SCENINIŲ LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIŲ KONKURSO
„ŠOKA LIETUVA 2021“
NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sceninių lietuvių liaudies šokių konkurso „ŠOKA LIETUVA 2021“ nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslus, eigą, dalyvavimo sąlygas, repertuarą, konkurso dalyvių registraciją, vertinimą,
organizatorius, baigiamąsias nuostatas.
1.2. Dėl Covid-19 pandemijos šiemet konkursas vyksta nuotoliniu būdu.
2. KONKURSO TIKSLAI IR DALYVIAI
2.1. Sceninių lietuvių liaudies šokių konkurso „ŠOKA LIETUVA 2021“ tikslai: suteikti sąlygas
atsiskleisti vaikų, jaunimo, vyresniųjų ir senjorų šokio talentams, kelti meninį lygį, skatinti
meninę saviraišką, aktyvinti kultūrinį gyvenimą, populiarinti tautinį meną, puoselėti sceninių
lietuvių liaudies šokių tradicijas, skatinti kūrybinę veiklą, sceninės choreografijos plėtotę, vadovų
entuziazmą bei pastangas, tarpusavyje dalijimąsi patirtimi, užtikrinti liaudies šokių
profesionalumo tęstinumą.
2.2. Šiemet konkursantai varžysis šiose kategorijose:
❖ Dalyviai iš Lietuvos
1. VAIKAI
- Jaunučiai (6 – 10 m.)
- Jauniai (11 – 15 m.)
- Jaunuoliai (16 – 18 m.)
2. JAUNIMAS (19 – 35 m.)
3. VYRESNIEJI (36 – 60 m.)
4. SENJORAI (60 +)
❖ 5. UŽSIENIO LIETUVIAI
- Vaikai (6 – 18 m.)
- Jaunimas (19 – 35 m.)
- Vyresnieji (36 – 60 m.)
- Senjorai ( 60 + )
Dalyvių skaičius kolektyve neribojamas.
Pastaba. Labai prašome griežtai laikytis amžiaus cenzo savo grupėje, nes kitu atveju Jūsų kolektyvo
pasirodymas nebus vertinamas.
3. KONKURSO EIGA
3.1. Konkursas vyks keliais etapais:
3.1.1. Iki 2021 m. balandžio 12 d. norintys dalyvauti konkurse kolektyvai atsiunčia užpildytą ir
pasirašytą paraišką bei vieną savo šokio vaizdo įrašą (siųsti per www.wetransfer.com arba
nuorodą į vaizdo įrašą www.youtube.com svetainėje) konkurso kuratorei Jurgitai Kubilienei el.
paštu j.kubiliene@gmail.com, informacija tel. 8 686 85 986.

3.1.2. Reikalavimai šokio vaizdo įrašui:
- Trukmė – iki 7 min.
- Nufilmuotas ne anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d.
- Įrašas negali būti valstybinio ansamblio „Lietuva“ anksčiau rengtų konkursų „Šoka
Lietuva“ laureatų pasirodymas.
3.1.3. Pasirašydamas konkurso paraišką, kolektyvo vadovas arba atsakingas asmuo sutinka ir
patvirtina, kad atsiųstą nufilmuotą šokių vaizdinę medžiagą ir dalyvių nuotraukas organizatoriai
gali naudoti interneto portaluose, socialinėse paskyrose, žiniasklaidoje ir kt. viešoje erdvėje, kuri
reikalinga reklaminei konkurso sklaidai.
3.1.4. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami Tarptautinę šokio dieną – balandžio 29 d. Virtualiuoju
būdu.
4. VERTINIMAS
4.1. Pasirodymai bus vertinami pagal šokio meninį pateikimą, šokėjų artistiškumą, judesio
organiškumą, stilių, sceninę kultūrą. Bus kreipiamas dėmesys į pasirenkamojo šokio koncepcijos
originalumą bei choreografijos atitikimą šokėjų amžiui. Labai sveikintinas vadovų kūrybiškumas
atliekant naujus, savos kūrybos šokius. Vertinama bendra sceninė dalyvių išvaizda, kostiumai,
kolektyvų vadovų įdirbis. Vertinsime ir šokio atlikimo techniką, tačiau tai nebus pagrindinis ar
išskirtinis konkurso dalyvių vertinimo kriterijus.
4.2. Konkursantų pasirodymus vertins organizatorių sudaryta kompetentinga komisija.
Komisijos nuomonė yra galutinė ir neskundžiama.
4.3. Dalyviai varžysis dėl „ŠOKA LIETUVA 2021“ laureatų vardo. Iš kiekvienos amžiaus grupės
bus išrinktas vienas nugalėtojas, kuris bus apdovanotas nugalėtojų diplomu, statulėle, kitomis
dovanomis.
4.4. Konkurso laureatams bus suteikta galimybė atvykti į ansamblį „Lietuva“
(Panerių g. 39, Vilnius), kur supažindinsime iš arčiau su mūsų kolektyvo veikla – bus
pravesta ekskursija po mūsų patalpas, supažindinsime su įvairių Lietuvos regionų
tautiniu kostiumu, turėsite galimybę stebėti šokių grupės darbą, o suderinus – ir pašokti
su ansamblio artistais.

5. ORGANIZATORIAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Konkurso organizatorius – Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“
(Panerių g. 39, Vilnius).
5.2. Konkurso
kuratorė – Jurgita Kubilienė, mob. tel. 8 686 85986,
el.
paštas j.kubiliene@gmail.com.
5.3. Visa susijusi su konkursu informacija bus skelbiama ansamblio „Lietuva“ internetinėje
svetainėje www.ansamblis-lietuva.lt

PARAIŠKA DALYVAUTI KONKURSE
„ŠOKA LIETUVA 2021“
................................................................................
(pilnas kolektyvo pavadinimas)

Meno vadovas ..................................................................................................................................
Choreografas (-ai) ..........................................................................................................................
Kiti vadovai .......................................................................................................................................
Pastaba: prašome rašyti pilną vardą ir pavardę.

Dalyvių kategorija ........................................
Šokio (vaizdo įrašo) pavadinimas .............................................................
Choreografas ir muzikos autorius .....................................................
Šokėjų grupę sudaro ...................... dalyviai
Įrašo data ir vieta ........................................................

Kontaktinio vadovo vardas, pavardė, el. paštas, telefono Nr.:

Data: 2021 m. .................................................... d.
* Pasirašydamas konkurso paraišką, kolektyvo vadovas arba atsakingas asmuo sutinka ir patvirtina, kad į konkursą
atsiųstą filmuotą šokių vaizdinę medžiagą ir dalyvių nuotraukas organizatoriai gali naudoti interneto portaluose,
socialinėse paskyrose, žiniasklaidoje ir kt. viešoje erdvėje, kuri reikalinga reklaminei konkurso sklaidai

