8-ASIS TARPTAUTINIS
ŠOKIŲ KONKURSAS
„DANCE REVOLUTION 2017“
MALONIAI KVIEČIAME SUDALYVAUTI!
Vieta: Compensa Koncertų salė
Kernavės g. 84 Vilnius
Data: Balandžio 22 d., 2017 (šeštadienis)
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NOMINACIJOS










Šokių stilių kategorijos
BABY DANCE
CONTEMPORARY DANCE
SHOW DANCE
CHARACTER/FOLK DANCE
STREET DANCE SHOW
POP DANCE
HIP- HOP
LATINO SHOW
VOGUE








Amžiaus kategorijos
BABY
4-6 m. (dalyvauja tik Baby dance šokių stiliaus kategorijoje)
KIDS
7-9 m.
CHILDREN
10-12 m.
JUNIORS
13-15 m.
ADULTS
16-26 m.
ADULTS 2
27 ir vyresni.





Grupės kategorijos
SMALL GROUP
(3-7 šokėjai)
FORMATION
(8-24 šokėjų)
PRODUCTION
(nuo 25 šokėjų)

BENDROSIOS NUOSTATOS
Trumpas pristatymas:
Šokių konkursas "Dance Revolution" vyksta jau aštuntąjį kartą, kasmet dalyvių skaičius didėja
(2016 metais - daugiau nei 2000 dalyvių), taip pat prie konkurso prisijungia vis daugiau šokių
kolektyvų iš užsienio. Praeitais metais dalyvavo šokių kolektyvai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos,
Rusijos bei Lenkijos. Konkursas auga ne tik dalyvių skaičiumi iš Lietuvos bei kitų šalių, bet ir
įtraukiami nauji šokių stiliai bei amžiaus kategorijos, šiemet ketinama detaliau išskirstyti šokių
kategorijas. Taigi konkursantų amžius dar prasiplės, o Dance Revolution auga iki čempionato.
Konkurso uždaviniai ir siekiai:
Suteikti vaikams ir jaunimui galimybę parodyti save ir savo gabumus, tobulinti sceninę, koncertinę
patirtį;
Populiarinti šokio meną vaikų ir jaunimo tarpe kaip laisvalaikio, edukacinę bei prevencinę
priemonę;
Sudaryti kompetetingą tarptautinę konkurso komisiją, iš profesionalių choreografų, šokėjų,
sceninio meno, stiliaus žinovų, kuri vertins dalyvius;
Išrinkti geriausius šokių kolektyvus tam tikrose kategorijose, apdovanoti juos diplomais, taurėmis,
medaliais;
Paskelbti geriausią “Dance Revolution 2017” šokių kolektyvą, kuris bus apdovanotas didžiule
Grand Pri taure kiekvienoje stiliaus kategorijoje.
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VERTINIMAS
Vertinimo komisija
Vertinimo komisiją sudarys 5 nariai. Tai profesionalūs choreografai iš Lietuvos ir kitų šalių.
Skirtingas kategorijas vertins skirtingi komisijos narių penketukai, kurie išrinks Grand Prix
nugalėtoją kiekvienoje stiliaus kategorijoje. Visi komisijos nariai bus skelbiami viešai iki kovo 1 d.
Komisijoje negali būti šokių kolektyvų vadovų, kurie dalyvauja konkurse.
Vertinimo kriterijai
Atlikimo technika;
Sinchroniškumas;
Judesių sudėtingumas;
Artistiškumas;
Režisūrinis sprendimas;
Sceninis kostiumas.
Reikalavimai pasirodymui:
Šokių kolektyvai atlieka po vieną šokį savo kategorijoje;
Pasirodymo trukmė iki 3,5 min;
Muzika turi būti įrašyta USB skaitmeninėje laikmenoje;
Apdovanojimai, prizai:
Visi dalyvaujantys kolektyvai bus apdovanoti diplomais, paskatinamaisiais prizais;
Kiekvienoje amžiaus ir stiliaus grupėje paskelbiami I, II, III vietos laimėtojai;
I, II, III vietos laimėtojai bus apdovanoti festivalio taurėmis bei medaliais, vertingomis dovanomis;
Grand Prix už geriausią šou kiekvienoje šokių stiliaus kategorijoje:
Contemporary dance
Show dance
Character/folk dance
Street dance show
Pop dance
Latino show
Hip- hop
Vogue
Registracija
Kolektyvai, norintys dalyvauti konkurse turi atsiųsti paraišką (turi būti užpildyti visi punktai) ir
kolektyvo nuotrauką el. paštu: info@dancerevolution.lt ;
Registruotis galite tiesiogiai mūsų tinklapyje http://www.dancerevolution.lt/registracija/ ;
Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kovo 31d. (jei prisiregistruoja leidžiamas dalyvių
skaičius anksčiau, paraiškų priėmimas gali būti sustabdomas anksčiau)
Dalyvio mokestis :
15 Eurų - 1 kategorija
20 Eurų - 2-3 kategorijos
25 Eurų - 4 ir daugiau kategorijos;
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Tik pervedus dalyvio mokestį arba avansą, jūsų dalyvavimas patvirtinamas.
Dalyvio startinį mokestį pervesti į:
VšĮ “Modus projektai”;
įm.kodas 302885275;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT497300010133296283 Swedbank;
Mokėjimo paskirtis: “Dance Revolution 2017 dalyvis - kolektyvas- šokio stiliaus kategorija –
amžiaus kategorija – nominacija - šokėjų skaičius “;
Neatvykus dalyvio mokestis negrąžinamas;
Bilietai žiūrovams – 7 Eurai;
Registracijos metu būtinai nurodykite, ar reikalinga nakvynė. Dėl nakvynės teirautis el. paštu
viktorija@dancerevolution.lt, pasiūlysime mūsų partnerių geriausius apgyvendinimo pasiūlymus.
Pastaba : Apie tikslų renginio pradžios ir repeticijų laiką būsite informuoti vėliau.

PRAEITŲ KONKURSŲ AKIMIRKOS:
Konkurso video 2011 m.:
http://www.youtube.com/watch?v=140_pdt7H-M
Konkurso video 2012 m.:
http://www.youtube.com/watch?v=5sBk6Gsq9UQ
Konkurso video 2013 m.:
https://www.youtube.com/watch?v=XDkb6ZjW9Q4
Konkurso video 2014 m.:
https://www.youtube.com/watch?v=_MN23Zfb35c
Konkurso video 2015 m.:
https://www.youtube.com/watch?v=GsJ__Gpr3T8
Konkurso video 2016 m.:
https://www.youtube.com/watch?v=NJh3HZsyTDU

Renginio organizatoriai:
VŠĮ „Modus projektai “
info@dancerevolution.lt
Tel. nr.: +370-670-05425
www.dancerevolution.lt

