Projekts
TALSU, DUNDAGAS, ROJAS, MĒRSRAGA NOVADU
SKOLĒNU TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATES
N O L I K U M S.
Mērķi:
► Veicināt tautas deju kolektīvu izaugsmes iespējas un attīstību.
► Profesionāli novērtēt deju kolektīvu māksliniecisko sniegumu un pedagogu radošo
darbību.
► Popularizēt tautas dejas nozīmi harmoniskās personības attīstībā
Dalībnieki:
Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu skolas vecuma bērnu tautas deju kolektīvi šādās
grupās:
- 1. – 2. klašu deju kolektīvi;
- 3. – 4. klašu deju kolektīvi;
- 5. – 6. klašu deju kolektīvi;
- 7. -9. klašu deju kolektīvi;
- 10. -12. klašu deju kolektīvi (vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas)
Laiks un vieta:
2013. gada 26.aprīlī Pastendes kultūras namā 11.00
Norise:
8.30 - 10.30 – reģistrācija un mēģinājumi. Mēģinājumu laikus un uzstāšanā kārtību noteiks
novada virsvadītājs pēc pieteikumu iesniegšanas secības.
11.00 – skates sākums.
Skates norise pa klašu grupām:
-

-

1.-2. klašu, 3.-4.klašu grupas ( atkarībā no kolektīvu skaita) vienā vai divos apļos
nodejo vienu tad otru deju.
Žūrija izvērtē kolektīvus.
5.-6., 7. -9.un 10.-12. klašu grupas apļa kārtībā nodejo savas izvēlētās dejas.
Žūrija izvērtē kolektīvus.

Pēc skates visu deju kolektīvu vadītāju apspriede ar žūriju.
Repertuārs:
1.-2.klašu un 3.-4.klašu grupas dejo tautas deju festivāla „Latvju bērni danci veda” repertuāra
dejas, pārējie kolektīvi divas sezonā apgūtās dejas.
Apbalvošana:
Pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, deju kolektīvi tiek apbalvoti ar Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra atzinības rakstiem . 4 ( pēc žūrijas vērtējuma) labākie kolektīvi 1.2.klašu un 4 ( pēc žūrijas vērtējuma) labākie kolektīvi 3.-4.klašu grupā balvā saņem
„ceļazīmi” uz festivālu „Latvju bērni danci veda”.
Kolektīvu pieteikumus iesniegt līdz 2013.gada 16.aprīlim Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrā.
Brīvības ielā 17a, fakss63291805, e-pasts dace9395@inbox.lv
Sagatavoja: D. Kalniņa 63291805
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* izglītības iestādēm – klase; kultūras iestādēm – personas kods
Kolektīvu pieteikumus iesniegt līdz 2013.gada 16.aprīlim Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrā.
Brīvības ielā 17a, fakss 63291805, e-pasts dace9395@inbox.lv
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Deju kolektīva vadītājs(a) ______________________
Iestādes direktors(e)) ______________________________

