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Latvijas skolēni – talantīgi dejotāji, muzicētāji un citu jomu mākslinieki
Šonedēļ uzsākas, bet turpināsies visu pavasara cēlienu daudzveidīgi konkursi un festivāli, kuros bērni un jaunieši
parādīs savas prasmes un talantus dejās, muzicēšanā, teātra mākslā, vizuālajā mākslā un citās jomās.
Šodien plkst.14.15 VEF Kultūras pilī sāksies gadskārtējais jaundeju konkurss "Mēs un deja". 28 deju autori ir
pieteikuši konkursam 70 dejas un vienu deju uzvedumu, tās izdejos 21 deju kolektīva 49 grupas. Pasākumā
piedalīsies vairāk nekā tūkstotis mazo dejotāju no Rēzeknes, Cēsīm, Jumpravas, Lauberes, Madlienas, Ogres,
Bauskas, Smiltenes, Alūksnes, Lielvārdes, Siguldas, Jelgavas, Dobeles, Baldones un Rīgas.
Rīt un parīt, 16.un 17.februārī, sesto reizi notiek Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu un vokāli –
instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss, tas notiek Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.
Festivālā piedalās dažādu sastāvu ansambļi un popgrupas, ir pārstāvēts ļoti plašs žanru spektrs, sākot ar tautas
mūziku un klasiku, līdz pat džezam un mūsdienu populārajai mūzikai.
Festivālu – konkursu sestdien 16.februārī plkst.9.30 atklās instrumentālie ansambļi, plkst.12.00 uzstāsies džeza
ansambļi, pkst.13.00 savu uzstāšanos sāks vokāli – instrumentālie ansambļi. Savukārt svētdien 17.februārī
plkst.11.00 muzicēs tautas mūzikas ansambļi un plkst.12.00 uzstāsies popgrupas.
Festivāla konkursu vērtē profesionāla žūrija. Šogad konkursa žūrijā ir uzaicināti vairāki Rīgas pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijas mācībspēki – docenti Tālis Gžibovskis, Inga Bērziņa un Guntars Bernāts, lektori
Zigmunds Žukovskis un Evelīna Ņevmeržicka, kā arī docents Jānis Grigalis, mūziķis Artūrs Kutepovs, komponists un
dziedātājs Jānis Holšteins-Upmanis un dziedātāja Ieva Kerevica.
Rīgas domē, Rātslaukumā 1 no 2013.gada 14.februāra līdz 7.martam ir apskatām 41.Starptautiskā bērnu māksla
konkursa "Lidice 2013" laureātu darbu izstāde. Konkursam tika iesūtīti 1128 darbi no 58 Latvijas novadiem un
pilsētām. Konkursam Čehijā izvirzīti 163 darbi, kas apskatāmi izstādē.
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