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Mūsdienu deju lieluzvedums "Durvis vaļā" pulcēs vairāk kā 1300 dalībnieku
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Madonas novada domi organizē deju
lieluzvedumus "Durvis vaļā!". Lieluzvedumā, kas notiks Madonā 2012.gada 11.februārī,
tiksies vairāk kā 1300 dejotāju no visas Latvijas – no Liepājas līdz pat Daugavpilij.
Lieluzvedumā tiks apvienotas show, hip- hop, breakdance, laikmetīgās un dţeza dejas.
Tās izpildīs bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 20 gadiem, kuri pusgada laikā apguvuši
jaunrades konkursos atzītas un godalgotas horeogrāfijas.
Koncerta reţisore un galvenā horeogrāfe ir Latvijā pazīstamā un pieredzējusī
horeogrāfe Edīte Ābeltiņa, kura apvienojusi Latvijas mūsdienu deju kolektīvu vadītājus, kas
vienlaicīgi ir arī horeogrāfi.
Tāpat lieluzvedumā redzēsim arī citu autoru deju horeogrāfijas – Evas Fricbergas
(Talsi, deju grupa "Elfas"), Ingas Cipes (Cēsis, deju grupa "Viva"), Ivettas Jakovļevas
(Mālpils, deju grupa "Nakcītis"), Aleksandra Lukšas (Daugavpils, "Stoptime Dance Studio"),
Ināras Cakules (Madona, deju grupa "Aliens"), Dinas Pauzeres (Liepāja, deju grupa "Extra"),
Everitas Panfiļonokas (Ventspils, deju grupa "Prieks"), Jeļenas Grizānes (Daugavpils, deju
grupa "Vizāţa"), Tamāras Šušunovas (Daugavpils, deju grupa "Mūsdienu ritmi"), Ţannas
Trojānes-Sergejevas (Daugavpils, deju grupa "Paradīze"), kā arī Edītes Ābeltiņas un Daces
Joneles (Salaspils, deju grupa "Buras"). Koncertā piedalīsies jau minētās deju grupas, kurām
pievienosies mūsdienu deju dejotāji no Apes, Valgundes, Kalnciema, Alūksnes, Ogres,
Ventspils, Ķekavas, Liepājas, Preiļiem, Riebiņiem, Jūrmalas, Krimuldas, Aknīstes,
Valmieras, Balviem, Lielvārdes, Aknīstes, Elejas un Līvbērzes.
Mūsdienu deju skaistums slēpjas stilu daudzveidībā un radošās idejās. Latvijā
mūsdienu dejas ţanrā veidotie lieluzvedumi ir ļāvuši uzkrāt pieredzi, kas ļauj skolu jaunatnes
dejotājiem sevi apliecināt arvien jaunās koncertprogrammās. Atraktīvi dejotāji, krāšņi tērpi,
intriģējošas ēnas un gaismu šovs radīs "Dziesmu un Deju svētku" sajūtu virpuli.
Gaidīsim visu vecumu un paaudţu dejas cienītājus Madonas Sporta hallē (Gaujas iela
13) 2012.gada 11.februārī plkst.18.00. Biļetes pieejamas Madonas kinoteātrī "Vidzeme"
(Tirgus iela 5, tel.64822631).
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