Starptautiskais baleta festivāls

“Kurzemes klasika 2022”
NOLIKUMS
FESTIVĀLA MĒRĶIS:
➢ Veicināt klasiskās dejas izaugsmi un popularizēt klasisko deju Kurzemes reģionā:
• pilnveidot radošas personības izpildījuma meistarību;
• atklāt jaunos talantus un nodrošināt iespēju radošai pašizpausmei;
• attīstīt horeogrāfisko izglītību klasiskajā dejā;
• veidot un saglabāt klasiskā baleta tradīcijas Kurzemē;
• attīstīt starptautisku radošo sadarbību;
• nodrošināt kultūras apmaiņu;
• veidot publikas izpratni par klasiskās dejas izpildījumu un kritērijiem Latvijā un
pasaulē.
ORGANIZATORI:
Tukuma profesionālās ievirzes deju skola “Demo”, Tukuma pilsētas Kultūras nams un Inita
Upmale.
DALĪBNIEKI:
Klasiskā baleta dejotāji, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu, skolu, kultūras
iestāžu un neatkarīgo deju studiju, grupu audzēkņi, kas apgūst klasisko deju, vecumā no 7 līdz
18 gadiem. Dalībnieki izpilda klasikās dejas variācijas- solo, pas de deux, pas de trois.
➢ Katra organizācija festivālā izpilda ne vairāk kā 4 kvalitatīvus priekšnesumus;
➢ Dejot uz puantēm nav obligāts nosacījums.
LAIKS UN NORISES VIETA:
2022. gada 16. jūlijs
Tukuma novads, Jaunmoku pils
Rīgas - Ventspils šosejas 75.km, LV-3139
SKATUVES IZMĒRI:
➢ Sliktu laika apstākļu gadījumā festivāls notiks kolonnu zālē. Laukuma izmērs 4 x 6m
ar kolonnām, bez kulisēm. Grīdas segums – deju grīda. Uziešana no abām pusēm.
➢ Labu laika apstākļu gadījumā festivāls notiks Jaunmoku pils āra terasē. Laukums 4 x
10m. Grīdas segums – deju grīda. Uziešana no abām pusēm, bez kulisēm.

MUZIKĀLAIS NOFORMĒJUMS:
➢ Dalībniekiem nepieciešami augstas kvalitātes mūzikas ieraksti, mp3 formātā kas iepriekš
nosūtāmi uz e-pastu: kurzemesklasika@gmail.com ar norādi uz dejas nosaukumu un izpildītāju,
kopā ar pieteikumu.
MĒĢINĀJUMI:
➢ Konkursa organizatori nodrošina mēģinājumu laiku uz festivāla norises skatuves ( 5
minūtes katram numuram).
PIETEIKUMS:
Pieteikums festivālam jānosūta uz e-pastu: kurzemesklasika@gmail.com līdz 30.06.2022. ar
sekojošu informāciju:
➢ Dalībnieka vārds, uzvārds;
➢ Iestāde vai organizācija, ko pārstāv;
➢ Horeogrāfs / Baletmeistars;
➢ Priekšnesuma nosaukums;
➢ Mūzikas ieraksts mp3 formātā, mūzikas autors;
➢ OBLIGĀTI norādīt,vai izmantosiet festivāla organizēto transportu no/uz Rīgu, personu
skaits.
TRANSPORTS:
Visiem dalībniekiem tiek organizēts transports Rīga -Tukums- Rīga bez maksas, sadarbībā ar
Tukuma novada pašvaldību. Autobusā pieejamas 49 sēdvietas.
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI:
➢ Festivāla organizatori patur visas tiesības pasākuma programmas video un

➢
➢
➢
➢

foto
materiālu uzņemšanai un publicēšanai visu veidu PR, reklāmas kampaņās, kā arī
interneta portālos un TV;
Festivāla dalībnieki par augstāk minētajām darbībām atlīdzību nesaņem, ēdināšana un
naktsmītnes netiek nodrošinātas;
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca, kā arī naktsmītņu nepieciešamības gadījumā,
laikus sazināties ar organizatoriem;
Festivāla programma tiks nosūtīta nedēļu pēc festivāla reģistrācijas slēgšanas;
Par dalību festivālā, dalībnieki saņem pateicības rakstus un nelielas dāvanas no
atbalstītājiem.

*** Festivāls notiek pateicoties Tukuma novada pašvaldības atbalstam.

KONTAKTI
E-pasts: kurzemesklasika@gmail.com
Projekta vadītāja, organizatore - Liene Bēniņa;
Festivāla koordinatore, organizatore - Inita Upmale, mob. + 371 20254617 (LV; RU; GER)

