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2019 M. RESPUBLIKINIO LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSO „KADAGYS“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2019 m. respublikinio liaudiškų šokių ansamblių konkurso „Kadagys“ nuostatai
reglamentuoja konkurso tikslus, organizatorius, dalyvavimo sąlygas, repertuarą, konkurso eigą,
vertinimą.

II. KONKURSO TIKSLAI, ORGANIZATORIAI
2. Respublikinio konkurso „Kadagys“, rengiamo kas ketverius, penkerius metus, tikslai:
užtikrinti konkurso tęstinumą, puoselėti sceninių liaudiškų šokių tradicijas, ugdyti liaudiškų šokių
ansamblių sceninę kultūrą, skatinti kūrybinę veiklą, sceninės choreografijos plėtotę, vadovų
entuziazmą bei pastangas kelti meninį lygį, atnaujinti repertuarą ir tarpusavyje dalytis patirtimi.
3. Konkursas skatina šokių ansamblius tobulėti ir geriau pasirengti Lietuvos dainų šventėms.
4. Konkursą rengia Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
III. DALYVAVIMO SĄLYGOS, REPERTUARAS
5. Konkurse „Kadagys“ gali dalyvauti visų Lietuvos institucijų jaunimo, vyresniųjų (35–50
metų amžiaus dalyviai) ir senjorų liaudiškų šokių ansambliai. Ansambliams privalu turėti
instrumentinę grupę (vokalo grupė neprivalu) ir ne mažiau kaip aštuonias poras šokėjų.
6. Ansambliai varžosi keturiose kategorijose:
6.1. Akademinio jaunimo liaudiškų šokių ansambliai,
6.2. Miestų ir rajonų kultūros centrų jaunimo liaudiškų šokių ansambliai,
6.3. Vyresniųjų liaudiškų šokių ansambliai,
6.4. Senjorų liaudiškų šokių ansambliai.
7. Visi šokių ansambliai pristato iki 30 minučių programą.
7.1. Pageidautina į programą įtraukti naujų arba rečiau šokamų kompozicijų, įvairesnių
šokių.
7.2. Į programą įtrauktų instrumentinių kūrinių ir dainų neturi būti daugiau nei šokių.
7.3. Ansamblis negali pristatyti tos pačios programos, rodytos ankstesniuose „Kadagio“
konkursuose.
8. Dalyviai į konkursą atvyksta savo transportu.

IV. KONKURSO EIGA
9. Konkursas vyks Marijampolės kultūros centre (Vilkaviškio g. 2):
9.1. Gegužės 18 d – dalyvauja vyresniųjų ir senjorų liaudiškų šokių ansambliai;
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9.2. Gegužės 19 d. – dalyvauja kultūros centrų ir akademinio jaunimo liaudiškų šokių
ansambliai;
10. Dalyvio anketas ansamblių vadovai turi pateikti konkurso koordinatorei Gražinai
Kasparavičiūtei el. paštu kasparas@lnkc.lt iki 2019 m. balandžio 15 d.

V. VERTINIMAS
11. Ansamblių konkursines programas vertins Lietuvos nacionalinio kultūros centro
sudaryta vertinimo komisija (baletmeisteriai, muzikai, vokalo specialistai).
12. Ansambliai vertinami pagal šiuos kriterijus: sceninę kultūrą, ansamblio meninį lygį,
ansamblio darnumą, savitumą, repertuaro pasirinkimą ir programos sudarymą, naujų šokių
įtraukimą į programą, tinkamą šokių atlikimo manierą ir interpretaciją, vadovų kūrybiškumą,
tvarkingus kostiumus, konkurso nuostatų laikymąsi.
13. Ansambliai varžosi dėl 2019 m. „Kadagio“ kiekvienos kategorijos laureato vardo ir
piniginių premijų. Vertinimo komisija turi teisę premiją dalyti pusiau, jeigu du tos pačios
kategorijos ansambliai surenka vienodą didžiausią balų skaičių.
14. Kiekvienas ansamblis savo kategorijoje bus įvertintas atitinkama vieta.
15. Konkurso metu taip pat bus renkamas ir apdovanojamas:
15.1. kūrybiškiausias konkurse dalyvaujančių šokių ansamblių vadovas;
15.2. išraiškingiausiai ar originaliausiai atliktas kūrinys;
15.3. artistiškiausi šokėjai, muzikantai, dainininkai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Visa su konkursu susijusi informacija skelbiama Lietuvos nacionalinio kultūros centro
interneto svetainėje www.lnkc.lt.
17. Informaciją teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meno skyriaus
choreografijos specialistė Gražina Kasparavičiūtė, tel.: (8 5) 261 4706, 8 615 73 258,
el. p.: kasparas@lnkc.lt, grazinakas@gmail.com.
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