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Starptautiskajā tautas deju festivālā "Sudmaliņas" norisinājies deju ansambļu
konkurss
Svētdien, 2016. gada 3. jūlijā Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā pirmo reizi Starptautiskā tautas deju
festivāla “Sudmaliņas” ietvaros notika deju ansambļu konkurss. Krāšņajā sacensībā piedalījās visi
festivāla dalībnieki – 11 deju grupas no Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Latvijas, Polijas un Turcijas.
FOTO no konkursa var lejupielādēt šeit: lnkc.gov.lv/galerijas/040716-viii-starptautiska-tautas-dejufestivala-sudmalinas-konkurss/
Konkursā dalībnieki uzstājās tradicionālajos tautas tērpos un izpildīja dejas, kuras balstītas savas tautas
horeogrāfiskajā un muzikālajā mantojumā.
Deju ansambļu konkursu vērtēja starptautiska žūrija – Tartu universitātes, Vīlandes Kultūras akadēmijas
lektors, horeogrāfs, baletmeistars Pauls Bobkovs (Igaunija), Tamperes universitātes Deju studiju profesors,
Oulu Lietišķo zinātņu universitātes Kultūras un mākslas nodaļas vecākais lektors Petri Juhana Hoppu PhD
(Somija) un baletmeistare, Sanktpēterburgas Valsts kultūras institūta Horeogrāfijas katedras vadītāja,
docente, Olgas Spesivcevas prēmijas laureāte Zara Liangolfa (Krievija), kā arī horeogrāfe, dejas pedagoģe,
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāja
un mākslinieciskā vadītāja Ingrīda Edīte Saulīte un horeogrāfs, dejas pedagogs, Vispārējo latviešu Dziesmu
un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājs, Vispārējo Igaunijas
Dziesmu un Deju svētku virsvadītājs, tautas deju ansambļa “Līgo” mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš.
Konkursa laureātu paziņošana un apbalvošana notiks festivāla Noslēguma koncertā “Pasaules vēji mūsu
dejās“ 7. jūlijā Pasta salā, Jelgavā. Konkursa Grand Prix ieguvēji saņems 1000 eiro.

VIII Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas” notiks no 2016. gada 2. līdz 7. jūlijam Rīgā, Jūrmalā,
Jelgavā un Rundāles pils parkā.
"Sudmaliņas" ir vērienīgākais festivāls skatuviskās dejas jomā Latvijā, kura mērķis ir pulcēt kopā Latvijas un
dažādu pasaules valstu dejotājus, kas radoši pēta, iepazīst un pārmanto tautas dejas tradīcijas. Latvijas
Nacionālais kultūras centrs festivālu “Sudmaliņas” organizē no 1992. gada. Festivāla idejas autore ir Deju
svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte. Savā pastāvēšanas laikā (1992., 1995., 1997.,
1999., 2002., 2005., 2009.) festivāls kļuvis par stabilu tradīciju, kas guvis ārvalstu viesu, Latvijas dejotāju,
skatītāju un kritiķu augstu vērtējumu. Iepriekšējos septiņos festivālos piedalījušās 114 Latvijas deju grupas
un 93 deju grupas no 43 pasaules valstīm.
VIII Starptautiskā tautas deju festivāla "Sudmaliņas" mājas lapa: www.sudmalinas.lv
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