MAŽŲJŲ ŠOKĖJŲ FESTIVALIO
„ BALETO PAVASARIS“
NUOSTATAI
MAŽŲJŲ ŠOKĖJŲ FESTIVALIS „BALETO PAVASARIS“ – tai festivalis,
kuris skatina šokio sklaidą. Tai galimybė susipažinti su naujais kolektyvais, pasidalinti
šokio teikiamais džiaugsmais, sėkme, patirtimi, profesionalumu.
Festivalį organizuoja šokių mokykla „CODA“ (VšĮ „Codalt“ Klaipėda). Šios mokyklos
įkūrėja - buvusi M.K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinė, šiuo metu Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro šokėja Inga Briazkalovaitė.
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.

Skatinti ir plėtoti kiekvieno vaiko individualybę, suteikti galimybę parodyti save ir
savo gabumus.

2.

Šokiu ugdyti vaiko socialines kompetencijas ir motyvaciją tobulėti.

3.

Skatinti kolektyvų, vaikų geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą. Suburti
geriausius Lietuvos šokėjų kolektyvus.

II. VIETA IR LAIKAS
4.

MAŽŲJŲ ŠOKĖJŲ FESTIVALIS „ BALETO PAVASARIS“
vyks 2017 m. kovo 5 d. (sekmadienį) Klaipėdos Kultūros Fabrike (Bangų g. 5A).

III. DALYVIAI
5.

Įvairių šokių stilių ikimokyklinių, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų šokių
kolektyvai, grupės, studijos. Dalyvių amžius nuo 3 iki 7 metų (taip pat gali dalyvauti
I klasės moksleiviai).

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.

Dalyvio paraišką, nurodžius kolektyvo pavadinimą, vadovo vardą, pavardę bei
informaciją apie šokius siųsti el. paštu codafestivalis@gmail.com

Pastaba: paraiškos, siunčiamos internetu, turi būti užpildytos word formatu.
Papildoma informacija mob. tel. +370 610 02562.
Dalyvių anketų laukiame nuo 2017-01-17 iki 2017-02-17.

7. Pageidaujamas pasirodymų skaičius – ne daugiau 2 šokiai (iki 3-4 min. trukmės).
8.

Pasirodymų muzikas siųsti el. paštu codafestivalis@gmail.com kartu su
paraiška. Šokio pavadinimas turi atitikti muzikos pavadinimą. Muziką siųsti
mp3 arba wav formatu, netalpinti internetinėse svetainėse!

9. Dalyvio mokestis-parama festivaliui 10 EUR dalyviui.
(nesvarbu, kiek šokių šokama, dalyvio mokestis nedidėja, tačiau šokama ne daugiau
2 šokių).
Paraiška įtraukiama į grafiką po to kai yra padarytas apmokėjimas.
Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą:
AB „Swedbank“, banko kodas73000
Sąsk. Nr. LT 627300010126433396
gavėjas-VšĮ „Codalt“,
įmonės kodas- 302609907
mokėjimo paskirtis- šokio kolektyvas (pavadinimas), festivalio dalyvio parama.

V. APDOVANOJIMAI IR PRIZAI
10. Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti dovanėlėmis, o vadovai – padėkos raštais.
11. Taip pat bus paskelbiami laureatai (I, II, III vietos laimėtojai).

