2013.-2014. mācību gads
19. oktobris


dalība Jelgavas kultūras namā koncertā visiem kultūras nama pašdarbnieku kolektīviem. Benefice ar zeķītēm.

18. novembris
 kopīgi veidojam uguns zīmi pie kultūras nama.
22.-25. novembris


Maskava – konkurss un TV šovs.

6. decembris


dalība konkursā Tukumā.

28. un 29. decembris


eglītes Benefices dejotājiem.

7.-9. februāris


Benefice dejo trīs dienas Ledussvētku šovu. Auksts, slapjš un aizraujošs pasākums.

22. februāris


Benefices 15. gadu jubileja + balle.

22. marts


dalība konkursā Tukumā

29. marts


Benefice dejo 90-gadu ballītē Kreklos.

25.-27. aprīlis


konkurss Viļņā, visas grupas tiek finālā.

29. aprīlis


deju svētku atlase Salaspilī. Matu deja iegūst augstāko punktu skaitu.

17. maijs


Benefices 50 dejotāji piedalās labdarības skrējienā.

29. maijs


Benefice dejo pieņemšanā pie mēra Andra Rāviņa

30. maijs


dalība pilsētas svētku gājienā

30. maijs


dejinga pirmizrāde Centrālajā laukumā.

1. jūnijs


Bene-spēles 1!

8. jūnijs


divas Ziedoņa izrādes “Mazas sarunas ar VIŅU...” plkst. 14:00 un 18:00.

26. jūnijs


Benefice dejo ZOC sporta spēlēs.

28. jūnijs


Benefice dejo sporta veterānu salidojumā ZOC.

1. jūlijs


Benefice dejo J. Lūša piemiņas sacensībās ZOC.

12. jūlijs


Benefice dejo šovu Smilšu skulptūrās.

2014.-2015. mācību gads
1.septembris


Mācību gada atklāšanas pasākums Zinībums

1.oktobris


piedalīšanās pasākumā „Latvijas bērni”. Valtera Poļakova foto izstādes atklāsana Jelgavas kultūras namā

10.oktobris


Pilsētas māksliniecisko kolektīvu sezonas atklāšanas koncerts „Kultūras banka”

18.oktobris


konkurss Tallinā International Baltic dance and song contest-festival for children and yoth „EUROTALENTS
2014” „WE LOVE MUSIC”. Visas 1.vietas.

21.oktobris


dalība Zonta kluba pasākumā, sveic Anniku Andersoni kā “Jelgavas sieviete-pilsētas lepnums”.

28.novembris


XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skate
Īslīces kultūras namā.

29.novembris


uzstāšanās BMX kluba pasākumā.

8.- 14.decembris


starptautisks konkurss Polijā Mikolajkos.

9.janvāris


Uzstāšanās Jelgavas novada Sporta centra pasākumā "Jaunatnes Sporta laureāts.

6.-8.februāris


šovs „Ledus pasaka” ar Jelgavas popkori Ledus skulptūru festivālā.

7.marts


koncerts “Strīminga dienasgrāmata” plkst. 14:00 un 18:00.

17.aprīlis


Zelta horeogrāfijas konkurss Cukurfabrikā. Aug jaunie horeogrāfi.

18.aprīlis


piedalīšanās „Uzņēmēju dienās Zemgalē 2015”ZOC. 30 min. garš ielu deju stila koncerts.

24.-28.aprīlis



III Международный фестиваль-конкурс «СУПЕР ДАНС от фолка до модерна» г. СанктПетербург un ekskursijas pa skaisto pilsētu.

25.aprīlis - Hobby class piedalās Ventspilī konkursā Sieviete-krāšņākais zieds.
1.maijs


dalība konkursā Latvian Open Dance Competition «BEST SHOW» 2015

9.maijs


piedalīšanās Eiropas dienas pasākumā Uzvaras parkā. Pirmo reizi bez Annikas.

29.maijs


dalība Pilsētas svētku gājienā “Atver vārtus priekam!”

28.maijs


piedalīšanās teatralizētā uzvedumā "Jelgaviņa virpuļdancī no seniem laikiem līdz mūsu dienām"

6.jūnijs


dalība pirmsskolas deju grupu konkursā-festivālā „Maziņs esmu es” Tumes kultūras namā

6.jūlijs


dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lielkoncerta Te mēs es@m
ģenerālmēģinājumā ar skatītājiem 17:00

7.jūlijs


dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lielkoncertā Te mēs es@m 12:00
un 19:00

12.jūlijs


dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājienā "Ābēcēdē...ūvēzēžē"

2015.-2016. mācību gads
1.oktobris


dalība sezonas atklāšanas pasākumā Jelgavas kultūras namā

3.-6.novembris


kruīzs-festivāls pa Baltijas jūru - 7.Starptautiskais bērnu un jaunatnes daiļrades festivāls „Baltic Voyage 2015”
uz kruīza lainera„Isabelle”, pēc maršruta Rīga – Stokholma – Rīga.

13. novembris



dalība koncertuzvedumā “Pa gabaliņam Jelgavu lieku” Jelgavas pilsētas kultūras namā

3.decembris


Vakarskolas jubilejā Evija&Linda dejo kā sveiciens no absolventes Annikas.

28.decembris


dalība sportistu balle

26.decembris


TV3 jaungada šovs “Mirkli pirms pusnakts” - vecākais pamatsastāvs ar atklāšanas deju

23.janvāris


Benefices 17.sezonas koncerts “Uz ielas” Jelgavas pilsētas kultūras namā 14:00 un 18:00.

5.februāris


18.Ledus skulptūru festivāls “Pasaules brīnumi.” Atklāšanā piedalījās vecākā street dance grupa un vecākais
pamatsastāvs.

27.februāris


dalība konkursā Paņevežā.

12.marts


dalība konkursā “Tukuma kauss”

23.marts


Zemgales reģions/ Mūsdienu deju radošais konkurss Jelgavas pilsētas kultūras namā

2.aprīlis


uzstāšanās pasākumā “Jelgava jauniešu galvaspilsēta 2016”

9.aprīlis


Šlokenbekas muižā dejo vecākā grupa Jelgavas Tipogrāfijas jubilejā

16.aprīlis


Mūsdienu deju sacensības Liepājas kauss 2016.

29.aprīlis


Supermikrofons Jelgavā kultūras namā - TV filmēšana

7.maijs


uzstāšanās Līvbērzē pagasta mežniecības jubilejā

12.maijs


uzstāšanās Zaļeniekos - mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākumā.

13.maijs


uzstāšanās Salaspilī Caporol rūpnīcas atklāšanā.

15.maijs


Supermikrofons Rīgā - TV filmēšana. Dejojam kopā ar Reiniku.

21.maijs


dalība Tumes Konkursā-festivālā “Maziņš esmu es”

21.-22.maijs


Lietuva, Viļņa, European cup 2016. 2. vieta vecākais pamatsastāvs Contemporary-formation, adults “Patība”

27.maijs


dalība pilsētas svētku gājienā

29.maijs


Taureņu balle - koncerts Pasta salā

29.maijs


dalība koncertuzvedumā “Pa gabaliņam Jelgavu lieku” Jelgavas pilsētas kultūras namā

3.jūnijs


Benefices 17.sezonas noslēguma koncerts Rituāls- dejojam savā zaļā pļavā.

6.jūnijs


Filmēšanās Vara Braslas filmĀ “Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru” kultūras namā, filmējam ielu deju.

19.jūnijs –


Filmēšanās “Bandmaster” dziesmas video klipā (režisore Adriana Roze) Sintijas Siliņas vadībā.

