägi teeb ülevaate teistest stipendiumite suurustest (KULKA, tantsu- ja
teatrimaailma muud)

4. Kutsestandardi protsessi ülevaade - Anne tegi ülevaate taotlemisest,
kutsestandardite uuendamisest.
Esimene Kutsekoja koosolek tehtud. Kaovad ära spetsialiseerumised. Tõestad pädevust omas
valdkonnas. Järgmisel aastal uute tingimuste järgi taotlemine. Ametnik Maris Vaht oli hästi
avatud. Hetkel ettepanek, et kutse nimetuseks tantsuspetsialist. Mõelda veel kutse nimetust kas tantsuspetsialist või tantsuprofessionaal?
Rahvatantsu suuna seltskond taotleb ERRSi kaudu. Kõik teised ETTLi kaudu.
Kõrghariduse nõue kaob ära.
2018 kevadel toimub standardi vahetus. Eelmine kutse kehtib 2018 sügiseni.
2018 sügisel saab taotleda uue standardi järgi.
Taotlejaid umbes 6-7 inimest. Enamik Liidu liikmed.
5. Huvihariduse projekt
Jane räägib: Kellega, kuidas edasi minna? Huviharidus eeldab EHISesse registreerimist, kas
tegeleme ka huvitegevuse tasandiga.
Saadame töögrupi teavituse võimalusena liituda.
Tuleks motiveerida EHISesse regada, näitab stuudio/ taset ja nende huvi ning motivatsiooni
huvihariduse tasandil kaasa rääkida, ühtlasi kogub tantsustatistikat. EHISesse registreerimine
eeldab õppekava olemasolu. Liit võiks suunata õppekavasid kirja panema ja EHIsesse
registreerima.
1. dets. on taotluse tähtaeg.
Otsus:
Töögrupi kohtumine 27.-28. oktoober (sh Lii, Krõõt, Karoline, Mari-Liis Pruul, Sille Kapper,
Helena jt.). Jane otsib koha.
6. Ülevaade TANTSUMASSIIVIST ja edasised plaanid
Anu räägib: Toimis hästi. Inspiratsiooni koht. Järgmine aasta toimub 14.-18. august. Jääb
traditsiooniks: ideid saavad kõik liikmed ise pakkuda. (korraldajad ETTL, TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia ja Massiaru).

7. Ülevaade TantsuRUUMist ja edasine tegevus
Marie Pullerits: idee on hästi käima läinud.
Jane: korraldustiimi Eesti Tantsuagentuur, ETTL, tantsukunstnikud koostöö toimib. Järgmise
poolaasta kava on tarvis paika panna.
20. november kirjutame kulkasse projekti.
Jane: eesmärk, et TantsuRUUM areneks edasi ja võimaldaks kokku tuua tantsuprofessionaale
– see on ruum tantsule ja sellega tegelevatele tantsuprofessionaalidele.
Arolin: oluline, et idee püsiks selgena ja ei läheks kaasa trendidega.
Kulka poolt ka lubadus, et saab ETAs alustada residentuuri programmiga. Järgmisest aastast
peaks käivituma. Residentuuri stipendiumiteks aasta peale 4000€.
Eraldi saab eraisikuna residentuuriks taotleda veebruaris KULKAst.
Septembris toimub TantsuRUUMi koosolek. See on Liidu ja Tantsuagentuuri koostööprojekt.
Arveid osalejatele esitab Liit. Taotlus läheb Liidu alt. Koht ja põhikorraldaja on
Tantsuagentuur (visuaal, kommunikatsioon). Liidu liikmele on soodustused töötoas
osalemiseks.
8. ETTL koduleht
Jaan Ulst: tekkis diskussioon kategooriate ja siltidega.
Otsus: Jaan ja Indrek esitavad kodulehekülje plaani ning siis toimub arutelu ja otsustamine
9. ETTLi ja EKTLi liitumise võimaluse arutelu
Jane: protsessi ajend tuli kultuuriministeerium. EKTL ei ole huvitatud liitumisest vaid
koostööst – aktsepteerime seda.
10. ETTL esindaja Eesti Kultuuri Kojas (Tegelikult räägime Liidu suurusest,
finantsidest)
Liidule on tarvis täiskohaga töötajat. Tööd on palju. Liit on suur.
Meid rahastab kulka. Raha saame vähem kui teised liidud. Vaja ministeeriumis seda teemat
arutada, kuigi vastus on teada, et ei saa teha erisust ühele loomeliidule teiste seas.
Kulkast on tarvis tegevustoetuse tõusu.
Leida inimene, kes töötab sekretärina, raamatupidajana vms. Peaks olema tallinnlane.
Uurida kuidas teised loomeliidud hakkama saavad?
Otsused:
- Kultuuri Koja kokkuvõte: kultuurikonverents ok asi. Liidule kasulik. Laiad teemad.
Olenevalt teemast võib inimesi vahetada.
- Loomeliitude seltsing: Jaan läheb.
11. DaCi liikmelisus
Anu on ametlik Eesti esindaja. ETTL on ülemaailmse tantsuhariduse organisatsiooni liige.
Osalustasu institutsiooniga. Sinna saab panna 6 nime. Järgmine konverents juuli 2018
Austraalias. 9. oktoobrini tähtaeg, esita ideed ettekanne, töötuba vms. Uus liikme periood. 3

aasta peale. Vaja valida 6 nime ja ETTL organisatsioonina. Kas ETTL tahab olla liige?
200Canada dollarit 3 aasta kohta.
Noorte Tantsu Ühing võiks tegeleda daCi-ga. Sinna tööle üks inimene projektikirjutajaks,
Euroopa Noored jne noorte projektidest saaks tegevusteks taodelda.
Kes on see inimene, kes kirjutaks projekte? Näiteks Kaie Küünal.
Tekiks ühine töökoht nii Noorte Tantsu Ühingule ja ETTLile.
Otsus:
- Jane ja Anu püüavad aktiveerida Euroopa daCi ideed
- Anu teeb info nupukese. DaCi kohta.
- Liit tasub daCi liikmemaksu
12. Ülevaade liikumisõpetuse ainekava protsessist
hüppasime üle.
13. EV100 Eesti tantsib.
Jane tutvustab: Soome näitel suomitanssi.fi Dancing Finland 2017.

13. Kulka kandidaadid
Otsus:
Kadri Tiis - rahvakultuuri
Sille Kapper – rahvakultuuri
Taavet ja Anu – jätkaksid Näitekunstis
16. Noorsootöö tunnustamine
Tartu linna tunnustamine
Otsus
ETTL, Tantsuagentuur, Just Tantsukool esitajateks.

