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Šodien Jelgavā noslēgsies VIII Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas"  
 
Šodien, 2016. gada 7. jūlijā plkst. 19.00 Pasta salā, Jelgavā ar koncertu “Pasaules vēji mūsu dejās” 
noslēgsies VIII Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas”. Koncerts būs skatāms tiešraidē portālā 
TVNET.  
 
“Festivāla “Sudmaliņas” noslēguma koncertā būs iespēja redzēt un vērtēt dažādu pasaules tautu dejas. 
Katra no tautām nes sevī tikai viņai vienai piederošu raksturu! Armēņu, gruzīnu, poļu, baltkrievu un turku, 
kā arī latviešu tautas deju ritmi un soļi būs kā dārgakmens, ko apbrīnot,” stāsta koncerta “Pasaules vēji 
mūsu dejās” režisore Dace Micāne Zālīte. 
 
Noslēguma koncerta laikā notiks festivāla “Sudmaliņas” konkursa laureātu paziņošana. Šogad festivālā 
konkurss notika pirmo reizi, piešķirot tam jaunu dimensiju.  
“Festivāla “Sudmaliņas” konkursa dalībnieku priekšnesumi bija ļoti atšķirīgi, rādot katras kultūras 
mantojuma bagātību un raksturu, taču vienlaikus vērtēt šos sniegumus bija diezgan grūti – visu dalībnieku 
mākslinieciskais līmenis un tehniskais izpildījums bija patiesi augsts. Tomēr esmu pārliecināts, ka žūrijai 
izdevās izvēlēties labākos,” stāsta žūrijas loceklis Petri Juhana Hoppu PhD, Tamperes universitātes Deju 
studiju profesors, Oulu Lietišķo zinātņu universitātes Kultūras un mākslas nodaļas vecākais lektors 
(Somija). 
 
Grand Prix ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā. 
 
Koncertu “Pasaules vēji mūsu dejās” atklās jelgavnieki - jauniešu deju ansamblis “Vēja zirdziņš”, kas izdejos 
radīšanas teiku par Vēja zirgu un zvaigzni, kas tapa par sauli.  
 
Koncerta “Pasaules vēji mūsu dejās” programmu veidos festivāla dalībnieku skaistāko deju parāde. 
Koncertā piedalīsies festivāla “Sudmaliņas” deju grupas: MUSH (Armēnija), Ečmiadzinas klostera un AGBU 
(Vispasaules armēņu labdarības savienība) deju ansamblis AMBERD (Armēnija), Baltkrievijas Republikas 
Nopelniem bagātais kolektīvs Kultūras centra „Vitebska” deju ansamblis ĻJAVONIHA (Baltkrievija), Batumi 
kultūras nama Envera Habadzes vārdā nosauktais Valsts horeogrāfiskais ansamblis BATUMI (Gruzija), 
Poznaņas Tehnoloģiju universitātes tautas deju ansamblis POLIGRODZIANIE (Polija), Čorlu pašvaldības 
turku tautas deju ansamblis (Turcija), IDEMM Folkloras centra deju kopa (Turcija), kā arī kolektīvi no 
Latvijas - Rīgas Teikas vidusskolas un VEF Kultūras pils deju kopa ZALKTIS, Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
ZALKTIS un Talsu tautas nama deju kolektīvs TALSU KURŠI. 

 
Biļetes SIA "Biļešu paradīze" kasēs, internetā bilesuparadize.lv/events/perf/11787, kā arī koncerta norises 
vietā. 
 
Starptautiskais tautas deju festivāls "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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