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
► Profesionāli novērtēt deju kolektīvu māksliniecisko sniegumu un pedagogu radošo
darbību gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Dalībnieki:
Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu skolas vecuma bērnu tautas deju kolektīvi šādās
grupās:
- Pirmskolas vecuma deju kolektīvi
- 1. – 2. klašu deju kolektīvi;( A,B kvalifikāciju grupas)
- 3. – 4. klašu deju kolektīvi;( A,B kvalifikāciju grupas)
- 5. – 6. klašu deju kolektīvi;( A,B kvalifikāciju grupas)
- 7. -9. klašu deju kolektīvi;
- 10. -12. klašu deju kolektīvi (vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas)
- 1.-4.klašu deju kolektīvi ( C kvalifikācijas grupa)
- 3.-6.klašu deju kolektīvi ( C kvalifikāciju grupa)
- 5.-9.klašu deju kolektīvi(C kvalifikāciju grupa)
Kolektīva kvalifikācijas grupu izvēlas vadītājs, ņemot vērā iepriekšējo skašu
rezultātus. C grupu var izvēlēties tikai mazās skolas, kurās audzēkņu skaits
nepārsniedz 200, kā arī kultūras namu un interešu izglītības iestādes.
Laiks un vieta:
2014. gada 14. martā Talsu tautas 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:
-

-

Pirmskolas ,1.-2. klašu(A,B grupas) 3.-4.klašu.(A,B grupas) 1.-4.klašu grupas ( C
grupas) atkarībā no kolektīvu skaita vienā vai divos apļos nodejo vienu obligāto
svētku repertuāra deju, tad otru izvēles deju.
Žūrija izvērtē kolektīvus.
5.-6.klašu (A,B grupas), 3.-6.klašu (C grupas),7. -9.klašu, 5.-9.klašu ( C grupas) un
10.-12. klašu grupas apļa kārtībā nodejo vienu obligāto deju no svētku repertuāra , otru
izvēles deju
Žūrija izvērtē kolektīvus.

Pēc skates visu deju kolektīvu vadītāju apspriede ar žūriju.

Repertuārs:
Obligātās svētku repertuāra dejas:
1. Pirmskolas deju kolektīviem. - „Sešas peles miegu vilks” Ilutas Mistres horeogrāfija,
Modra krūmiņa tautas mūzikas apdare.
2. 1.-2.klašu A grupas kolektīviem – „Es atradu akmentiņu” Taigas Ludboržas
horeogrāfija, Valda Zilvera mūzika
3. 1.-2.klašu B grupas kolektīviem – ”Latviešu pāru deju svīta” Artas Melnalksnes
horeogrāfija, Didžus Rijnieka tautas mūzikas apdare
4. 1.-4.klašu C grupas – „Labrītiņi rītiņā” Artas Melnalksnes horeogrāfija, Ilgas
Reiznieces tautas mūzikas apdare
5. 3.-4.klašu A grupas kolektīviem – „Dari tā, dari šitā” Artas Melnalksnes
horeogrāfija, Sniedzes Grīnbergas mūzika , Ilzes Gruntes aranžējums.
6. 3.-4.klašu B grupas kolektīviem - „Kas tur mežā brakšķēja” Taigas Ludboržas
horeogrāfija, Valda Zilvera mūzika
7. 3.-6.klašu C grupas kolektīviem - „Rupmaizkukuls” Indras Ozoliņas horeogrāfija,
D. Heinsberga mūzika
8. 5.-6.klašu A grupas kolektīviem – „Latiņ, lec” Daces Adviljones horeogrāfija,
Raimonda Paula mūzika
9. 5.-6.klašu B grupas kolektīviem – „Kalējs kala debesīs” Madlēnas Bratkus
horeogrāfija, G. Gaujenieka tautas mūzikas apdare
10. 5.-9.klašu C grupas kolektīviem – „Zagliņš”- Ēvalda Ābelskalna horeogrāfija, Ilmāra
Pumpura tautas mūzikas apdare
11. 7.-9.klašu deju kolektīviem – „Ābrampolka”- Ilmāra Dreļa horeogrāfija, Gunāra
Igauņa tautas mūzikas apdare
12. 10.-12.klašu grupas kolektīviem - „Cūkas driķos” Artas Melnalknse horeogrāfija,
tautas mūzika folkloras grupas „Iļģi” interpretācijā
Otro deja pirmskolas vecuma un 10.-12.klašu grupām - izvēlas no sezonas laikā
apgūtā repertuāra, pārējām grupām dejas „Sadancošana Pētertirgū” Litas
Freimanes un Ineses Bušas horeogrāfija, I. Vaivoda tautas mūzikas apdare, I vai II
daļa ,pēc vadītāja izvēles.( I- Jājama , jājam mēs ar zirgu, Sieviņa nopirka kudlainu
āzi. II – Skaitāmpants, Zosu zaglis, Cūkriksis.)
Apbalvošana:
Pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, deju kolektīvi tiek apbalvoti ar Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra atzinības rakstiem .Ņemot vērē festivāla „Latvju bērni danci veda
„nolikumu, 1.-2.kl., 3.-4.kl.5.-6.kl.7.-9.kl.un C grupu 8 labākie kolektīvi iegūst
„ceļazīmi”(apmaksātu transportu) braucienam uz festivālu 2014.gada 24. maijā Aizkrauklē.

Kolektīvu pieteikumus iesniegt līdz 2014.gada 4.martam Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrā.
Brīvības ielā 17a, fakss63291805, e-pasts dace9395@inbox.lv
Sagatavoja: D. Kalniņa 63291805

TALSU, DUNDAGAS, ROJAS, MĒRSRAGA NOVADU
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVA
PIETEIKUMA ANKETA.
____________________________ skolas, kultūras (tautas) nama tautas deju kolektīvs
Kolektīva nosaukums

____________________________________________

Vecuma grupa ( pēc nolikuma) ____________________________________________
Pedagoga vārds, uzvārds

____________________________________________

Deju nosaukums, horeogrāfs, mūzikas autors:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
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Nr.
p. k.

1.

13.

2.

14.

3.

15.

4.

16.

5.

17.

6.

18.

7.

19.

8.

20.

9.

21.

10.

22.

11

23.

12.

24.
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uzvārds
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* izglītības iestādēm – klase; kultūras iestādēm – personas kods
Kolektīvu pieteikumus iesniegt līdz 2014.gada 4.martam Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrā.
Brīvības ielā 17a, fakss 63291805, e-pasts dace9395@inbox.lv
2014. gada _____________________
Deju kolektīva vadītājs(a) ______________________
Iestādes direktors(e)) ______________________________

