2005.-2006. mācību gads
9. septembris
 uzstāšanās Ozolnieku vidusskolas sporta zāles atklāšanā.
8. oktobris
 veļas un mēteļu demonstrēšana modes nama „Tēma”.
 uzstāšanās klubā „Grants” Tukumā.
9. oktobris
 karsējmeitenes volejbola čempionātā Ozolniekos.
12. oktobris
 karsējmeitenes volejbola mačā.
15. oktobris
 uzstāšanās Muižas pilī.
22. oktobris
 uzstāšanās volejbola sacensībās.
23. oktobris
 kartsējmeitenes volejbola mačā.
28. oktobris
 uzstāšanās Latvijas Radio jubilejā.
10. novembris
 piedalīšanās modes skatē klubā „Nautilius”.
17. novembris
 uzstāšanās Studentu svētkos Jelgavā.
19. novembris
 dejošana volejbola sacīkstēs.
27. novembris
 piedalīšanās „Citymarket” dzimšanas dienā.
28. novembris
 piedalīšanās modes skatē Ventspilī kopā ar Ingrīdu Martīnī.
29. novembris
 dalība modes skatē Liepājā.
30. novembris
 piedalīšanās modes skatē Jelgavā.
3. decembris
 dejošana Šlokenbekas muižā.
9. decembris
 dalība pasākumā „ Disko nakts” Kīpsalā.
 dejošana „Līgo bārā”.

17. decembris
 „Benefices” Ziemassvētku koncerts kultūras namā.
 dalība organizāciju „Ze guru” koncertā Madonā.
18. decembris
 karsējmeitenes basketbolā mačā.
21. decembris
 dejošana Ziemassvētku tirdziņā.
29. decembris
 uzstāšanās uzņēmuma „Latvijas keramika” Ziemassvētku pasākumā.
 dejošana Ķekavā.
30. decembris
 uzstāšanās viesu namā „Līgas”.
28. janvāris
 Iestudējums „Kāzas” Ledus svētkos Jelgavā.
14. janvāris
 uzstāšanās Latvijas zemnieku ballē, Jelgavas pils aulā.
2. februāris
 filmēšanās „Talantu Aģentūra”.
9. februāris
 filmēšanās „Talantu Aģentūra”.
10. februāris
 uzstāšanās „Talantu Aģentūra”.
17. februāris
 uzstāšanās „Talantu Aģentūra”.
2., 3. marts
 uzstāšanās „Talantu Aģentūra” ar Viktoriju.
9. marts
 dejošana „Talantu aģentūra”.
11. marts


piedalīšanās pasākumā „Baltā Kaza”.

17. marts
 dalība solārija salona akcijā tirdzniecības centrā „Pilsētas Pasāža”.
18. marts
 uzstāšanās pasākumā „Mis un Misters Tukums” klubā „Grands”.
24. marts
 dalība modes skatē „Joki būs” Jelgavā.

25. marts
 dalība modes skatē „Joki būs” Liepājā un Ventspilī.
2. aprīlis
 piedalīšanās jauno talantu konkursā „Aprīļa pilieni” Cēsīs. Iegūta 1 vieta.
8.,9. aprīlis
 piedalīšanās konkursā Igaunijā, iegūta 2. vieta.
9. aprīlis
 piedalīšanās tirdzniecības centra „Pilsētas Pasāža” modes skatē.
16., 17. aprīlis
 dejošana un piedalīšanās žūrijā Lieldienu pasākumā „ VIVO centrs”.
22. aprīlis
 dalība izstādē „Kīpsalas hallē kā Zemgales reģiona pārstāvji.
29. aprīlis
 piedalīšanās mūsdienu deju čempionātā „NRG 2006” Slampē Iegūtas - 1. vieta,
2. vieta un 7. vieta.
16. - 21.maijs
 karsējmeitenes stājhokeja čempionātā Jelgavā.
26. maijs
 piedalīšanās Jelgavas Pilsētas svētku gājienā.
27. maijs
 dejošana noslēguma koncertā Raiņa parkā Jelgavā.
 dalība koncetā Durbes pilī.
31.maijs – 2. jūnijs
 „Benefices” dejotāju nometne.
16. jūnijs
 piedalīšanās koncertā Zveijniekciemā.
1. jūlijs
 Dalība „Šlāgeraptaujas” finālā.
15. jūlijs
 Dalība Cēsu pilsētas svētkos.
2006. - 2007. mācību gads
13. oktobris
 go-go dejas bowlinga centrā „Crash”.
14. – 15. oktobris
 karsējmeitenes volejbola mačā Ozolniekos.
21. oktobris
 dejošana „SELL” sporta spēļu atklāšanā LLU sporta namā.

Septembris - oktobris
 dalība radošās akcijas veikalu tīklā „RIMI” Latvijas pilsētās.
10. novembris
 go-go dejas bowlinga centrā „Crash”.
26. novembris
 dalība deju konkursā Mālpilī.
16. decembris
 „Benefices” Ziemassvētku koncerts Jelgavas kultūras namā.
16. decembris
 dejošana „Jelgavas Dzirnavnieka” Ziemassvētku pasākumā Ozolnieku kultūras
namā.
28. decembris
 20-30 gadu dejas viesu namā „Līgas”.
29. decembris
 dalība koncertā Imantā Rīgā.
31. decembris
 dejošana bāra „Līgo” Jaungada pasākumā Jelgavā.
12. janvāris
 go-go dejas bowlinga centrā „Crash”.
13. janvāris
karsējmeitenes volejbola sacensībās Ozolniekos.
20. janvāris
 dalība koncertā Salacgrīvā.
27. – 28. janvāris
 piedalīšanās konkursā „Dancing Generation” Daugavpilī.
9. februāris
 dejošana bowlinga centra „Crash” 1.gada jubilejas koncertā.
10. februāris
 uzvedums „Globālā sasilšana” Ledus festivālā Jelgavā.
23. februāris
 piedalīšanās deju konkursā Šauļos Lietuvā.
9. marts
 go-go dejas bowlinga centrā „Crash”.
17. marts
 dalība PIC pasākumā Jelgavā.

24. marts
 piedalīšanās konkursā „Baltā Kaza”.
19. maijs
 „Benefices” 8 gadu jubilejas svinības.
25. maijs
 dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā.
27. maijs
 dejošana BJC „JUNDA” sezonas noslēguma koncertā.
2. jūnijs
 dejošana tautu deju svētkos.
7.-10. jūnijs
 gatavošanās lieluzvedumam „Jāņu nakts mistērijas”.
17. jūnijs
 lieluzvedums „Jāņu nakts mistērijas” Saulkrastos.
29. jūlijs
 dejošana izlaidumā Zaļeniekos.
5. jūlijs
 dalība koncertā Balvos.
7. jūlijs
 golfa kluba „Viesturi” pasākuma vadīšana.
 dejas Burtnieku ezera krastā.
9. jūlijs
 piedalīšanās „Baltcom” akcijā.
14. jūlijs
 piedalīšanās kāzu pasākumā.
21. jūlijs
 piedalīšanās uzvedumā Sveikuļos, Tukuma rajonā.
 dejošana asvalta rūpnīcas atklāšanā Vangažos.
23. augusts
 skaistuma kopšanas salona „Donna Bella” atklāšanas organizēšana.
25. augusts
 dejošana Ogres rajona Turbās.
2007.- 2008. mācību gads
1. septembris
 dalība koncerts Saldū.
22. – 23. septembris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.

24. oktobris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
26. oktobris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
30.oktobris – 19. novembris
 dalība deju festivālā Meksikā.
2. novembris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
14. novembris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
28. novembris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
1. decembris
 dalība Baibas Martinsones koncertā Limbažos.
5. decembris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
7. decembris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
14. decembris
 karsējmeitenes basketbola turnīrā.
 piedalīšanās „Valmieras piena” Ziemassvētku pasākumā.
15. decembris
 piedalīšanās auto salona pasākumā.
22. decembris
 „ Benefices” Ziemassvētku koncerts Jelgavas kultūras namā.
23. decembris
 Ziemassvētku stāsta izdejošana baznīcā.
29. decembris
 dejošana Ziemassvētku pasākumā Glūdā.
31. decembris
 dejošana Jaungada pasākumā.
17. janvāris
 piedalīšanās koncertā Rīgā.
20. janvāris
 piedalīšanās pasākumā viesnīcā „Radison SAS”.

8. februāris
 dejošana bowlinga centra „Crash” 2.gada jubilejas koncertā.
9. februāris
 dejošana Jelgavas Ledus svētkos.
16. februāris
 dejošana tautas deju kolektīva pasākumā Katlakalnā.
15. marts
 dalība novada sacensībās „NRG -2008”. Iegūtas divas 1. un divas 2. vietas.
22 - 23.marts
 dalība konkursā Viesatās. Iegūtas divas 1. vietas.
11.-13.aprīlis
 dalība deju konkursā Minskā Baltkrievijā.
19. aprīlis
dejošana „ NRG – 2008” laureātu koncertā.
26. aprīlis
dalība konkursā „Baltā kaza”. Iegūtas divas 1. vietas.
2. maijs
 dalība Latvijas show deju čempionātā.
16. maijs
 dejošana Jelgavas Uzņēmēju dienā.
 dejošana kāzās Mārcienas muižā.
30. maijs
 dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā.
1. jūnijs
 BJC „Junda” sezonas noslēguma koncertā pie Jelgavas pils.
6. jūnijs
 dalība konkursā Dzintaru koncertzālē.
14. jūnijs
 dalība izklaides pasākumā atpūtas bāzē „Ēlingi”.
20. jūnijs
 stilizēta „Jāņu nakts mistērijas” varianta dejošana Jāņu ielīgošanas pasākumā
Paula Stradiņa klīnikā.
27. – 29. jūnijs
 dalība laukuma deju koncertā Ventspilī.
5. jūlijs
 dalība itāļu vakara vadīšanā Garkalnē.

5. – 6. jūlijs
 dejošana Dziesmusvētku atklāšanā Mežaparka estrādē.
19. jūlijs
 dejošana Dobeles uzņēmēju dienā.
19. jūlijs
 karsējmeitenes tenisa spēlē izklaides pasākuma ietvaros.
1.- 2. augusts
 dalība pasākumā Saulkrastos.
6. – 22. augusts
 dalība deju konkursā Maķedonijā. iegūitas divas 1. vietas.
31. augusts
 dejošana TV šovā „Zvaigžņu lietus”.
1.septembris
 svētku dejas dejošana Raiņa parkā.
7. septembris
 dejošana TV šovā „Zvaigžņu lietus”.
11. septembris
 dejošana PIC sporta spēļu dalībnieku apbalvošanas ceremonijā.
12. septembris
 dejošana jubilejas pasākumā.
14. septembris
 dejošana TV šovā „Zvaigžņu lietus”.
2009.-2010. mācību gads
12. septembris
 dejošana un dejas apmācība SIA „NDD” pasākumā Jelgavas pilī.
2. oktobris
 dejošana un dejas apmācība Ieņēmumu pārvaldes pasākumā Vecrīgā.
4. oktobris
 dejošana labdarības koncertā Jelgavas kultūras namā.
9. oktobris
 dejas 80-to gadu pasākumā Ozolniekos bārā „Mekā”.
24. oktobris
 salsas dejošana Jelgavas klubā „4 Balti Krekli”.
26.-28. oktobris
 dalība koncertbraucienā uz prāmja Rīga-Stokholma-Rīga.

30. oktobris
 dejas pasākumā Ozolniekos bārā „Mekā”.
16. janvāris
 dalība BJC „Junda” koncertā.
 „Benefices” koncerts.
30. janvāris
 koncertprogramma Jelgavas klubā „4 Balti Krekli”.
6. marts
 piedaslīšanās modes skatē naktsklubā „Tonuss”.
12. marts
 dalība Jelgavas novada mūsdienu dejas skatē.
25. aprīlis
 dalība Latvijas čempionātā show dejās.
8. maijs
 dejošana Tērvetes dabas parka meža takas atklāšanā.
21. - 22. maijs
 dalība Salaspils pilsētas svētku pasākumā.
28. maijs
 piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā.
30. maijs
 dejošana BJC „Junda” mācību gada noslēguma koncertā Uzvaras parkā.
11. jūnijs
 dalība uzņēmuma „Linstov” pasākumā Kandavā.
7. - 9. jūlijs
 dejošana Dziesmu un deju svētkos Kongresu namā, Annika mākslinieciskā
vadītāja.
10. jūlijs
 dalība deju svētku gājienā Rīgā.
1. - 6. augusts
 „Benefices” nometne.


2010. - 2011. mācību gads

1. septembris
 dalība Benefice 1. septembra iešūpošanas svētkos Jelgavas klubā „4 Kreklos ”,
aicinot dejot, spēlēt spēles sākumskolas klases.
24. septembris
 koncerts pasākuma „Studentu paradīze” ietvaros arēnā „Rīga”.

23. oktobris
 dalība koncertā Aizkrauklē.
28. novembris
 dalība konkursā Baldonē. Iegūtas visas 1. vietas.
4. decembris
 dejošana pasākumā Dziesmusvētki Ziemassvētkos arēna „Rīga”.
9. - 11. decembris
 dalība konkursā Mikalajkos Polija.
17. decembris
 piedalīšanās uzņēmuma „Pūre” pasākumā.
21. decembris
 dejošana Jelgavas novadu Ziemassvētku pasākumā bērniem.
 dejošana BJC „Junda” koncertā.
22. janvāris
 „Benefices” Ziemassvētku koncerts.
28. decembris
 dejošana uzņēmuma „Latvijas Piensaimnieks” Ziemassvētku pasākumā.
11. februāris
 dejošana Jelgavas Ledus svētkos.
27. februāris
 dejošana Zvaigžņu basketbola spēlē Zemgales olimpiskajā centrā.
4. marts
 dalība Jelgavas novada deju skate Jelgavas kultūras namā, iegūtas 1. vietas.
23. marts
 piedalīšanās deju konkursā Tumē, iegūti vairāki Grand Prix.
24. aprīlis
 Alunāna dziesmu/ deju spēle un pirmizrāde „Meža Gulbji”, sadarbībā ar
Žoržu Siksnu un Tirkīzo kori.
1. maijs
 dejas Latvijas čempionātā show deju grupā, iegūta1. vieta.
27. maijs
 dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā.
 Zemgales olimpiskajā centrā pirmizrāde lieluzvedumam „Jāņu nakts
mistērija” režisore Annika. Izrādē piedalās 700 dalībnieki.
1. jūnijs
 dalība BJC „Junda” noslēguma koncertā.
4. jūnijs
 „Benefices” pikniks Oskara dārzā.

23. jūnijs
 uzstāšanās Līgo svinībās Cinevillā ar LNT.
25. jūnijs
 dejošana un meistarklase Latvijas sporta apbalvošanas ceremonijā Zemgales
olimpiskajā centrā.
2. jūlijs
 dejošana Elejas novada svētkos.
17.-21. jūlijs
 „Benefices” nometne Ogres viesu namā „Turbas” Ogrē.
2011. - 2012. mācību gads
15. oktobris
 dalība deju konkursā Šauļos, visas grupas ieguva Grand Prix.
18. - 20. novembris
 piedalīšanās starptautiskajā deju konkursā Kaļiņingradā.
25. novembris
 dejošana koncertā Jelgavas pilī.
27. novembris
 uzveduma „Meža Gulbji” norise Valmierā.
2. decembris
 uzveduma „Meža Gulbji” norise Ventspilī.
27. – 29. decembris
 „Benefices” diennakts eglīte.
30. janvāris
 dalība Jaunā gada pasākumā Nākotnes kultūras namā.
13. janvāris
 uzveduma Meža Gulbji norise.
21. janvāris
 „Benefices” Ziemas koncerts Jelgavas kultūras namā.
22. janvāris
 „Benefices” karoga iesvētības Annas baznīcā.
29. janvāris
 uzveduma „Meža Gulbji” norise Valmierā.
30.maijs - 1. aprīlis
 dalība deju konkursā Minskā.
21. aprīlī
 dalība deju konkursā Liepājā.

6. maijs
 dalība Latvijas show deju čempionātā Ķīpsalā.
23. maijs
 uzvedums „DiskoRandiņš”.
25. maijs
 Dalība Jelgavas pilsētas svētku.
30. maijs
 „Benefices” pārgājiens no vecajām telpām uz deju centru „Cukurfabrika”!
2. jūnijs
 daļēja uzveduma „Meža Gulbji” izrādīšana Dobeles pilsētas svētkos.
22. jūnijs
 dejošana izlaidumā Zaļeniekos.
13.-15. jūlijam
 mazo „Benefices” dejotāju nometne „Lediņos”.
20.-22. jūlijam
 lielo „Benefices” dejotāju nometne „Lediņos”.
28. jūlijs
 dejošana Ozolnieku novada svētkos.
24. augustā
 flashmoba soļu mācīšana Raiņa parkā.
3. septembris
 ZinīBums.
7. septembris
 jauno telpu atklāšanas vakars Cukurfabrikā.
9. septembris
 atvērto durvju diena Cukurfabrikā.
6. oktobrī
 „Benefices” tirdziņš.
12. oktobris
 sadejošanās pasākums ar Kultūras kolektīviem jaunajā sezonā.
20. oktobris
 dalība baleta konkursā Liepājā, iegūta 1. vieta.
29.-2. novembris
 „Benefices” skolēnu brīvlaika akcija ar palikšanu pa nakti jaunājās telpās.
7.-10. decembris
 dalība Polijā Mikolajkos modernās dejas čempionātā.

29. decembris
 „Benefices” ziemas koncerts.
30. decembris
 „Benefices” diennakts eglīte deju studijas telpās.
2012. – 2013. mācību gads
8.-10. februāris
 dalība Ledus šovā Jelgavas Ledus svētkos.
16. februāris
 dalība deju konkursā Tukumā.
9. marts
 Hobby klases dalība deju konkursā.
10. marts
 dejošana Noras Bumbieres atmiņu koncertā.
16. marts
 vecāku diena deju centrā „Cukurfabrika”.
27. marts
 Zemgales deju konkursa atlases konkursā.
20. aprīlis
 dalība konkursā „Liepājas Kauss”.
24. – 27. maijs
 uzvedums „Skudras nepadodas” Zemgales olimpiskajā centrā.
30.-5. jūlijam
 „Benefices” nometne Līgatnes novadā – Ratniekos.
23. augusts
 dejošana pasākumā viesnīcā „Jelgava”.
2. septembris
 Pasākums ZinīBums Uzvaras parkā.
7. septembris
 Pasākums „Benefice” 1. gadu Cukurfabrikā.

