Apstiprinu:
Cēsu BJC direktore Dz.Matusēviča

Cēsu vēsturiskā rajona novadu
MŪSDIENU DEJU RADOŠAIS KONKURSS
Nolikums
Mērķi un uzdevumi






Veicināt horeogrāfu jaunrades darbu;
Papildināt bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvu repertuāru ar
augstvērtīgiem horeogrāfijas priekšnesumiem;
Apzināt un veicināt izglītības iestāžu mūsdienu deju kolektīvu radošo darbību,
izaugsmes iespējas un attīstību;
Noteikt dalībniekus konkursa nākošai kārtai.

Organizators

Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC).

Dalībnieki

Cēsu vēsturiskā rajona izglītības un kultūras iestāžu audzēkņi, neatkarīgo studiju
mūsdienu deju grupu dalībnieki, nepārsniedzot 21 gada vecumu.
Dalībnieku iedalījums vecuma grupās:
 pirmsskolas grupa;
 1. - 4.klašu grupa (vai 1.-2.,vai 3.-4.klašu grupa)
 5. - 7.klašu grupa;
 8. - 12.klašu grupa;
 Jaukta vecuma grupa (dalībnieki no dažāda vecuma grupām).
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas,
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

Norise

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss notiek divās kārtās.
1.kārta – 2018.gada 22.februārī pl.11.00 Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Bērzaines
ielā 4
1.daļa – FESTIVĀLS. Tajā var pieteikt dejas, kas nestartē konkursā. Dejas
netiek vērtētas un nepretendē izvirzīšanai uz 2.kārtu.
2.daļa – KONKURSS. Tiek pieteiktas dejas atbilstoši konkursa noteikumiem.
2.kārta – 2018.gada 23.martā Ogres novada Kultūras centrā

Noteikumi

Mūsdienu deju radošajam konkursam var pieteikt attiecīgā kolektīva vadītāja vai cita
pedagoga oriģinālhoreogrāfijas, kas iepriekšējos piecos gados nav piedāvātas VISC
rīkotajos konkursos. Kā arī vieshoreogrāfu vai citu kolektīvu pedagogu horeogrāfijas
tikai ar šo autoru rakstisku piekrišanu.
Konkursa deju žanri:
– street dance un pop: hip-hop, funk, breakdance, popping, house, electro, shuffle jump
style disco, tehno u.c. stili, kas nav veidoti uz klasiskās dejas bāzes;
- šova deja – pārsvarā uz klasiskās dejas bāzes balstītie deju stili: show dance, jazz
dance, Tap dance;
- laikmetīgā deja - contemporary dance – mūsdienu deju priekšnesums, kas balstīts uz
modernās dejas (modern dance) tehnikas, kustību teātris, pantomīma kontakta deja.
Konkursā netiek vērtētas līnijdejas, cirka priekšnesumi, sporta dejas, aerobikas

priekšnesumi, vēderdejas, tautas dejas un klasiskā deja.
Konkursa 1.kārtā horeogrāfs piedalās ar vienu vai vairākiem priekšnesumiem, kas
iestudēti vienā vai vairākos kolektīvos.
Pēc žūrijas ieteikuma veiksmīgākās horeogrāfijas tiek izvirzītas uz konkursa 2.kārtu.



Viena priekšnesuma kopējais garums var ilgt līdz 4 minūtēm.
Priekšnesumā nedrīkst iekļaut specefektus, kuros izmantotas ķīmiskas vielas,
kas apdraud dalībnieku veselību un drošību.
 Akrobātikas elementu iekļaušana priekšnesumā ir pieļaujama, ja tie tiek izpildīti
tehniski korekti, pamatojoties uz dalībnieka fiziskās sagatavotības līmeni un
neapdraudot dalībnieka veselību un drošību.
 Priekšnesumā jāievēro Bērnu tiesību aizsardzības likums.
 Kolektīva vadītājs drīkst piedalīties konkursā, ja tiek pavadīta pirmsskolas
vecuma grupa vai arī citu vecuma grupu priekšnesumos, ja vadītāja vecums
nepārsniedz 21 gadu.
Par izņēmuma situācijām jāinformē žūrija pirms mūsdienu deju radošā konkursa ar
rakstveida iesniegumu.
Vērtēšana

1.kārtā - konkursu vērtē CBJC izveidota žūrija, kuras lēmums nav apstrīdams.
Vērtēšana notiek pēc 25 punktu skalas.
Vērtēšanas kritēriji:
 10 punkti – dejas kompozīcija – horeogrāfiskās idejas oriģinalitāte, dejas ideja,
kompozīcijas tēls, kopējā horeogrāfija, kompozīcijas nosaukums – tā
attaisnojums, kompozīcijas attīstības dinamika, muzikalitāte, kustību atbilstība
mūzikai, zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, kustību efekts, lakonisms,
pārsteiguma efekts;
 10 punkti – dejas tehniskais izpildījums – kustību tehnikas precizitāte, ritma
izjūta, mākslinieciskais sniegums kopumā, kāju darbība, pozīcijas, spēks,
atdeve, ekspresija, stila izjūta, sinhronitāte, dejotāju (konkrētā stila) izpildījuma
tehnika, tehniku dažādība;
 5 punkti – “imidžs” - vizuālais efekts, tērpi, tēpa atbilstība vecumam, frizūra,
„make up”, uznāciens, nobeigums un kontakts ar publiku, kustību ētiskums un
atbilstība vecuma grupai, kolektīva kopiespaids (emocionalitāte, kolektīva
kopizjūta, atraktivitāte, pievilcīgums, pārliecība), fonogrammas kvalitāte, t.sk.,
repertuāra atbilstība vecuma īpatnībām, ētikas normām.
Par šī nolikuma nosacījumu, autortiesību vai horeogrāfu ētikas neievērošanu mūsdienu
deju radošajā konkursā priekšnesuma vērtējums var tikt anulēts.

Finansējums

Dalības maksa EUR 10,00 (desmit eiro) kolektīvam, ja ir 2-8 dalībnieki un EUR 20,00
(divdesmit eiro) kolektīvam, ja ir 9 un vairāk dalībnieki.
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu kolektīviem dalības maksu nosedz Cēsu
novada pašvaldība.
Norēķināties ir iespējams gan ar pārskaitījumu, gan maksājot skaidrā naudā Cēsu
novada pašvaldības kasē. Juridiskām personām (iestādēm) - tikai ar pārskaitījumu.

Pieteikšanās

Pieteikumu anketas dalībai konkursā jāiesniedz līdz 2018.gada 8.februārim Cēsu
Bērnu un jauniešu centrā, Bērzaines ielā 4 vai jāiesūta uz e-pastu: info@cbjc.lv

Kontaktpersona

Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore
Lāsma Dene
Kontakttālrunis: 26433257

