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XIII lietuvių tautinių šokių šventė Los Angeles
Ligija Tautkuvienė | 2008-07-10

Nuo 1957 m. kas ketveri metai JAV ir Kanadoje rengiamos lietuvių tautinių šokių

šventės tapo galinga tradicija, perduodama iš kartos į kartą. Jos nevyktų, jei 

nebūtų puikių organizatorių, didelio šokėjų rato, entuziastų vadovų, be noro ir 

meilės lietuviškai kultūrai, tradicijai.

Kiekviena išeivijos šokių ar dainų šventė kelia lietuvybės išlaikymo, tautiškumo

dvasią, meilę istorinei Tėvynei Lietuvai. 

Pagrindinis tokių švenčių organizatorė – JAV Lietuvių Bendruomenė, o ją remia 
daugybė išeivijos žmonių, aukodami kiek kas išgali,. Taip mažinami šventės
kaštai. Tačiau pačią šventę rengia būrelis entuziastų – Šokių šventės rengimo 
komitetas. XIII lietuvių tautinių šokių šventė šiais metais persikėlė į JAV Vakarinę
pakrantę – Los Angeles miestą, kur lietuvių, manoma, gyvena apie du, du su 
puse tūkstančio. Priminsime, kad  XIII šventės rengimo komiteto pirmininku buvo 
Jurgis  Joga, o meno vadove – Danguolė Razutytė – Varnienė.
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Šventės rengimo komiteto pirmininkas JURGIS JOGA::

Džiaugiamės pavykusia švente. Sveikinimų gavome daug, o kai kurie mus 
pasiekė jau išspausdinus leidinį. Nenorėdami įžeisti sveikintojų (nors buvome 
nutarę, kad visos kalbos bus trumpos), pavėluotus sveikinimus perskaitėme
salėje. Kitus rodėme dideliuose ekranuose ir taip sutaupėme laiką.

Muzikiniai įrašai skambėjo visai neblogai, nors juos techniškai sutvarkyti buvo 
gana sudėtinga - mat kai kurie buvo įrašyti anksčiau, senesne technika. 

Šventės uždarymo pokylis mums visiems buvo labai svarbus. Tai paskutinė
proga dalyviams, rengėjams   pasidžiaugti švente ir pabendrauti. Juk daugelio 
draugų, kurių ilgokai nematėme, ko gero, ir vėl nematysime ketverius metus.
Pokylis pavyko puikiai. Jo kaina pasidengė iš bilietų, kuriuos išpirko dalyviai. 

Esame laimingi, kad XIII lietuvių tautinių šokių šventė įvyko ir pavyko. Los 
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Angeles lietuviai padarė viską, kad lietuvybė šokio ritmu suskambėtų Vakarinėje
Amerikos pakrantėje. Ta pačia proga noriu padėkoti Šokių šventės rengimo 
komiteto nariams ir ypatingai vyriausiajai šventės meno vadovei Danguolei 
Razutytei –Varnienei.

Šventės meno vadovė, LA šokių grupės ,,Spindulys" vadovėDanguolė

Razutytė-Varnienė

Dar gegužės mėn. šio straipsnio autorės kalbinama Danguolė Razutytė-Varnienė
buvo įsitikinusi, kad vieta turi įtakos ir šventei. „Pirmą kartą Los Angeles 
rengiamoje šventėje stengsimės suderinti senas tradicijas su trupučiu holivudiško
blizgesio. Man nepatinka liūdnos, gal kiek ištęstos ar net nuobodžios šokių
šventės. Noriu, kad mūsų šventė būtų gyva, džiaugsminga – juk Lietuva laisva jau 
tiek metų! (...). Gyvenime reikia mokėti džiaugtis. Esu nepataisoma optimistė.
Mūsų šventėje bus ir Rugių boba, gaidys, ožio galva, ir mediniai šaukštai vaikų
košei, ir... visko nesakysiu,“- kalbėjo Danguolė Razutytė Varnienė (,,Šventė – tai 
stebuklas“, ,,Draugas“, Priedas, 2008 m., gegužė).
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Šventės šeimininkai ir svečiai (iš kairės): LR Garbes Konsulas Seattle, WA 
Vytautas Lapatinskas, Donatas Empakeris, Jurgis Joga, LR Garbės konsulė
Cleveland'e, OH Ingrida Bublienė, Saulius Anužis (MI), Imsrė Sabaliūnas
Brūzgienė, LR ambasadorius JAV Audrius Brūzga,  Lietuvos liaudies kultūros
centro  direktorius Saulius Liausa , šio centro choreografijos sk. vedėja
Snieguolė Einikytė  ir LR Garbės konsulas LA , CA Vytautas Čekanauskas.

XIII lietuvių tautinių šokių šventėje Los Angeles dalyvavo per tūkstantį šokėjų,
stebėjo per tris tūkstančius žiūrovų.

Įspūdžiais dalijasi RAMUTĖ ŽUKAITĖ, JAV LB  New York’o  apygardos 
pirmininkė.
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Ramutė Žukaitė (kairėje) ir akt. Rūta Kilmonytė Lee

Ši šokių šventė buvo panaši į praėjusią, rengtą Čikagoje.  Panaši publika, 
dalyviai.  Salė buvo pusiau tuščia, kaip ir Čikagoje, kur gyvena daug lietuvių.
Labai svarbu surasti JAV miestą, kurio lietuviai apsiima  surengti tokią  tautos 
šventę ir atlikti sunkų, sunkų darbą , kad ji įvyktų.
Man švente buvo labai graži, sudarė progą žmonėms pasijusti lietuviais.  Be 
abejo, ne taip paprasta surasti tokią salę, kur būtu pakankamai vietos šokėjams ir 
tilptų  nedaug žiūrovų. Šventė pasisekė. Tikrai gerai, kad keičiasi miestai, keičiasi
publika. Juk daugeliui įdomu atskristi į kitą miestą.
Labai ilgai užtruko  sveikinimų skaitymas. Mano nuomone, tų tekstų, kurie 
išspausdinti programoje jau nereikėtų kartoti, o tik paminėti sveikinimus 
atsiuntusiųjų  pavardes. O dabar jau po parado, himnų tie sveikinimai užtruko
daugiau nei pusvalandį. Šokių muzikos įrašai  labai skyrėsi ir kai kurie, atrodo, 
buvo įrašyti dar tada, kai nebuvo tokio aukšto lygio garso įrašymo technikos, 
todėl įrašų kokybė šokinėjo…  Rolando Kiaulevičiaus šiaudiniai buvo nuostabūs,
labai papuošė šventę – jie buvo ryškiai matomi iš visų salės vietų.

Labai patiko šventės atidarymas, šiltai, gyvai, su humoru, vedamas.Rūtos
Kilmonytes Lee. Ši aktorė visada pabrėžia ir  didžiuojasi savo lietuviškomis
šaknimis. Ji puikiai giedojo visų trijų šalių – JAV, Kanados (kur ji gimė) ir Lietuvos 
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himnus.

Vaikų šokiai ir ožys...

,,Spindulys" iš Los Angeles.

Šventę papuošė, papildė dideliuose teleekranuose matomi Lietuvos vaizdai, 
šokio piešiniai, šokėjų ar žiūrovų veidai. Tai didelis  Amerikos lietuvių TV vadovo 
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Arvydo  Reneckio  ir jo komandos, kuri dirbo net su penkiomis kameromis, 
nuopelnas.
Džiaugiuosi, kad vyksta tokios šventės, kurios kaip balzamas pripildo širdį
pasididžiavimu, kad !esi lietuvė ar lietuvis, sugebantis išsaugoti lietuviškumą toli 
nuo istorinės Tėvynės. Visada atsiras klaidų, bet žiūrėkime optimistiškai – mes 
išlikome, mes esame.  Svarbu įvertinti tuos,  kurie nori paremti lietuvybę.
Padėkokime ir remkime visus, kurie turi idėjų ir netingi dirbti.

JOLANTA BAČIULYTĖ: šioje šokių šventėje buvau  fotografo asistente ir 
žiūrove.

Šventė buvo maloniai nostalgiška, nes tuos pačius šokius 10 metų aš pati šokau
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Lietuvoje, kai  dalyvaudavau Pasaulio lietuvių Dainų šventėse. Šioje šventėje į
akis krito paprastas ir nuoširdus šokėjų ir jų šeimų narių džiugesys.
Ar  ne žavu, kai šventės dalyviai savo miestuose pareigingai renkasi į repeticijas 
ir gal taip bent kartą  savaitėje  bendrauja lietuviškai (viliuosi)?! Be abejo, tokios 
šventės  stiprina lietuviškumo jausmą – per šokius, perduodama kultūra, tradicijų
suvokimas.  Pagoniškas šokis  ,,Dek, ugnie" buvo ypatingas  užburiančiu ritmu ir 
senoviškos tradicijos potekste.

Virė virė košę...

Susipažinimo vakaras, manau, buvo ypač pavykęs -  Hilton’o viešbučio kiemelyje 
kaliforniškai šilta pavakarė, besiliejančios šnekos, pažintys ir tranki muzika 
išviliojo visus į lauką maloniai pabendrauti... 

Norėtųsi, kad kita šventė būtų rengiama  stadione, po atviru dangumi, kaip vyksta 
Lietuvoje, net  ir lietui lyjant! 

O šventės uždarymo pokylio prabanga gal būtų geriau padengusi kai kurias
šventės išlaidas...  Bet juk čia Hollywood’as!
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Šokių šventės finalas.

Nuotraukos - Povilo Žemaitaičio. Nuoširdžiai jam dėkojame.

Redakcija Reklamuokitės Archyvai Idėkite nemokamą skelbimą
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