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DĖL BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINANT AKCIJĄ „VISA LIETUVA ŠOKA“
Kreipiamės į Jus kviesdami bendradarbiauti įgyvendinant unikalią Lietuvos liaudies kultūros
centro (LLKC) inicijuotą akciją „Visa Lietuva šoka“, kuri 2016 m. rugsėjo 16 d. vyks jau antrą
kartą. Akcijos tikslas – per tradicinius šokius vienyti bendruomenes, stiprinti lietuvių kultūrinės
tapatybės pajautą. Visi Lietuvos žmonės yra kviečiami tuo pačiu metu susiburti miestuose,
miesteliuose, regionų centruose, šalies sostinėje – visose visuomenei atvirose erdvėse, švietimo,
kultūros bei kitose įstaigose – mokytis tradicinių šokių, šokti juos, visiems kartu išgyventi
nepaprastą vienybės ir bendravimo džiaugsmą.
Verta prisiminti, jog 2015 m. rugsėjo 19 d. pirmąkart įvykusi etninės kultūros akcija „Visa
Lietuva šoka“ sulaukė gana didelio visuomenės susidomėjimo. Prie idėjos įgyvendinimo prisidėjo
daugybė šalies įstaigų, bendruomenių, mėgėjų meno kolektyvų net iš 52 savivaldybių, taip pat ir
užsienio lietuviai iš Jungtinės Karalystės, Velso, dalyvavo ir šalies lopšelių-darželių bei mokyklų
ugdytiniai. LLKC turimais duomenimis, per 100 šokių švenčių vyko aikštėse, kiemuose, salėse ir
kitose visuomenei atvirose erdvėse, kur bendrai veiklai kultūros ir švietimo specialistai bei
tradicinio šokio entuziastai subūrė apie 20 tūkstančių akcijos dalyvių ir stebėtojų.
Nuoširdžiai dėkodami už dalyvavimą praėjusių metų akcijoje, maloniai kviečiame ir šiemet
prisijungti prie jos – rugsėjo 16 d. 18 val. Jūsų savivaldybėje organizuoti atskirą akcijos „Visa
Lietuva šoka“ renginį arba įterpti į Jūsų jau suplanuotą renginį tradicinių šokių šokimą kartu su visa
Lietuva. Į šokių programą reikėtų įtraukti choreografinio folkloro specialistų parinktus
etnografiniams regionams būdingus šokius, kurių vaizdo pavydžius rasite tinklalapyje
http://llkc.lt/visalietuvasoka.
Prašytume paskirti 2016 m. akcijos „Visa Lietuva šoka“ koordinatorių Jūsų savivaldybėje ir
iki gegužės 20 d. atsiųsti informaciją LLKC Folkloro poskyrio specialistei Audronei Vakarinienei
el. pašto adresu folkloras@llkc.lt.
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