Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu skolu

1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkursa „Dziesmai būt!”
Nolikums
Mērķis


Veicināt Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu skolu 1.-4.klašu un 5.9.klašu koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidojot audzēkņu individuālās un
kolektīva radošās spējas.
 Motivēt iesaistīties Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā,
gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
 Profesionāli novērtēt skolu koru muzikālo sniegumu un pedagogu darbu,
gatavojoties Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursam „Dziesmai
būt!” un laureātu koncertam 2013.gada 10.maijā LU Lielajā aulā.
Organizators : Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Dalībnieki: Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu vispārizglītojošo skolu kori.
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

5.-9.klašu kori.
Norise:
I kārta – starpnovadu skate -2013.gada 20.martā pl.11.00 Talsu Valsts
ģimnāzijā. Skatē piedalās visi tarificētie skolu 1.-4.kl.un 5.-9.klašu kori.

II kārta –Kurzeme Ventspilī 2013.gada 5.aprīlī.
Laureātu koncerts LU Lielajā aulā 2013.gada 10.maijā.
Repertuārs: 3 dziesmas:
 Obligātā dziesma – viena dziesma pēc brīvas izvēles no dotā repertuāra
A un B grupas koriem.
A grupa:
Austriņa, latv. t. dz. vārdi „Dancāšanas dziesma”
I.Arne, zviedru t. dz. vārdi K. Skujenieka atdz. „Reiz dzīvoja viens kalpa zēns”
S.Mence, K.Skalbe „Saulīte”.
B grupa:
M.Lasmanis, latviešu t.dz. „Saules meita, Mēness dēls”
I.Rupaine, latviešu t.dz. „Māte gāja klētī”
V.Zilveris „Spēles dziesmiņa bērniņam”.
 Izvēles dziesma – latviešu tautas dziesmas apdare
 Izvēles dziesma – brīvas izvēles dziesma.
Vienai no izvēles dziesmām jābūt a cappella.

1.-4.klašu kori.
Repertuārs: Divas brīvas izvēles dziesmas, dažāda rakstura, vienai jābūt a cappella.
Ierodoties uz konkursu, kora diriģents iesniedz žūrijas komisijai izvēles dziesmu nošu
materiālu 3 eksemplāros.
1.-4.klašu kori uz 4 novadu skati pieteikuma anketas nosūtīta 10 dienas pirms skates
uz Talsu novada BJC vai pa fax 63291805, vai e-pastu
antravetra@inbox.lv
Nolikumu sagatavoja
Talsu novada BJC metodiķe Antra Vētra
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