
Head tantsuga tegelevad noored alates vanusest 11 eluaastat ning  kõik juhendajad-  

olete väga oodatud astuma äsja loodud EESTI NOORTE TANTSU ÜHINGU (ENTÜ) 

liikmeteks! 

 

Novembris 2016 asutasid tantsuselts Pärliine, Just Tantsukool, Eve Stuudio, Eesti 

Tantsuagentuuri Tantsukool ja Pärnu WAF Tantsukool tantsuga tegelevaid noori ja 

juhendajaid koondava Eesti Noorte Tantsu Ühingu. 

 

Miks olemas oleme?  

ENTÜ esindab, kaasab ja toetab noorte tantsu valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise 

suhtlusvõrgustiku, koostöö  ja arendustegevuste ning püüab igakülgselt koondada finants 

ressursse, et mitmekülgseid ja vajalikke noorte tantsu toetavaid tegevusi ellu viia. 

 

Mis võimalusi ENTÜ liikmetele pakub? Uusi kontakte ja head seltskonda, koostööd; uusi 

kogemusi ja võimalusi eneseteostuseks ja isiklikuks arenguks; võimalust tantsuvaldkonda ja 

noorsootöösse panustada ja maailma paremaks muuta: 

 noortel on võimalus osaleda noorte aktiivi töös, et luua paremaid ja põnevamaid 

võimalusi noorte tantsu valdkonnas (anda ideid, samas ka ellu viia, end teostada ja 

proovile panna, saada häid sõpru ja osaleda põnevates projektides jne.); 

 juhendajatel on võimalus soovi korral olla kaasarääkijaks noorte tantsu valdkonna 

arenduse ja rahastamise teemadel (sh huvitegevuse riiklik rahastamine) nii riigi kui ka 

kohaliku omavalitsuse tasandil; 

 koos on võimalus leida erinevatele probleemidele lahendusi ning samas suuremas 

ringis arutades võib leida rohkem võimalusi ja ideid, mida ühiste jõududega ellu viia; 

 üle Eestiline esindatus ja liikmete rohkus annab võimaluse  taotleda edukamalt 

finantsressursse ning olla nähtavamad; 

 võimalus teha suuremaid ja laiapõhjalisemaid noorte tantsu projekte; 

 saada ning vahendada asjakohast valdkondliku ning noortele huvipakkuvat infot; 

 olla seotud ja kursis noorte-, haridus- ja kultuurivaldkonnas toimuvaga; 

 olla kaasatud erinevatesse tantsu ja noorte projektidesse. 

Kindlasti on see suures osas täienev nimekiri, mis sõltub suures osas liikmete endi 

soovidest, tahtest panustada ning hetke vajadustest. 

 

Mis on ühingu tegevuste eesmärgid? (loe ka kaasapanus olevat põhikirja) 

 soodustada tantsuhuviga noorte ja juhendajate omavahelist suhtlust ja koostööd üle 

Eesti kui ka väljaspool Eestit; 

 toetada noorte aktiivset osalemist tantsu-, noorte- ning muudes põnevates arendavates 

projektides; 

 koguda erialast teavet, süstematiseerida ja edastada seda tantsuhuvilistele ning 

tantsualal tegutsevatele inimestele ja organisatsioonidele; 



 võimaldada koostööd mõttekaaslastega üle Eesti ja rikastada igapäevast 

õppetööd läbi noorte projektide; 

 pakkuda oma liikmetele enesearendamise võimalusi koolituste, kohtumiste ja 

teiste erinevate projektide näol; 

 suurendada teadlikkust tantsukunstist ja sellega seotud valdkondlikest 

teemadest; 

 korraldada etendusi, festivale, kontserte, konverentse ja muid sündmusi, samuti 

toetada võimaluse korral selliste tegevuste korraldamist; 

 anda välja stipendiume ja toetusi; 

 propageerida tervislikke eluviise; 

 teha muid tegevusi, mis on vajalikud ühingu eesmärkide saavutamiseks ja 

põhitegevuste toetamiseks. 

 

mis tegevused on lähiajal  plaanis? 

 taotleda riikliku noorte ühingute tegevustoetust; 

 saada kõigi liikmetega kokku, et pidada plaani ühingu tegevuste ja erinevate 

võimaluste osas (täpsema aja kinnitame detsembri alguses); 

 luua kogutavast liikmemaksust tantsunoore stipendium (statuut vajab veel 

väljatöötamist); 

 luua kodulehekülg ja sotsiaalmeedia kanalid; 

 liituda Eesti Noorteühenduste Liiduga. 

 

Kuidas astuda liikmeks? 

 liikmeks astumiseks palun täida kas personaalne või siis grupina täidetav avaldusvorm 

(lisatud kaasapanekus) ning saada see digiallkirjastatult e-mailile 

noortetants@gmail.com või paberkandjal postiaadressile Hobujaama 12, 10117 

Tallinn, Eesti Tantsuagentuur (Eesti Noorte Tantsu Ühing). 

 palume tasuda 2017 aasta liikmemaksu 2 eurot ühingu kontole 

EE827700771002317473 ning lisada selgitusse liikmeksastuja nime ja liikmemaksu 

aasta. Grupid võivad teha ühise kande, mille selgitusse märgitakse grupi nimi, liikmete 

arv ja liikmemaksu aasta.  

Teie kõigi kaasabil on võimalik luua meid kõiki toetav tantsuorganisatsioon, mis on tõsiselt 

võetav noorte tantsu esindaja ning koostööpartner kohalike omavalitsuste, riigi ning 

rahvusvahelisel tasandil. 

 

KONTAKT: 

Info tel.: 5622 4717 (Jane Miller-Pärnamägi);  

e-mail: noortetants@gmail.com 

arveldusarve nr.: EE827700771002317473 LHVPank 

postiaadress: Hobujaama 12, 10117 Tallinn, Eesti Tantsuagentuur (Eesti Noorte Tantsu 

Ühing) 

mailto:noortetants@gmail.com

