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Deviņvīru spēkiem dejā mērosies festivāla “Sudmaliņas” konkursa dalībnieki
2019. gada 11. jūlijā plkst. 17 VEF Kultūras pilī norisināsies IX Starptautiskā tautas deju
festivāla “Sudmaliņas” deju grupu konkurss. Ikviens interesents ir aicināts atbalstīt
dejotājus skatītāju rindās, pirms tam saņemot bezmaksas ieejas karti.
Tautas deju grupu konkurss festivālā “Sudmaliņas” notiks jau otro reizi. Atbilstoši festivāla
mākslinieciskajai koncepcijai, kurā šoreiz izcelts latviešu tautai tik zīmīgais skaitlis deviņi,
konkursam dots nosaukums “Deviņvīru spēks”. Ar diviem savas tautas horeogrāfiskajā un
muzikālajā mantojumā balstītiem priekšnesumiem konkursā piedalīsies tautas deju grupas no
Bulgārijas, Čīles, Indonēzijas, Igaunijas, Kipras, Krievijas, Latvijas, Polijas, Serbijas, Senegālas un
Ukrainas.
Konkursantu sniegumu vērtēs starptautiska žūrija, ko vadīs horeogrāfe, pedagoģiskā zinātņu
doktore, XV un XVI Deju svētku Goda virsvadītāja Rita Spalva (Latvija). Žūrijas locekļi:
horeogrāfe, pedagoģe, savas deju skolas Barselonā dibinātāja Loida Graua (Spānija), Tartu
Universitātes, Vīlandes Kultūras akadēmijas lektors, horeogrāfs un baletmeistars Pauls Bobkovs
(Igaunija), Ukrainas nopelniem bagātais estrādes mākslas darbinieks, Borisa Grinčenko Kijevas
universitātes horeogrāfijas katedras vecākais pasniedzējs Volodimirs Greks (Ukraina) un Jānis
Ērglis (Latvija), horeogrāfs, dejas pedagogs, Deju svētku virsvadītājs un mākslinieciskais
vadītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.
Lai vērotu konkursa norisi un atbalstītu dejotājus, pirms tam jāsaņem bezmaksas ieejas kartes.
Tās pieejamas no 25. jūnija līdz 11. jūlijam Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Pils laukumā 4,
Rīgā) darba dienās no plkst. 9 līdz 17, kā arī VEF Kultūras pils informācijas centrā (Ropažu ielā 2,
Rīgā) no plkst. 9 līdz 19.30 (jūlijā no plkst. 12 – 19.30) katru dienu.
Pirmajā “Sudmaliņu” konkursā, kas norisinājās 2016. gadā, par Grand Prix laureātu kļuva Envera
Habadzes vārdā nosauktais Valsts horeogrāfiskais ansamblis “Batumi” (Gruzija). Pirmo vietu
ieguva Poznaņas Tehnoloģiju universitātes tautas deju ansamblis “Poligrodzianie” (Polija), otro –
Ečmiadzinas klostera un Vispasaules armēņu labdarības savienības deju ansamblis “Amberd”
(Armēnija). Trešo vietu dalīja deju grupa “Mush” (Armēnija) un Talsu tautas nama deju kolektīvs
“Talsu kurši” (Latvija). Šajā reizē “Sudmaliņu” konkursa dalībnieki cīnīsies par trim
godalgotajām vietām.
IX Starptautiskais tautas deju festivāls “Sudmaliņas” notiks no 9. līdz 14. jūlijam Rīgā, Liepājā,
Kuldīgā un Siguldā. Ieeja visos festivāla pasākumos ir bez maksas.
“Sudmaliņas” ir vērienīgākais festivāls tautas un skatuviskās dejas jomā valstī, ko rīko Latvijas
Nacionālais kultūras centrs kopš 1992. gada. Tā idejas autore ir Deju svētku Goda virsvadītāja,
horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte. Festivāls kļuvis par stabilu tradīciju, gūstot ārvalstu viesu,
Latvijas dejotāju, skatītāju un kritiķu augstu novērtējumu.
Vairāk informācijas: www.sudmalinas.lv
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