Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu skolu
Zēnu un jaukto koru skates
Nolikums
Mērķis


Veicināt Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu skolu zēnu un jaukto
koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidojot audzēkņu individuālās un
kolektīva radošās spējas.
 Piedalīties 9. Latvijas zēnu koru salidojumā 2013.g.24.-25.maijā Cēsīs,
 Izvērtēt skolu zēnu koru un 5.-9.kl.koru muzikālo sniegumu un pedagogu
darbu.
 Motivēt iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku tradīcijas
saglabāšanā un procesā.
Organizators .Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Dalībnieki: Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu vispārizglītojošo skolu zēnu
un jauktie kori. Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un
fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

Zēnu kori
Norise
I kārta –starpnovadu skate - 2013.gada 12.aprīlī pl.11.00 Talsu Valsts
ģimnāzijā.

II kārta –Kurzeme- 2013.gada 3.maijs Talsos, Talsu Valsts ģimnāzijā.
II kārtas konkursa dziesmu izloze notiek 5 dienas pirms konkursa un izlozi veic,
zvanot pa tālruni 67350811 no plkst.8.00-9.00 rita.platpere@visc.gov.lv

III kārta salidojums Cēsīs.
Repertuārs: 3 dziesmas no salidojuma repertuāra:
- Izvēles dziesma – no salidojuma repertuāra;
- Divas izlozes dziesmas.
Jauktie kori
starpnovadu skate – 2013. gada 12.aprīlī plkst.11.00 Talsu Valsts
ģimnāzijā.
Repertuārs:

-Trīs brīvas izvēles dziesmas, dažāda rakstura, vienai jābūt a
cappella.
Konkursā kori piedalās 2 grupās: A grupa-vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu
mūzikas apmācību, interešu izglītības iestāžu un mūzikas skolu zēnu kori, B grupa –
vispārizglītojošo skolu zēnu kori.
Koru sniegums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas:
1.pakāpe – 40-50 punkti;
2.pakāpe – 30-40 punkti;
3.pakāpe – 20-30 punkti.
Pieteikuma anketas nosūtīt 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

IX Latvijas zēnu koru salidojums Cēsīs,
2013.gada 24.-25.maijs
PIETEIKUMA ANKETA
Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu konkursam
2013.gada 12.aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā
Izglītības iestāde
___________________________________________________________
Kora nosaukums
___________________________________________________________
Diriģents(i)_________________________________________________
Kontakttālrunis, e-pasta
adrese_____________________________________________________

Repertuārs
Izvēles dziesma
Izlozes dziesma
Izlozes dziesma

Izglītības iestādes direktors: _______________________
____________________
(vārds, uzvārds) (paraksts)
Lūdzam anketu nosūtīt 10 dienas līdz konkursam, tātad līdz 2.aprīlim
2013.g. uz e-pastu antravetra@inbox.lv

