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EESTI TANTSUKUNSTI JA TANTSUHARIDUSE LIIDU  

ARENGUKAVA 2017-2022 

 

ÜLEVAADE 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) on tantsuõpetajaid, koreograafe, tantsijaid ja tantsuvaldkonda panustajaid ühendav loomeliit. Liit 

panustab tantsukunsti ja tantsuhariduse valdkonna arendamisse ning valdkonnas tegutsejate toetamisse ja esindamisse. ETTL tahab oma tegevuse 

kaudu luua võimalusi ning soodsat keskkonda kvaliteetse tantsukunsti ja tantsuhariduse alaseks tegevuseks, mis on kättesaadav kõigile inimestele üle 

Eesti.    

1996-2015 koondas tantsuõpetajaid Eesti Tantsuhariduse Liit (1996-2011 kandis nime Eesti Tantsupedagoogide Liit) ning 2002-2015 ühendas tantsukunstnike 

Eesti Tantsukunstnike Liit, mis 2016.a alguses koondusid ühiseks tantsuvaldkondlikuks katusorganisatsiooniks Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.  

ETTLi kuulub 154 liiget. Organisatsiooni igapäevatööd juhib 2-liikmeline vabatahtlikuse alusel töötav juhatus ja 12-liikmeline volikogu. Tegevjuhi osalist 

teenust pakub üks inimene projektipõhiselt. Eelarve tulude allikaks on liikmemaksud, Kultuurkapitali projektitoetused, Loomeliidust tulev rahastus. 

 

HETKEOLUKORD 

ETTLil puuduvad hetkel finantsilised võimalused tegevjuhi aastaringseks tööle võtmiseks, mis ei toeta stabiilset organisatsiooni tegevust ja arengut.  

Organisatsiooni üldist toimimist iseloomustavad negatiivsest küljest nõrk liikmete ja sihtgrupi kaasamine ning sellest tulenevalt ka puudulik valdkondlik 

kommunikatsioonivõrgustik ja ülevaade. Teisalt on vajadus suurema võimekuse järele tantsu kajastamise ja turundamise osas. Liidu ning liidu liikmeskonna 

tegevus on tugevalt mõjutatud mittesüsteemsest ja ebapiisavast rahastamisest ja investeeringutest tantsuvaldkonnas. 

Positiivse poole pealt võib välja tuua, et liit on saanud arvestatavaks valdkondlikuks esindusorganisatsiooniks ja koostööpartneriks ministeeriumite ning 

mitmete kultuuriorganisatsioonidega suhtlemisel. Suuremateks jätkuvateks aktiivseteks aruteluteemadeks on huvitegevuse riiklik rahastamine, tantsuspetsialisti 

kutsestandardi rakendamine, tantsu süvaõppe riikliku toetuse puudumine, tantsuvaldkonna sh tantsufestivalide ebastabiilne riiklik rahastamissüsteem jm. 

Oluliste traditsiooniliste tegevustena on hästi toimivad TantsuKuukirja väljaandmine, Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustusstipendiumi väljaandmine ja 

tantsuinfo vahendamine. 
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Peamised koostööpartnerid on Eesti Tantsunõukogu, Kultuuriministeerium, Kultuuri Koda, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli 

Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Tantsuagentuur ja produktsioonifirmad (STL, Kanuti jt) jne. 

 

 

MEIE MISSIOON - miks olemas oleme? 

ETTL missiooniks on tantsuvaldkonna edendamine ja arendamine professionaalsuse ja kvaliteedi suunas liidu liikmete huvide esindamise kaudu. 

MEIE VISIOON - mida saavutada tahame? 

ETTL on tunnustatud, professionaalselt juhitud ja stabiilselt toetatud tantsuvaldkonna esindusorganisatsioon. 

 

ETTLi missiooni elluviimiseks ja visiooni teostamiseks oleme püstitanud aastaks 2022 seitse strateegilist eesmärki: 

1. Toimiv kommunikatsioonivõrgustik (kolm kommunikatsioonitasandit – ETTL liikmed, valdkondlik, avalik-ühiskondlik). 

2. Olemas on tantsuvaldkonna statistika. 

3. Tantsuvaldkonna rahastamine on stabiilne (ETTL, valdkondlik, avalik-ühiskondlik). 

4. Tants on "pildil" (ETTL, valdkondlik, avalik-ühiskondlik). 

5. Tantsuharidus on stabiilne: 

5.1 Huvihariduse temaatika ja problemaatika; 

5.2 Alushariduse temaatika ja problemaatika; 

5.3 Kutseõppe temaatika ja problemaatika. 

6. Tantsuspetsialisti kutsestandard on väärtustatud. 

7. ETTL liikmeks olemine on väärtustatud. 


