VŠĮ “LINEDANCE”, įmonės kodas 302492489, Vytenio 55-3, LT-03289, Vilnius.
A/s LT607044060007480046 AB SEB bankas www.sokiumokykla.eu
NERINGOS KIRKLIENĖS ŠOKIŲ MOKYKLA VŠĮ “LINEDANCE”
organizuoja baleto meno festivalį- konkursą skirta ne profesionaliems, įvairių amžių ir
gebėjimų, šokėjams. Labai kviečiame dalyvauti: pavienius šokėjus, duetus, mažas
grupes ir kolektyvus, kurių kompozicijų pagrindą sudaro baleto, vaikų teminiaisiužetiniai šokiai ar kūrybinio judesio kompozicijos, charakterinis šokis, neoklasikinis,
modernusis, šiuolaikinis (contemporary), džiazinis šokis.
Tikimės, kad šis festivalis-konkursas dalyviams suteiks daug nuostabių ir
įsimintinų akimirkų!
Idėja. Organizuoti baleto meno festivalį- konkursą neprofesionaliems įvairių amžių
šokėjams, paskatino tokio specializuoto festivalio-konkurso nebuvimas Vilniaus
mieste, o taip pat didelis noras prisidėti prie baleto kaip meno formos, visapusiško
propagavimo plačiosios visuomenės tarpe, suteikiant galimybę įvairių amžių dalyvių
meninei šokio saviraiškai.

Pavadinimas

Baleto meno šokėjų festivalis-konkursas
“ALLEGRO 2013”

Data

2013 m. lapkričio 30d. (šeštadienis)

Vieta

M.K.Čiurlionio menų mokyklos „Šokio teatras“.
Adresas: T.Kosciuškos g. 11
11 val. I dalis. Baleto, neoklasikinio ir charakterinio šokio dalyvių
pasirodymai. Apdovanojimai.

Pradžia

Pastaba

15 val. II dalis. Modernaus šiuolaikinio ir džiazinio šokio dalyvių
pasirodymai. Apdovanojimai.
Tikslus tvarkaraštis bus paskelbtas tik po dalyvių registracijos!

Festivalio- konkurso šokių žanrų kategorijos:


Baletas (klasikinis šokis). Šokiai, kuriuose naudojama išskirtinai tik klasikinio
baleto leksika pagrįsti judesiai, muzika, kostiumai.



Charakterinis šokis. Įvairių tautų šokiai atliekami naudojant baleto (klasikinio
šokio) pagrindus (į šią kategoriją taip pat įeina vaikų siužetiniai- teminiai ir
kūrybinio judesio pastatymai).



Neoklasikinis šokis (šiuolaikinis baletas). Baleto (klasikinio šokio) pagrindu
sukurtos šiuolaikiškos kompozicijos, naudojant įvairius šokių judesius bei
muziką.



Modernusis, šiuolaikinis šokis (contemporary). Šokiai pagrįsti įvairiomis
modernaus bei šiuolaikinio šokio technikomis ar jų deriniais.



Džiazinis šokis (Brodvėjaus miuziklų šokių stilius, stepas).

Festivalio-konkurso atlikimo kategorijos:





solo ( 1 asmuo)
duetas ( 2 asmenys)
grupė (3-7 asmenys)
kolektyvas (nuo 8 asmenų)

Festivalio-konkurso amžiaus kategorijos:






nuo 3 iki 5 m. dalyvauja atskiroje charakterinio ir teminio siužetinio vaikų šokio
kategorijoje)
nuo 6 iki 9 m.
nuo 10 iki 14 m.
nuo 15 iki 25 m.
nuo 25 m.

Pastaba. Pasirinktoje amžiaus grupėje gali būti keli atstovai ir iš kitos amžiaus grupės.
(iki 20%)

Festivalio-konkurso reikalavimai


Šokis, muzikos pasirinkimas, choreografinė leksika, kostiumas turi atitikti
pasirinktos šokių žanro kategorijos stilių.



Kiekviena to paties amžiaus šokių grupė, kolektyvas, solo ar dueto atlikėjai gali
atlikti po du šokius.



Šokio trukmė:
 solo, duetai (nuo 2 iki 4 minučių)
 grupės, kolektyvai (nuo 2 iki 6 minučių)

Pastaba. Muziką atsiųsti kartu su dalyvių paraiška el.paštu:
neringa.kir@gmail.com, kartu su pastabomis ir pageidavimais dėl muzikos “paleidimo”
pasirodymo metu. Taip pat Festivalio-konkurso metu turėti atsarginį pasirodymo
muzikos variantą CD ar USB laikmenose.

Vertinimas
Svarbiausias vertinimo kriterijus- šokio meninis pateikimas,šokėjų artistiškumas
ir judesio organiškumas, atlikimo energija ir stilius. Taip pat bus kreipiamas dėmesys į
choreografijos ir muzikos suderinamumą, šokio sukūrimo idėją bei choreografijos
atitikimą šokėjų amžiui. Vertinama bendra sceninė dalyvių išvaizda, kostiumai, bei
repetitorių darbas. Šokio atlikimo technika vertinama, bet nesudaro pagrindinio ir
išskirtinio vertinimo kriterijaus.

Nominacijos ir prizai
Visi kolektyvai apdovanojami atminimo-padėkos raštais ir dovanomis.
Kiekvienoje šokio žanrų ir atlikimo kategorijoje bus skelbiami I,II,III vietos nugalėtojai,
kurie bus apdovanojami diplomais ir taurėmis-statulėlėmis. Festivalio- konkurso metu
gali būti išskirtos ir atskiros papildomos nominacijos.

Festivalio-konkurso dalyvių registracija
Dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užpildytą ir pasirašytą dalyvio
paraišką, kartu su pasirodymų muzika siunčia el. paštu neringa.kir@gmail.com
Informacija tel. +37069813428
Dalyvių paraiškos priimamos iki 2013 m. lapkričio 18 d. 24 val.
Detalesnė informacija apie festivalio eigą, tvarkaraštį ir kt. klausimus, vadovams
bus išsiųsta atskiru laišku po dalyvių registracijos.
Svarbu! Pasirašydamas Festivalio-konkurso paraišką, dalyvių vadovas arba atsakingas
asmuo sutinka ir patvirtina, kad festivalio-konkurso metu atliekamų šokių vaizdinę
medžiagą ir dalyvių nuotraukas, organizatoriai gali naudoti interneto portaluose,
socialinėse paskyrose, žiniasklaidoje ir kt. viešoje erdvėje, kuri reikalinga reklaminei
festivalio-konkurso sklaidai. Taip pat dalyvių vadovas ar atsakingas asmuo užtikrina
dalyvių drausmę bei atsako už traumų ar dalyvių sveikatos sutrikimus festivaliokonkurso metu.

Festivalio-konkurso mokestis
Festivalio grupės ir kolektyvo dalyvio paramos mokestis-25 Lt.
Festivalio solo atlikėjo mokestis- 50 Lt.
Festivalio dueto atlikėjų mokestis –40 lt.
Žiūrovo festivalio-konkurso paramos mokestis atskirai Festivalio I arba II daliai- 10 Lt.
Žiūrovų festivalio-konkurso paramos mokestis visam renginiui-15 Lt.
Mokestį galima bus sumokėti renginio vietoje.
Dalyvio mokestį vadovas perveda iki 2013m. lapkričio 22 d. į sąskaitą:
VŠĮ “LINEDANCE”
Įmonės kodas: 302492489
A/s LT607044060007480046
AB “SEB Bankas”
Paskirtis: Kolektyvo pavadinimas, Festivalio-konkurso dalyvio paramos mokestis.
Organizatorių kontaktai: Neringa Kirklienė tel. +37069813428, el. paštas:
neringa.kir@gmail.com
Informacija susijusi su festivaliu-konkursu bus skelbiama tinklapyje:
www.sokiumokykla.eu

