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2019 M. NAUJŲ SCENINIŲ ŠOKIŲ KONKURSO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naujų šokių 2019 m. konkurso nuostatai reglamentuoja naujų kūrinių visoms šokėjų amžiaus
grupėms konkurso tikslus, kūrinių pateikimą, konkurso eigą, kūrinių kategorijas, premijavimą.
Konkurso organizatorius – Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
II. KONKURSO TIKSLAI
2. Konkursas skelbiamas siekiant papildyti naujais kūriniais moksleivijos, jaunimo ir suaugusiųjų
liaudiškų šokių ansamblių ir šokių grupių repertuarą.
III. KŪRINIŲ PATEIKIMAS
3. Naujai sukurti sceniniai liaudies šokiai iki 2019 m. lapkričio 15 d. pateikiami Lietuvos nacionalinio
kultūros centro Mėgėjų meno skyriaus choreografei Gražinai Kasparavičiūtei adresu: Lietuvos
nacionalinis kultūros centras, B. Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius (tel.: (8 5) 261 47 06, 8615 73258).
4. Šokius privalu pateikti įrašytus į vaizdo diską (DVD) arba USB atmintuke. Kartu būtina pridėti
raštišką šokio anotaciją ir užklijuotą slapyvardžiu pasirašytą voką, kuriame nurodyta autoriaus
pavardė, adresas ir telefono numeris. Autoriaus anonimiškumas išlaikomas kol komisija pasirašo
konkurso rezultatų protokolą.
5. Pateikdami konkursui šokį (-ius) autoriai sutinka, kad premijuotus kūrinius Lietuvos nacionalinis
kultūros centras įtrauktų į Lietuvos dainų švenčių, organizuojamų šalies bei regioninių renginių
programas, išleistų ir kitais būdais platintų Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų.
IV. KONKURSO EIGA
7. Konkursas vyks dviem turais:
7.1. I turas (iki lapkričio 20 d.) – kūrinių peržiūra, komisijos balsavimas;
7.2. II turas (iki lapkričio 22 d.) – kūrinių paskelbimas premijavimui.
8. Šokius vertins konkurso rengėjų sudaryta komisija, kurioje negali būti konkursui sukurtų šokių ir
muzikos autorių (jeigu būtų kviečiamas dalyvauti šios komisijos darbe, šio kvietimo jis turėtų
atsisakyti pats).
9. Komisijos nuosprendis galutinis ir neskundžiamas.
V. KŪRINIŲ KATEGORIJOS, PREMIJAVIMAS
10. Kūriniai skirstomi į tris kategorijas:
10.1. Moksleivių – jaunučių, jaunių ir jaunuolių grupėms skirti šokiai;
10.2. Jaunimo – merginų ir jaunimo šokėjų grupėms skirti šokiai;
10.3. Suaugusiųjų – vyresniųjų ir pagyvenusiųjų grupėms skirti šokiai.
11. Kiekvienai kategorijai skiriamos trys premijos:
11.1. 1 premija – už choreografiją ir muziką po 600 EUR,
11.2. 2 premija – už choreografiją ir muziką po 550 EUR,
11.3. 3 premija – už choreografiją ir muziką po 500 EUR.
12. Pirma, antra, trečia premija gali būti premijuojami keli kiekvienos kategorijos kūriniai.
13. Premijuotų šokių autoriai iki 2019 m. gruodžio 1 d. turi pristatyti šokio aprašymą (būtinai
spausdintą), brėžinius, kompiuteriu surinktas natas (klavyrą) ir, jeigu yra, fonogramą (CD).
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Su konkursu susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje www.lnkc.lt
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