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Mūsdienu deju jaunrades konkurss
Nolikums
MĒRĶI
 Veicināt horeogrāfu jaunrades darbu un mākslinieciski augstvērtīgu mūsdienu deju
radīšanu.
2. Veikt repertuāra atlasi un veidot koprepertuāru XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un svētku mūsdienu deju lielkoncertam.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm, izglītības iestādēm un Salaspils novada pašvaldību.
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības un kultūras iestāžu audzēkņi un neatkarīgo studiju mūsdienu deju
grupu dalībnieki, nepārsniedzot 25 gadu vecumu.
Dalībnieku iedalījums vecuma grupās:
- 1. - 4.klašu grupa;
- 5. - 7.klašu grupa;
- 8. - 12.klašu grupa.
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
NORISE
2014.gada 29.aprīlis, Salaspils Kultūras nams „Enerģētiķis”.
KONKURSA NOTEIKUMI
Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijā vai ārpus Latvijas dzīvojošs horeogrāfs.
Konkursam var pieteikt jaunrades dejas, kuras nav piedalījušās citos VISC
organizētajos deju konkursos un kuras veidotas saskaņā ar XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta māksliniecisko koncepciju.
Koncepcijas būtība:
„@ - Simbols? Šodienas laikmeta zīme? Tā ir atslēga uz virtuālās pasaules pastkastīti.
Ko slēpj sevī viņa? Protams, ka ziņkāri, intrigu, pārsteigumu, atvērt prieku. Šī jaunā pasaule
aizrauj, ievilina savos bezgalīgajos labirintos. Izzūd robežas, un cilvēks apmaldās. Ceļu no
sirds uz sirdi aizstāj interneta vads. Vairs nav laika izbaudīt satikšanās prieku, sagaidīt saules
lēktu, saklausīt dabas pamošanos.
Varbūt sagaidām rītu bez datora, bet ar pirmo putnu dziesmām. Izbaudām satikšanās
prieku pilsētas parkā – īsziņas sveiciena vietā. Izlasām vēstuli ilgāku laiku ceļā bijušu, bet
sirds siltumu no mīļa cilvēka nesošu.
Viss ir tepat blakus, izvēle mūsu rokās.
@pburtais, @tkarīgais
@ttopies
@traisi, @trisini !”
(koncepcijas autore E.Ābeltiņa)
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Konkursam var pieteikt dejas sekojošos žanros:
– street dance un pop: hip-hop, funk, breakdance, popping, house, electro, shuffle,
jump style disco, tehno u.c. stili, kas nav veidoti uz klasiskās dejas bāzes;
- šova deja – pārsvarā uz klasiskās dejas bāzes balstītie deju stili: show dance, jazz
dance, Tap dance;
- laikmetīgā deja - contemporary dance – mūsdienu deju priekšnesums, kas balstīts
uz modernās dejas (modern dance) tehnikas, kustību teātris, pantomīma kontakta deja.
Konkursa dejas dejotāju sastāvā jābūt ne mazāk kā 8 (astoņiem), bet ne vairāk kā 16
(sešpadsmit) dejotājiem.
Viena autora deju skaits nav ierobežots.
Viena priekšnesuma kopējais garums (ieskaitot uznācienu un aizgājienu) var ilgt līdz
4 minūtēm.
Konkursā netiek vērtētas līnijdejas, cirka priekšnesumi, sporta dejas, aerobikas
priekšnesumi, vēderdejas, tautas dejas un klasiskā deja.
Priekšnesumā nedrīkst iekļaut akrobātikas elementus, kas apdraud dalībnieku
veselību un drošību.
Priekšnesumā nedrīkst iekļaut specefektus, kuros izmantotas ķīmiskas vielas, kas
apdraud dalībnieku veselību un drošību. Priekšnesumā jāievēro Bērnu tiesību aizsardzības
likums.
Par nolikuma nosacījumu, autortiesību vai horeogrāfu ētikas neievērošanu sniegums
konkursā var tikt anulēts.
VISC, saskaņojot ar autoru, ir tiesības apbalvotās dejas iekļaut mūsdienu dejas
lielkoncerta koprepertuārā, kā arī pirmpublicēt un izplatīt. Par muzikālā materiāla autortiesību
ievērošanu atbild dejas autors.
VĒRTĒŠANA
Konkursus vērtē VISC izveidota žūrija.
Vērtēšanas kritēriji
Vērtēšana notiek pēc 25 punktu skalas:
5 punkti - dejas ideja;
5 punkti - stila izjūta;
5 punkti - oriģinalitāte un mākslinieciskais spilgtums;
5 punkti - horeogrāfiskās leksikas atbilstība muzikālajam materiālam;
5 punkti – atbilstība lielkoncerta koncepcijai.
Konkursa rezultāti par deju atbilstību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētku
mūsdienu deju lielkoncerta koncepcijai un programmai, kā arī par to iekļaušanu lielkoncertā
tiek paziņoti 10 dienu laikā pēc konkursa. Konkursa rezultātus publisko VISC mājas lapā
www.visc.gov.lv
APBALVOŠANA
Konkursa dalībniekus apbalvo ar VISC diplomiem vai pateicībām.
Pēc pašvaldību un privātās iniciatīvas konkursā var tikt piešķiti arī citi apbalvojumi.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketu (pielikums) iesniegt līdz 2014.gada 17.aprīlim VISC Interešu
izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67228987,
fax.67226535, e – pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv.
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Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildītas, kā arī ārpus termiņa iesūtītas pieteikuma anketas
konkursam netiek reģistrētas.
FINANSĒJUMS
Konkursa apmaksu par telpu īri un tehnisko nodrošinājumu, diplomus un pateicības,
žūrijas darba samaksu un izdevumus par degvielu finansē no valsts budžeta 42.03
apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Konkursa dalībnieku piedalīšanos konkursā finansē pašvaldība vai iestāde, kuru
kolektīvs pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda
Mūrniece, tālr.67228987, fakss 67226535, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
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Pielikums

Mūsdienu deju jaunrades konkurss
PIETEIKUMA ANKETA
1. Horeogrāfa vārds, uzvārds _______________________________________________________
2. Horeogrāfa adrese, telefons, fakss, e-adrese _____________________
3. Kolektīva - dejas izpildītāja nosaukums, adrese, vadītājs
_____________________________________________________________________
4. Vecuma grupa (pasvītrot nepieciešamo)
– 1.-4.klase
– 5.-7.klase
– 8.-12. klase
5. Dejas nosaukums
________________________________________________________________________
6. Horeogrāfs
_____________________________________________________________________
7. Mūzikas autors
_______________________________________________________________________
8. Hronometrāža
9. Dalībnieku skaits dejā
Anketas iesniedzēja paraksts:

Datums

(vārds, uzvārds)

__

