MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)
Üldkoosolek
Aeg ja koht: 08.03.2019, kell 11:00-15:30 Tallinn, Eesti Tantsuagentuur (ETA)
Osalejad: Age Linkmann, Alar Orula, Ann Haaristo, Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva,
Ave Tuumalu, Christin Taul, Ekaterina Soorsk, Ilma Adamson, Jaan Ulst, Jane MillerPärnamägi, Joanna Kalm, Karoline Suhhov, Katrin Kreutzberg, Kerstin Vnukova, Kirsikka
Kurg, Laura Kvelstein, Maarja Pärn, Maarja Tõnisson, Mari-Liis Pruul, Monika Tomingas,
Piret Viikholm, Raho Aadla, Raido Bergstein, Raido Mägi, Silver Soorsk, Sille Ardel, Triin
Marts
Liidu liikmete osalejate allkirja leht paberkandjal + volituste protokolli leht.
Kokku osalejaid 28 liidu liiget ja lisaks antud 16 volitust. Hääli kokku 44.
Protokollija: Sille Ardel
Päevakava:
11:00-11:15 – saabumine ja tervituskohv
11:15-11:45 – Liidu tegevuste ülevaade 2018 ja 2019
11:45-12:30 – külaline Kalev Rattus (EAÜ), autoriõiguste teema ja tantsuvaldkond selles
12:30-13:00 – paus ja lõunasupp kohapeal
13:00-13:30 – Liidu teemadel edasi eelarve/rahastus/toetused liikmetele 2018 ja 2019
13:30-14:00 – volikogu kolme uue liikme valimine – hääletus ja otsus
14:00-15:30 – Liidu teemadel arutelud ning töörühmade tutvustus ja tegevused
- Liikmemaks 2019. aastast alates tõsta 20€/aasta – hääletus ja otsus
- Tantsupäeva kutsung TANTS TERVI(S)TAB!
- Tantsuhuvihariduse Liidu (ETHL) tutvustus ja tegevused
- Tantsumassiiv 2019 ja kutsung osalema – Raido Mägi
- Kehahariduse ideest kõnelemine – Mari Liis Pruul
- Tantsuspetsialisti kutse
- Kedja töörühm
- Autoriõigused ja palgamäärad töörühm
Küsimused ja vastused!
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1. Liidu tegevuste ülevaade 2018 ja 2019
Ülevaate tegi volikogu esimees Raho Aadla.
Ülvaade 2018. aasta ETTLi olulisematest tegevustest ning sama suunda hoitakse 2019. aastal:
-

tänaseks on ilmunud juba 85. TantsuKuukiri, mis toob kord kuus sisukat tantsukunsti

alast lugemist;
-

Liit sai endale uue kodulehekülje, mille tegijateks on liidu liikmed Jaan Ulst ja Indrek

Kornel;
-

ETTL andis 2018. aastal välja 14 tantsuspetsialisti kutsetunnistust tase 6-8 vahemikus;

-

ilmus raamat “Kaasaegne tantsupedagoogika” - üheteistkümne tantsuõpetaja

vaatenurgad tantsu õpetamisest ja õppimisest kaasajal, koostajaks Anu Sööt ning raamat
nimetati 2018. aasta 25 kauneima raamatu sekka!;
-

Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustusstipendium sai välja antud juba

kaheksandat korda, 2018. aastal pälvis selle Anu Sööt;
-

toetasime oma liikmeid pea 29000 euroga (loometoetused, loometegevuse toetused,

stipendiumid);
-

töögrupp alustas tantsukunstnike palgaalammäärade kaardistamist;

-

toimuma sai taas juba toredaks traditsiooniks saamas tantsuinimesi kokku toov ja

kogemuste vahetust pakkuv Tantsumassiiv koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja
Massiaruga ja planeeritakse juba 2019. aasta Tantsumassiivi!;
-

aktiivselt tegutseb Eesti Tantsuagentuuri eestvedamisel TantsuRUUMi keskkond, mis

pakub erinevaid võimalusi tantsuprofessionaalidele enese arendamiseks ja koostööks;
-

tantsuvaldkonna parema tuleviku nimel tegutsevad edukalt koos Eesti Tantsukunsti ja

Tantsuhariduse Liit ja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit.

-

TANTSUINFO on kahe liidu koostöö jagada tantsuvaldkonna üleseid uudiseid,

esimene infokiri saadeti 25. veebruaril. TANTSUINFO ilmub kord kuus, iga kuu 25ndal ja
jõuab kõikide liikmete e-mailile mailchimpi vormingus.

2. Liidu teemadel edasi eelarve/rahastus/toetused liikmetele 2018 ja 2019
Ülevaate 2018. aasta liidu majanduslikust seisust ja liikmete toetamisest ning 2019. aasta
toetustest ja eelarvest tegi juhatuse esimees Raido Bergstein.
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Protokolli lisana kaasas fail Lisa 1_ETTL_üldkoosolek_2019_loomeliidu_toetused_rahastus
Liidu liikmetele mõeldud toetuste info kodulehel:
Loometoetus – https://tantsuliit.ee/liikmele/loometoetus/
Loometegevuse toetus – https://tantsuliit.ee/liikmele/loometegevuse-toetus/
Loomestipendium – https://tantsuliit.ee/liikmele/loomestipendium/

Kulka projekti taotluste tingimused: www.kulka.ee
Projektitaotlusi tehes tasub kindlasti pöörata tähelepanu ja tutvuda jaotamise põhimõtetega!
Mõte: Liit võiks samuti aktiivselt esitada tantsuvaldkonna inimesi tunnustamise ja märkamise
osas Kulka tunnustus- ja aastapreemiatele ning stipendiumitele.
3. Külaline Kalev Rattus koos töökaaslasega (Eesti Autorite Ühing)
Autoriõiguste teema ja tantsuvaldkond selles.
Tantsuvaldkonnas on nende liikmed rahvatantsuga tegelevad inimesed ja Mai Murdmaa.
Seega nende senine kokkupuude tantsuvaldkonnas, tantsude ja koreograafia ja autoriõiguste
osas on pigem vähene, aga kehtivad samad alused nagu iga teise teosega.
Kõik on oodatud astuma EAÜ liikmeks. Liikmeks astumine on tasuta.
Eesti Autorite Ühingu koduleht: https://www.eau.org/
Protokolli lisana kaasas fail Lisa 3_ETTL üldkoosolek_EAÜ

4. Volikogu liikmed ja juhatus tutvustamine ja kolme uue liikme valimine

Volikogu ja juhatuse koosseis:
Juhatus: Raido Bergstein, Laura Kvelstein, Maria Uppin
Volikogu: Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Jane Miller-Pärnamägi, Kristjan
Kurm, Krõõt Kiviste, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Mari-Liis Eskusson, Siim Tõniste,
Sille Kapper, Raho Aadla (esimees)
Töö koordinaator: Sille Ardel
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Volikogu kohast soovivad loobuda: Mari-Liis Eskusson, Siim Tõniste, Kristjan Kurm
Volikokku kandideerivad: Katrin Kreutzberg, Annika Viibus ja Monika Tomingas
Hääletus: Kas liikmed hääletavad volikogu uuteks liikmeteks Annika Viibuse, Katrin
Kreutzbergi ja Monika Tomingase?
Hääletuse tulemus: 44 poolt häält

Otsus: Liidu volikogu kolm uut liiget on Katrin Kreutzberg, Annika Viibus ja Monika
Tomingas
Liidu põhikirja alusel määratakse liidu volikogu ja juhatus tööle kaheks aastaks. Kogu
volikogu ja juhatuse liikmete uued valimised 2020. aastal.
5. Liikmemaks alates 2019. aastast 20 € aasta
Ettepanek tõsta alates 2019. aastast liikmemaks 20 € peale aasta.
Põhjendus: Liidu töö koordineerimine on vajalik ja see vajab ka töötasu; samuti aktiivne
töögruppide eestvedamine vajab teatud tasustamist; lisaks kõik kogunemised ja koosolekud,
nende korraldus ja lauakatmine, kontorikulud ja muud töövahendite kulud. Peame rohkem
panustama liidu juhtimisse liidu liikmemaksude pealt, kuna Kultuurkapitali tegevuskulude
toetusest töötasusid enam maksta ei lubata.
Hääletus: Kas tõsta alates 2019. aastast ETTL liikmemaks 20 € peale aastas?
Hääled kokku koos volitustega: 44 häält
Hääletuse tulemus: 41 poolt, 3 erapooletut ja vastu ei ole ühtegi häält

Otsus: Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikme aastamaks alates 2019. aastast on 20
€ aastas.
Liikmemaksu võib tasuda ka kahes jaos või ühe korraga. Esimene osa 10 € tasuda 1. maiks ja
teine osa 10 € tasuda 1. novembriks.
Kui on mure seoeses liikmemaksu tasumisega või soov saada arvet, siis kirjutada
tantsuliit@gmail.com
Liikmemaksu info kodulehel: https://tantsuliit.ee/liikmele/liikmemaks/
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6. Liidu teemadel arutelud ning töörühmade tegevused ja tutvustus

-

Tantsuhuvihariduse Liidu (ETHL) tutvustus ja tegevused

Jane Miller-Pärnamägi rääkis Eesti Tantsuhuvihariduse Liidust ja tutvustas liidu tegevusi.
Protokolli lisana kaasas fail Lisa 2_ETTL_üldkoosolek_2019_loomeliidu_toetused_rahastus

-

Tantsupäeva kutsung TANTS TERVI(S)TAB! ja tantsupäeva tähistamine 29. aprill!

Loe lähemalt: http://kuukiri.tantsuliit.ee/uudis/tants-tervistab-toome-tantsu-nahtavale/

-

TANTSUMASSIIV 2019 toimub 14.-17. august MASSIA loomekeskuses, Massiarul

TANTSUMASSIIVI võib nimetada ka Liidu suvepäevadeks!
Kuni 10. maini oodatakse ideid programmi!
Loe lähemalt: https://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/tantsumassiiv-2019

-

Tantsuspetsialisti kutse

Liit kui tantsuspetsialisti kutse andja väljastas, 2018. aastal kokku 14 kutset.
Taotlemine toimub kord aastas sügisel.
Tänavu aastaks taotlesime Kulkast tantsuspetsialisti arendamise kutse projekti jaoks rahastuse
ning selle eest viime läbi tantsuspetsialisti kutse infopäevad ja portfelli tegemise koolituse, nii
kevadel ja sügisel ning Tallinnas ja Tartus.
Kutse taotlemine ja dokumentide esitamine: 7. oktoober 2019
Täpsem info peagi Liidu kodulehe kaudu: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/

Mis kasu on tantsuspetsialisti kutsest?
Kutse annab kvaliteedi ja professiooni märgi, samuti kes ei oma tantsu erialast haridust, siis
kutse annab selle. Kutse olemasolu on võimalus selle alusel esitada palgasoov ja määrata
palka – mõte, et haridus annab sulle töötasu. Kutse on Euroopa piires kehtiv.
Oluline sõnum: Me ise peame oluliseks, et tantsuvaldkonnas tegutsevad inimesed omaksid
erialast haridust ja/või kutset, lisaks toimuks pidem õppimine ja täiendamine. Peame oluliseks
kvaliteeti ja väärustame seda tantsuvaldkonnas.
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-

Kedja töörühm

Kedja kohta lähemalt: https://tantsuliit.ee/uudised/stretch-2019/
Kedja töörühm koos Eesti tantsukunstnikega plaanib sügisel osaleda Soomes toimuval Kedja
võrgustiku kogunemisel.

-

Palgamäärad ja autoriõigused töörühm

Töörühm sai alguse Tantsumassiiv 2018. aastal toimunud palgateemelise arutelu käigus ning
nüüd on loodud töörühm, kes tegeleb kahe teemaga palgamäärad ja autoriõigused.
Tööpõld on suur ja selleks on läbi viidud mitmeid kohtumisi inimestega, kelle valdkonnas on
kehtiv palgamäära dokument (Näitlejate Liit, Tõnn Lamp) või kes on kursis autoriõigustega
(EAÜ, Kalev Rattus).
Töörühm töötab aktiivselt edasi. Soov jõuda välja palgamäära dokumendi loomiseni.

-

Kehahariduse ideest kõneles Mari Liis Pruul

Mari-Liisi kehahariduse esmane idee on saadetud kõikidele liidu liikmetele e-kirja teel 24.
oktoober 2018.
Mari-Liisi mõte, kehaharidus oleks aine, mis pole mitte ainult tants vaid kehast teadlikkuks
saamine ja olemine.
Mari-Liis ootab mõttekaaslasi, kel on samuti huvi ja soovi kehahariduse teemaga tegeleda!
Vahepeal on Mari-Liis hoidnud kontakti liiduga ja inimestega, kes samuti tegutsevad selle
nimel, et tants ja suuremalt liikumine ja tervis oleks üldharidus koolide õppekavas.
Üldhariduse õppekavas on olemas liikumine kehalise kasvatuse ainekavas ja samuti uus
loodav kehalise kasvatuse õppekava sisaldab liikumist, mille töörühmaks on liidu liikmed,
nagu Anu Sööt, Anne Tamm-Kivimets, Raido Mägi, Sille Kapper.
Liidu poolt soovitus, et võtta kontakti ja kampa ETHLi tantsu lõimumise porjekti, mille
eestvedajad on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets.

Märtsikuu jooksul edastame e-kirja teel kõikidele liidu liikmetele üldkoosoleku protokolli
koos lisadega ning toome eraldi välja olulisemad vastu võetud otsused.
Volikogu koosolekud on liidu liikmetele avatud! Kõik Liidu liikmed on väga oodatud jagama
oma mõtteid ja ideid!
Liiduga saad ühendust e-maili teel: tantsuliit@gmail.com
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