Projekts

Latvijas bērnu un jauniešu konkurss - festivāls
“Mēs Latvijai 2018”

NOLIKUMS

1. Mērķis
Veicināt visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru kontaktus un
komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas
apzināšanos un nozīmi, tā stiprinot piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi,
nodrošinot aktīvu iesaisti Latvijas multikultūru mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas
veidošanā.

2. Organizatori
Biedrība „Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija”
Biedrība „Sadarbības platforma”

3. Dalībnieki
3.1. Aicināti piedalīties dažādu tautību bērnu un jaunieši kolektīvi un individuāli jaunie
mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem.
3.2. Konkurss notiek 2 vecuma grupās:
Pirmā vecuma grupa – bērniem no 10 līdz 14 gadiem
otrā vecuma grupa - no 15 līdz 25 gadiem.
3.3. Konkursā ir 3 nominācijas:
- Dziesma (vokāls);
- Deja;
- Aktiermāksla.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas, audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.

4. Norise, vieta un laiks
 Konkursa 1.kārta – video ierakstu izvērtēšana.
Līdz 12.10.2018. katras nominācijas 10 labākie dalībnieki saņem uzaicinājumu
piedalīties 2.kārtā.
 Konkursa 2.kārta - 2018.gada 22. oktobrī VEF kultūras pilī, Rīga, Ropažu iela 2. no
plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

 Konkursa noslēgums 2018.gada 22.novembrī VEF kultūras pilī, Rīga, Ropažu iela 2. no
plkst.18.00

5. Konkursa noteikumi
5.1. Priekšnesuma kopējais ilgums – līdz 7 min.
Pēc laika limita pārsniegšanas mūzika tiek pārtraukta bez brīdinājuma un piešķirts soda punkts
 Kolektīvi un solisti var piedalīties dažādās nominācijās
5.2. Katrs dalībnieks prezentē savas jeb citas vienas izvēlētās tautas kultūru
Konkursā katram dalībniekam dziesmā, dejā jeb aktiermākslas uzvedumā jāparāda tautas kultūru
– piemēram,
tautas dziesmu, izcila prezentētās tautas komponista dziesma, u.c. izņemot estrādes
kompozīcijas.
tautas deju, deja, kura veidota izmantojot izvēlētās tautas izcila komponista mūziku,
oriģinālhoreogrāfija, u.c., izņemot baletu.
Tautas pasaka, literāra darba teatralizēts lasījums, uzvedums atspoguļojot izvēlētās tautas
vēsturi, kultūru, tradīcijas, skečs, muzikālā teātra uzvedums, pantomīma, u.c.
5.3. Tehniskās prasības:






Fonogrammām un skaņu ierakstiem jābūt ar augstu skaņas kvalitāti;
Katram skaņu ierakstam jābūt uz atsevišķa datu nesēja;
Fonogrammai jābūt ieraksta sākumā;
Netiek pieļauta uzstāšanās ar fonogrammu „plus”;
Fonogramma jāiesniedz rīkotājiem ne vēlāk kā dienu pirms uzstāšanās.

5.4. Kolektīvs jeb dalībnieks nedrīkst piedalīties ar repertuāru, kāds ticis demonstrēts
iepriekšējos konkursos – festivālā “Mēs Latvijai”.

6. Žūrija
 Visu dalībnieku priekšnesumus vērtē profesionāla žūrija 5 cilvēku sastāvā;
 Žūrija sniedz vērtējumu uzreiz pēc uzstāšanās;
- Vērtējums tiek noteiks 5 punktu sistēmā








Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstība 5.2.punktā noteiktajam
Kolektīva vizuālais tēls – atbilstība priekšnesumam
Priekšnesuma kopējā kompozīcija, scenogrāfija
Atraktivitāte, artistisms
Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte
Repertuāra sarežģītības pakāpe ņemot vērā atbilstošo vecuma grupu
Uzstāšanās numuru vienotība – radītais kopējais tēls un ideja

7. Dalībnieku apbalvošana
Dalībnieki saņem:
 1., 2. vai 3.pakāpes balvas un diplomu, vai pateicību par piedalīšanos

 Viens Grand Prix

8. Konkursa – festivāla noslēguma koncerts
8. Pieteikšanās dalībai

 Pieteikumu par piedalīšanos festivālā un kolektīva video ieraksts jāiesniedz līdz
2017.gada 25.oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv
 Pieteikumā jānorāda pārstāvētais reģions/novads/pilsēta/ciems, kolektīva nosaukums jeb
individuālā dalībnieka vārds, uzvārds, vadītāja/pedagoga vārds, uzvārds;
 Kolektīvu pieteikumos pielikumā jānorāda visu dalībnieku vārdus, uzvārdus un vecumu;
 Jānorāda kādā nominācijā piedalās;
 Izpildāmo darbu nosaukumi, autori.

Dalība bez maksas.

PIETEIKUMA ANKETA

Kolektīva piederība un
nosaukums/Dalībnieka
vārds, uzvārds
Kolektīva
vadītājs/pedagogs
Kolektīva vadītāja/
pedagoga kontakti:

Tel.:
E – pasts:

Kolektīva dalībnieku
skaits
Kolektīva dalībnieku vārdi,
uzvārdi, vecums
Priekšnesumi koncertam:

1. Nosaukums

Mūzikas, teksta autors
Horeogrāfs

1. Nosaukums

Mūzikas, teksta autors
Horeogrāfs

Pēc konkursa notiks:
 noslēguma koncerts ar apbalvošanu VEF kultūras pilī,
 Noslēguma koncerta programma tiek veidota pamatojoties uz konkursa
rezultātiem un paziņota pēc konkursa 2.kārtas beigām līdz plkst.16.00
 Noslēguma koncertā piedalās šī gada konkursa uzvarētāji, pieaicinātie
iepriekšējo gadu laureāti, organizatoru pieaicinātie viesi.
 dalībniekiem diskotēka un bezmaksas ekskursija VEF kultūras pilī,
 kolektīvu vadītājiem tikšanās ar festivāla rīkotājiem un žūriju.

