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Notiks XVIII stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa 2014”
Rīgas Latviešu biedrībā 2014. gada 29. novembrī plkst. 10:00 pulcēsies jaunie stāstnieki no visiem Latvijas
novadiem, kas savu stāstnieka talantu, izteiksmes patiesīgumu un personības šarmu apliecinājuši 15 stāstnieku
konkursa „Teci, teci, valodiņa 2014” pusfinālos – apmēram četri simti jauno stāstnieku, no kuriem finālam Rīgā
izvirzīti 108 dalībnieki.
Konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši
vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un svētku situācijās.
Sarīkojuma mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties tautas
mūsdienu mutvārdu kultūrā.
Finālistus vērtēs zinoši vērtētāji no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, UNESCO Stāstu bibliotēku tīkla
labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, stāstīšanas tradīciju zinātāji un kopēji: Baiba Krogzeme-Mosgorda, Aldis Pūtelis,
Guntis Pakalns, Inguna Radziņa, Aelita Ramane, Inita Šalkovska, Andrejs Svilāns, Iveta Medene, Vidvuds Medenis.
Starp finālistiem ir jauni Stāstnieku ķēniņa titula pretendenti Kristiāns Plots no Vārkavas vidusskolas folkloras
kopas „Vōlyudzeite”, Lelde Cinovska no Grobiņas pamatskolas un Līva Kukle no Ventspils 1. ģimnāzijas.
Stāstnieku ķēniņa titula pretendentu sacīkstes notiks 29. novembrī plkst. 12:30 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē,
bet stāstnieku konkursa finālistu uzstāšanās sāksies jau no plkst. 10:00 Zelta zālē, Baltajā zālē un Kluba zālē un
turpināsies arī pēc stāstnieku ķēniņu sacīkstes. Konkursa uzvarētāju apbalvošana plānota plkst. 15:00 Zelta zālē.
Konkursu rīko Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, tradicionālās
kultūras biedrību „Aprika”, folkloras skolotāju novadu koordinatoru padomi un LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi.
Konkursu atbalsta un dalībniekiem balvas dāvina: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, VZI APP „Nacionālais
botāniskais dārzs”, SIA „A.M.L.”, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds, UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija un SIA Rīgas Piensaimnieks.
Konkursa kontaktpersonas Māra Mellēna, tālr. 26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv, Margita Poriete,
tālr. 29528421; e-pasts: folkloraskomisija@rlb.lv.
Papildus informācijai:
Diāna Āboltiņa
Valsts izglītības satura centra
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis: 67212415
E-pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
Tālrunis: 67216500, fakss: 67223801

E-pasts: visc@visc.gov.lv
Vietne: www.visc.gov.lv

Seko VISC:
draugiem.lv/visc

twitter.com/visc_gov_lv
youtube.com/user/viscgovlv

