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. aasta alguses koondusid ühiseks tantsuvaldkondlikuks katusorganisatsiooniks Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.
2020. aasta septembri seisuga kuulub ETTLi 218 liiget. Organisatsiooni igapäevatööd juhib 3-liikmeline vabatahtlikuse alusel töötav juhatus ja 12-liikmeline
volikogu. Tegevjuhi osalist teenust pakub üks inimene projektipõhiselt. Eelarve tulude allikaks on liikmemaksud, Kultuurkapitali projektitoetused, loomeliidu
loometoetused liikmetele.

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
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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 tunnustuspreemia väljaandmine ja
tantsuinfo vahendamine.
Peamised koostööpartnerid on Eesti Tantsunõukogu, Kultuuriministeerium, Kultuuri Koda, Haridus- ja Teadusministeerium, Kutsekoda, Eesti Tantsuagentuur,
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Ülikool ja produktsioonifirmad (STL, Kanuti jt) ning Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Noorte Tantsu
Ühing 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. Liidul on toimiv kommunikatsioonivõrgustik
Eesmärgiks on luua süsteemselt korraldatud ETTL liikmete, valdkondliku ning avalik-ühiskondliku tasandi kommunikatsioonivõrgustik, mis võimaldab
kvaliteetset liidu sisest ja välist infovahetust ning koostööd.
Tulemus:
•

liidu liikmed on informeeritud liidu, valdkonna ja avalik-ühiskondlike teemade osas;

•

valminud on asja- ja ajakohane kodulehekülg;

•

liidu sotsiaalmeedia kanalid on asja- ja ajakohased;

•

liidul on toimiv koostöö teiste tantsuorganisatsioonidega, mille kaudu korraldatakse ühiselt valdkondliku infovahetust;

•

liidul on toimiv koostöö teiste loomeliitude ja valdkondlike esindusorganisatsioonide.
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2. Kogutakse süsteemselt tantsuvaldkonna statistikat
Eesmärgiks on luua võimalusi, et koondada süsteemselt ja järjepidevalt statistikat tantsu huvitegevusest- ja haridusest, tantsukunstnike loometegevusest,
etendustegevusest, tantsuvaldkonna eri teemade huvist TantsuKuukirja lugejate näitel, mis tagaks faktidel põhineva ülevaate valdkonnast.
Tulemus:
•

liit on informeeritud hetkeolukorra tendentsidest ja saab vastavalt sellele planeerida vajadusel põhinevaid tegevusi;

•

olemas on faktidel põhinev ülevaade valdkonna hetkeolukorrast, mida valdkonna, KOVide ja riigi tasandil esitleda;

•

loodud on koostöö tantsukunstnikega, Eesti Teatriagentuuri, huvihariduse ja -tegevuse andmebaasi (HARNO) ja EHISe süsteemi haldajatega,
TantsuKuukirja toimetajaga süsteemselt statistikanäitajate kogumiseks.

3. Rahastamine on stabiilne
Eesmärgiks on kaasa aidata tantsuvaldkonna stabiilsete rahastamise võimaluste loomisele ja säilitamisele alljärgnevatel tasanditel:
•

organisatsiooni ETTL põhine – tagada organisatsiooni ja liikmete jätkusuutlik tegevus ning arendamise võimekus tantsuhariduse ja tantsukunsti
sh liikmete loometegevuse osas;

•

valdkonna põhine – tagada tantsukunsti ja tantsuhariduse valdkonna jätkusuutlikus ning areng sh luues motiveerivaid stipendiume valdkonnas
tegutsejatele, osaledes riiklikus huvihariduse kvaliteedi arendamise programmis ning esindades valdkonna rahastamise kitsaskohti riigi tasandil
(nt tantsufestivalide ja noorte tantsu rahastamine).

Tulemus:
•

liidul on finantssuutlikus palgata tegevjuht aastaringse töö korraldamiseks;

•

liidu üldkulud on kaetud tegevustoetusega;

•

loodud on üks riiklikult toetatud ametikoht tantsuvaldkonna üldiste teemadega tegelemiseks;

•

liit annab välja erinevaid stipendiume: Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustuspreemia; perspektiivika tantsuinimese stipendium; erialase
enesetäienduse stipendium;
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•

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga koostöös on loodud süsteem erinevate huviharidustasandite toetamiseks: huvitegevus,
huviharidus, noorte tantsijate koolitus;

•

Kultuuriministeeriumiga koostöös on välja töötatud tantsukunsti valdkonna jätkusuutlik rahastamise süsteem sh võimalused tantsufestivalide
toetamiseks.

4. Tants on „pildil“
Eesmärgiks on suurendada teadlikkust tantsukunstist ja –haridusest, tuues esile parimaid näiteid ja valdkonna esindajaid, aktiviseerides tantsualase
kirjanduse väljaandmist, valdkonna alaseid analüüse ning tantsukunstist kirjutamist. Parandatakse infovahetust ja sihipärast suunatust erinevale
sihtgrupile ja avalikkuses.
Tulemus:
•

olemas on liidu kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia, mida rakendatakse;

•

toimuvad liidu ning valdkonna esindusüritused (rahvusvaheline tantsupäev, Gerd Neggo preemia üleandmine, Tantsumassiiv jne);

•

liidu ja valdkonna tegevusi ning teemasid on kajastatud avalikus meedias rohkem;

•

jätkub TantsuKuukirja väljaandmine ja suurenenud on selle lugejaskond;

•

olemas on uuring, mis analüüsib tantsuvaldkonna kajastatust.

5. Tantsuhariduses toimib nii tegijate kui rahastajate poolt aktsepteeritud kvaliteeti tagav süsteem:
Eesmärgiks on olla tõsiselt võetav tantsuhariduse valdkonna esindaja ning koostööpartner erinevate organisatsioonide, kohalike omavalitsuste ning riigi
tasandil. Selleks ollakse kursis tantsuhariduse valdkonnas hetkeolukorra ja vajadustega ning esindatakse valdkonnas tegutsejate huve, et tagada
jätkusuutlik tegevus ning kvaliteet.
Tulemus:
•

olemas on noorte tantsu vajadusi kirjeldav alusdokument (noorte tantsu platvorm)
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•

koostöös erinevate organisatsioonidega (HTM, KM, HARNO) ja KOVid on saavutatud konsensus tantsualase eelkutseõppe, huvihariduse ja -tegevuse
sisu, rahastamise ja kvaliteedi osas toetava süsteemi loomiseks;

•

tantsu alushariduse teemadel on toimunud arutelud ning avalikud diskussioonid, mille tulemusena rakendatakse kvaliteedi tõstmiseks vajalikke
meetmeid;

•

valminud on õppekava „Tantsuõpetus alushariduses“;

•

Tallinna Balletikooliga toimib süsteemne koostöö kaasaegse tantsu kutseõppe arendamiseks arvestades valdkondlike vajadusi.

6. Tantsuspetsialisti kutsestandard on väärtustatud
Eesmärgiks on tõestada kutsestandardi olulisusust ja vajalikkust nii valdkonna, tööandjate ning riikliku süsteemi tasandil ning luua praktiline rakendus.
Rakendunud tantsuspetsialisti kutsestandardi süsteem aitab väärtustada haritud ja kogemustega tantsuõpetajaid ning võimaldab luua tingimusi, mis
tagaksid kutse tasemele vastava palgamäära ning soodustaksid kvaliteetset õppetegevust ja enesetäiendamist.
Tulemus:
•

loodud on väärtustatud tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsioon;

•

toimunud on tantsuspetsialisti kutsestandardi rakendumist toetavad infopäevad (kutse taotlemise süsteemist ja portfoolio tegemisest);

•

toimunud tantsuspetsialist kutse pädevusi tõstvad koolitused;

•

huvitegevuse riikliku rahastamise rakendus süsteemis arvestatakse tantsuspetsialisti kutse või selle pädevustele vastava hariduse olemasolu nõuet laste ja
noorte tantsu õpetamisel.

7. ETTL liikmeks olemine on väärtustatud
Eesmärgiks on kaasata ja toetada Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse liidu liikmeid läbi omavahelise infovahetuse, koostöö ja arendustegevuste.
Tulemus:
•

ETTLi liikmetele jagatakse süsteemselt vajalikku ja asjakohast infot (erinevatest võimalikest projektidest, rahastamise võimalustest, prooviruumidest
jms);
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•

ETTLis toimib autoriõiguste alase info vahendamine ja haldamine;

•

fikseeritud on soovituslikud tantsukunstnike ja tantsuõpetajate palgamiinimumid;

•

toimuvad traditsioonilised liidu suvepäevad Tantsumassiiv (laager kindla läbiva teemaga, mis on kogu tantsuvaldkonna võrgustikule avatud).
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