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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MENŲ AKADEMIJOS ŠOKIO KATEDRA

V-asis tautinio šokio kolektyvų ir ansamblių
konkursas-festivalis „KLUMPAKOJIS-2016”
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2001 m. gruodžio 15 d., minint lietuvių tautinio šokio patriarcho, Choreografijos katedros
įkūrėjo prof. emer. Juozo Gudavičiaus gimimo 75-metį, buvo surengtas I-asis tautinių šokių
kolektyvų ir ansamblių konkursas „Klumpakojis”, kartu pažymintis šio šokio sceninės
kompozicijos gyvavimo 50-metį. Jame dalyvavo 19 tautinių šokių kolektyvų ir ansamblių iš
visos Lietuvos (virš 500 atlikėjų).
2003 m. gruodžio 6 d., II-ajame „Klumpakojo” konkurse, vėl šoko, dainavo ir grojo 19
Lietuvos tautinių šokių kolektyvų bei ansamblių. Į III-iąjį, tarptautinį (2006-ųjų pavasarį),
nuspręsta kviesti ir svečius iš užsienio šalių: Lenkijos, Latvijos, Ukrainos.
2010 m. gegužės 15 d. KU Choreografijos katedra surengė IV-ąjį konkursą-festivalį, kuriame
dalyvavo 25 šokių kolektyvai (apie 800 atlikėjų).
V-asis „Klumpakojis“ rengiamas, siekiant populiarinti lietuvišką šokį, skatinti tautinių šokių
kolektyvų bei ansamblių veiklą, tuo pačiu paminėti J. Gudavičiaus 90-ties metų sukaktį ir jo
autorinės kompozicijos „Klumpakojis“ gyvavimo scenoje 65-metį.

II.

DALYVIAI / KATEGORIJOS

Jaunimo ir vyresniųjų tautinių šokių grupės, kolektyvai ir ansambliai:
1. Jaunimo tautinių šokių grupės, kolektyvai bei ansambliai;
2. Vyresniųjų tautinių šokių grupės, kolektyvai bei ansambliai;

III.

REPERTUARAS

Visos šokių grupės ir ansambliai šoka du šokius (atliekamus be papildomų intarpų):
1. „Klumpakojis” (arba kita J.Gudavičiaus autorinė kompozicija);
2. Laisvai pasirinktas šokis.

IV.

LAIKAS IR VIETA

Laikas: 2016 m. lapkričio 12 d. (šeštadienis), 12.00 val.
Vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras „Žvejų rūmai”

V.

PRELIMINARI KONKURSO EIGA:

12.00 Konkurso atidarymas, Jaunimo tautinių šokių grupių, kolektyvų bei ansamblių
pasirodymas;
16.00 Vyresniųjų tautinių šokių grupių, kolektyvų bei ansamblių pasirodymas;
(pasirodymo laikas gali keistis, priklausomai nuo jaunimo šokių kolektyvų skaičiaus)
19.30 Konkurso rezultatų skelbimas, padėkų/diplomų / prizų teikimas.
Šokių grupės/kolektyvai/ansambliai turės galimybę prieš konkursą prasišokti scenoje
(laikas bus paskelbtas vėliau)

VI.
1.
2.
3.
4.

DALYVAVIMO SĄLYGOS / TERMINAI

Dalyvio paraiška;
Kolektyvo prisistatymas – video (iki 1 min. trukmės);
Dalyvio mokestis (simbolinis) – 50€ grupei / kolektyvui / ansambliui
Atvykimas / maitinimasis / išvykimas – savomis lėšomis.
Elektronines dalyvių paraiškas siųsti iki 2016 m. spalio 1 d.
http://goo.gl/forms/F8tjd3qehd
Muzikinius įrašus, video prisistatymus –
siųsti iki 2016 m. spalio 10 d. el.paštu saulius@edukateka.lt ;
Mokestį mokėti pavedimu (iki 2016-10-15); rekvizitai:
a/s LT627300010141815753 AB „Swedbank”
banko kodas 73000
Įmonės kodas - 303508850
Paskirtis / nuoroda - „Klumpakojui”
VIII. VERTINIMO KOMISIJA / KRITERIJAI

Šokių grupių pasirodymus vertins iš 5-ių asmenų sudaryta vertinimo komisija - profesionalūs
choreografai bei kitų sričių meno atstovai.
Vertinimo komisija neteikia jokių raštiškų vertinimų ir paaiškinimų, komisijos sprendimas neginčijamas.
Kriterijai:
1. Šokio kompozicija – idėjos, judesio, muzikos ir kostiumo harmonija;
2. Šokio atlikimas – meninis ir techninis lygis, judesių estetika bei darna (sinchronas);

3. Sceninė kultūra ir šokio raiška – savitumas, individualumas, kt. išskirtinės ypatybės;
P. S. Pageidautina, kad vyrautų savo krašto šokiai, nauja kūryba (išplėtotas ar originalus
šokis), ypač palankiai vertinamas paties vadovo-choreografo sukurtas darbas.

IX. APDOVANOJIMAI
1. Padėkos – visiems dalyviams;
2. Diplomai, konkurso prizai – I, II ir III vietų laimėtojams bei laureatams;
3. Nominacijos.

X. KONTAKTAI
VŠĮ „Edukateka“ – saulius@edukateka.lt
Tel. 868556351 (projekto vadovas – S. Rudelis)
KU MA Šokio katedra - sk.ma@ku.lt
Tel.: d. 8(46)398711 (sekretorė); 8(46)398712 (vedėjas)
mob. 8 65144277 (vedėjas – prof. dr. V. Mačiulskis)

