
HELENA PIHEL
Helena kureerib Eesti Tantsuagentuuri õppekava ja on tantsuanalüüsi,  kaasaegse tantsu ja
liikumispraktikate õpetaja. Helena on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna
magistrikraadiga. Helena on läbinud õpetajakoolituse ning omab tantsuspetsialisti 8. taset.
Helena koolitab õpetajaid, panustab Tantsuhuviharidusliidu töösse läbi erinevate projektide,
on üldhariduskoolis õpetaja ja õppejuht, kuid kõige südamelähedasemad on need hetked,
kui ta saab lihtsalt õpetada.

TÖÖTUBA
Töötoas tegeletakse loomingulise eneseväljendusega läbi liikumise, koosloome ja hetkes
olemise- luuakse, tehakse, vaadatakse, räägitakse ja tagasisidestatakse. Liikumine võib
rääkida nii palju ja samas räägib just seda, mida me ise tahame selles näha. Millised on
need tõlgendused, mida olenevalt vanusest, kultuurilisest taustast jms me liigutuses näha
saame? Sellega tegelemegi.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus on ruumi, et olla- vaadata, pingutada,
jälgida, kuulata, rääkida ja jagada. Kõige olulisem on aga toetav ja turvaline keskkond, milles
on mõnus end avada.



RŪTA RONJA PAKALNE
Rūta on vabakutseline tantsija, filmi- ja etenduskunstnik, kes on lõpetanud BA tantsu erialal
Läti Kultuuriakadeemias, õppinud P.A.R.T.S. tantsukoolis Brüsselis ja ühe aasta MA
programmis Läti Kultuuriakadeemias Riias. Lisaks sellele on ta omandanud BFM
magistrikraadi dokumentaalfilmi erialal. On olnud ETA Tantsukooli tantsutehnika ja
tantsufilmi õpetaja, lisaks õpetanud ka BFM-is, Läti Kultuuriakadeemias jm.

TÖÖTUBA
Töötoas on fookuseks põrandatehnika. Uurime, kuidas põrandal “hõljuda” ning  pehmelt ja
lennukalt läbi ruumi liikuda ja seda igaühe õpitempot arvestades. Tunnis on oluline toetatud
keskkond, milles lähtutakse kehateadlikkust lähenemisest. Läbi aktiivse ja väljakutset
esitava tunni aktiviseerime mängulisuse ja uudishimu. Uurime koos ja individuaalselt
liikumise võlusid.
Rūta põrandatehnika kujunemist on mõjutanud paljuski sellised juhendajad nagu David
Zambrano, Olga Žitluhina and Francesco Scavetta

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist kus osalejad saavad olla nemad ise ja
läheneda materjalile mänguliselt, tantsida, kogeda austavat keskkonda ja uurida viise kuidas
koos liikuda. Oluline on, et keegi peaks olema võlts või muretsema; et õpetaja ei oleks
autoritaarne vaid toetava juhendaja rollis, pakkudes võimalusi ja ruumi, milles on hea ja
mõnus olla.



ELIISA SIRELPUU
On  lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala. Peale lõpetamist
on ta  aktiivselt tegelenud tantsuõpetaja ja koreograafina. Eliisa on nii ülikooli ajal kui ka
hiljem arendanud ning täiendanud erinevate õpetajate ja koreograafide käe all nii Eestis kui
välismaal.

TÖÖTUBA
Algastme tundides liigutakse läbi tehniliste harjutuste, mänguliste liikumiste ning sealjuures
omandades koreograafilist materjali.
Tantsijakoolituse töötoas liigutakse  läbi erinevate liikumiste/kvaliteetide ning õpitakse
koreograafilist materjali.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus on hinnangutevaba ning toetav õhkkond.
Kus igaüks saab olla tema ise ning läbi selle rikastada tundi ning kõik osapooled saavad
üksteiselt õppida ja teineteist inspireerida.



ELLE VIIES
Elle Viies on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kolmanda aasta tantsukunsti tudeng.
Ta on varasemalt õppinud kaasaegset tantsu Eesti Tantusagentuuri tantsukoolis, osalenud
tantsijana erinevates TLÜ koreograafia lõpulavastustes, TÜVKA tantsukunsti
diplomilavastuses, ETA Kompanii lavastuses. Teda huvitavad kõhedad olemis- ja
tajumisvormid ning kehad, mis on samaaegselt funktsionaalsed ja fenomenaalsed.

TÖÖTUBA
Töötoas uuritakse, kuidas komponeerida end teiste ja ruumi suhtes; kuidas avastada
liikumiskvaliteete, mis nõuavad nii täpsust kui ka plahvatuslikkust.
Töötoa märksõnadeks on: spiraalid, liinid, geomeetria, vappumine, seiskumine, alustamine,
lõpetamine.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus segadusest jõutakse selguseni, mis
muundub taas segaduseks.



MARIANN ONKEL
Mariann Onkel on ETA Kompanii tantsija, värske Tallinna Ülikooli koreograafia eriala tudeng
ja pikaaegne tantsuharrastaja, kes saab inspiratsiooni ühiskondlikest teemadest,
igapäevaelust ning teda ümbritsevatest inimestest.

TÖÖTUBA
Tööötoas tegeletakse kohalolu, improvisatsiooni ja tantsijate vaheliste suhetega. Uuritakse,
kuidas oleks võimalik jõuda seisundisse, kus inimene on sada protsenti hetkes ning läbi selle
on ka teadlik, mis tema keha teeb ning mis rolli mängib see grupidünaamikas ja
ühisenergias.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus liikujad on samal energia lainel ning
usaldavad üksteist täielikult.



KAISA KATTAI
Kaisa on Eesti tantsukunstnik ja tantsija. Varasemalt on õppinud moderntantsu Taanis ja
lõpetanud TLÜ koreograafia eriala.  Ta on olnud (külalis)õpetaja mitmetes Eesti
tantsustuudiotes, sealhulgas täiendades end erinevates töötubades Eestis ja välismaal.
Teinud kaasa mitmetes tantsulavastustes (“Weird Tales I’ve Tried To Write”; “Object.ify”;
“AIAPÄKAPIKK”; “Ruum ruumis” jne), projektides ja residentuurides; olnud STLi Greenfieldi
kuraator; osaleja ja kohtunik/žürii mitmetel tantsuvõistlustel ja -festivalidel.  
2019. kevadel tuli Kaisal välja esimene lavastus “fomo” Kanuti Gildi SAALis. 2021. aastal
valmis Tempecy Dance Company alt Tartus kaks lavastust “SUDU” ja “d(age)”.

TÖÖTUBA
Contemporary tunnis improviseeritakse ja õpitakse koreograafiat – otsitakse ausust, ilu ja
uudsust nii enda kehas kui meeles. Nii koreograafias kui ka improvisatsioonis õpitakse veel
enam muusika tundmist, sellest lahti laskmist ja reeglite ning piiride vahel mängimist.
Segatakse kvaliteete, avastatakse mugavust ja ebamugavust ning süüdimatult, naudinguga
lihtsalt tantsitakse.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus kõik osapooled on kohal. Valmis liikuma.
Või isegi kui ei ole veel 100% valmis, siis on vähemalt kohal, et esimest tantsusammu teha.



DAGMAR RANG-SAAL
Dagmar alustas oma tantsuteed Vanemuise teatri balletistuudiost. 1980. aastal alustas
Dagmar õpinguid Tallinna Koreograafiakoolis õp. Tiiu Randviiru klassis, mille lõpetas aastal
1988. Dagmar on olnud Vanemuise teatri balletisolist, tantsinud 1997-2009 Rahvusooper
Estonia balletitrupis. Dagmar on pikaaegne ETA Tantsukooli õpetaja. Õpetaja ja lavastaja
tööd teeb ja on teinud ka mujal: Võimlemisklubis Jaanika, K.Kõrbi balletistuudios, Vanalinna
Hariduskolleegiumis, RO Estonia  laste suvelaagrites, Rakvere Muusika-ja Kunstikoolis Kaur
jne.

TÖÖTUBA
Klassikalise tantsu töötoas sooritatakse olulisemaid ja tähtsamaid harjutusi nii saali keskel
kui tugipuu juures.
Õpitakse ning korratakse üle käte ja jalgade positsioonid, uuritakse, mida saab teha selleks,
et leida hea tasakaal ja kuidas saavutada kaunis rüht ning hüpata kõrgele.
Selleks kõigeks on kindlad reeglid ja nipid, mida töötoas koos avastatakse.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus tantsijatel silmad säravad ning kus sa
lausa  füüsiliselt tunned seda energiat ja tahet, et saada paremaks tantsijaks.



MAREK VETIK
(bboy Marek)
Marekule on alati meeldinud tantsida ja tantsu vaadata, eriti tänavatantsu. 1998. aasta
oktoobris sattus ta oma esimese “breaking” e “breik”tantsu trenni ja sellest ajast saati on ta
aktiivselt osalenud Eesti breigi- ja hiphop kultuuri elus. Ta on 2002. aastal loodud
Submission Crew’d üks asutajatest, millest sai Eesti tuntuim ja tunnustatuim breigi kooslus.
Lisaks breigile on Marek tegelenud ka teiste tantsusuundadega ning töötanud tantsija ja
koreograafina erinevates kohalikes ja rahvusvahelistes projektides. Üle kümne viimase
aasta on ta pühendanud ka house tantsustiili uurimisele ja harrastamisele, millest sai tema
teine“põhistiil”. Enda tantsuoskuste arendamise kõrvalt hakkas Marek  õpetama ka teisi
huvilisi ning ühel hetkel sellest on saanud ka tema elukutse.

TÖÖTUBA
Töötoa käigus tutvutakse house tantsuga, õpitakse mõned põhiliigutused, millest saab
moodustatud liigutuste kombinatsioon ja sellest omakorda väike house’i stiilis tantsukava.
Protsessi käigus proovitakse koos aru saada, mis teeb lihtsalt muusikasse tehtud liigutustest
just konkreetsele stiilile (antud juhul house) omase liikumise. On see … tunnetus? Tehnika?
Või hoopis vaatenurk? Kõik korraga või mitte kumbki ülalmainitust? Eks saab näha.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus protsessil on tähtsam tähendus, kui
eesmärgil.



KAROLINE SUHHOV
Karoline Suhhov on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsuõpetaja ja
koreograafi erialal. Viljandis õppimise ajal käis Karoline Kanadas Concordia ülikoolis
vahetusüliõpilaseks, kus ta osales mitmetes (tantsu)lavastustes ning projektides. Aastal
2021 lõpetas Karoline Tallinna Ülikoolis koreograafia magistriõppe. Alates 2013. aastast on
Karoline tegutsenud tantsuõpetajana. Praegu õpetab Karoline E.T.A. Tantsukoolis ja
T-Stuudios, saavutades 2020. aastal Läänemaa huviala õpetaja tiitli ja Eesti
Tantsuhuvihariduse liidu tantsuõpetaja tunnustuspreemiad. Lisaks õpetajatööle on Karoline
aktiivne ka vabakutselise koreograafi ja tantsijana, olles osalenud paljudes projektides,
millest olulisimad on moe-etendused OmaMood (2019-2021), WAUHAUS Helsinki „Fluids“
ning Vaba Lava kooriooper „Liustikud“.

TÖÖTUBA
Karoline töötuba on tantsuline tund, mille fookuses kaasaegsete tantsutehnikate
omandamine lühikeste koreograafiajuppide ja improvisatsioonitehnikate abil. Töötuba on
üles ehitatud neljas osas. Esimene osa on põhjalik soojendus, kasutades erinevaid
mängulisi ülesandeid ja improvisatsiooni harjutusi. Teises osas tutvustakse osalejatele
peamisi elemente, mida hiljem kasutatakse liikumisharjutustes. Kolmandas ja kõige
mahukamas osas tegeletakse põhjalikult koreograafiate jadade ja seni tunnis läbitehtud
harjutuste toel kaasaegsete tantsutehnikate õppimisega. Töötoa viimases osas võtakse
aega venitusteks ning meditatsiooniks, et kinnistada osalejate kehahoolduspraktikaid.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus kõigi osapoolte koosolemisel ühes ajas ja
ruumis lendab sädemeid!



JULIA KONEVA
Julia on vabakutseline koreograaf, tantsija ning tantsuõpetaja, kes on lõpetanud Tallinna
Ülikooli koreograafia osakonna magistriõppe. Samuti on ta ennast täiendanud Nice Sophia
Antipolise Ülikoolis Prantsusmaal ning osalenud mitmetes töötubades nii Eestis kui ka
näiteks Rootsis (Göteborg), Poolas (Krakow), Soomes (Kuopio), Itaalias (MDF), Hollandis
jne. Julia õpetab tantsu ja korraldab üritusi Eesti Tantsuagentuuris, lisaks õpetab ta ka
Dreamstudios ja DanceAct Tantsustuudios.

TÖÖTUBA
Koreograafi ja õpetajana peab Julia oluliseks märgata ja tunnetada oma liikuvat keha,
kasutades ära oma füüsilise keha ja võimekuse tugevaid kui ka nõrku külgi. Iga tantsija on
indivudaalselt oluline. Töötoas keskendutakse peamiselt koreograafilise materjali
omandamisele läbi oma tugevuste ja nõrkuste.

INTENSIIVNE INSPIRATSIOON tuleb tunnist, kus inimeste energia ja vabadus saavutavad
maagiliselt toitvaid võnkeid.


