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Išeivijos šokėjai jau repetuoja 2014 m. Dainų šventės šokius
DANGUOLĖ VARNIENĖ
apkričio 9–10 dienomis PLC Lemonte įvyko Lietuvių tautinių
šokių instituto (LTŠI) surengti Tautinių šokių kursai. Susipažinti su
2014 m. Dainų šventėje Lietuvoje išeivijai skirtu repertuaru susirinko daugiau nei 40 šokių entuziastų. Galime
pasidžiaugti, kad išeivijos šokėjų registracija baigta ir pasiruošimas šventei jau vyksta.
Danguolė Varnienė, PLB paskirta išeivijos šokėjų registracijos koordinatore, pranešė, kad iš Šiaurės Amerikos grupių į 2014 m. Dainų ir šokių
šventę „Čia mano namai” vyks apie
250 šokėjų. Entuziazmas ir net skaičiai,
atrodo, toliau auga. Kartu su Šiaurės
Amerikos, Pietų Amerikos ir Europos šalių šokėjais mūsų gali būti beveik 500! Tai nuostabu! O jeigu pasiseks ir Australijai prisijunti prie šio
būrio, tai užtikrintai parodysime mūsų pasididžiavimą būti lietuviais svetimoj šaly. Jau šeštą kartą išeivijos šokėjai, pasklidę po platų pasaulį, susijungs su Lietuvos šokėjais. Šokių dienos programa Vilniuje – liepos 5 d.
Bet kokiai šventei nepamainoma
pasiruošimo dalis yra kursai. Šokių
kursuose mokytojai gali išmokti paskirtus šokius, suderinti judesius, gauti tikslią informaciją, be to, tai yra puiki proga pabendrauti tarpusavyje. Surinkti vadovus į vieną vietą ne taip
lengva, tačiau padėjo tradicija. LTŠI
valdyba sušaukė savo narius ir draugus į dviejų dienų seminarą. Atskubėjo
kursantai iš Kanados, Čikagos, JAV rytinio pakraščio ir net iš Californijos.
Violeta Fabianovich, ilgametė Čikagos „Grandies” vadovė, pasiruošė
vesti kursus bendraudama su šokių
dienos meno vadovu iš Lietuvos Vidmantu Mačiulskiu. Koks netikėtumas
buvo visiems, kai pats kūrėjas atvyko
į Ameriką ir pamokė dviejų savo sukurtų naujų šokių. Violetos iniciatyvą
pakviesti Mačiulskį palaikė JAV LB
Krašto valdybos pirmininkė Sigita
Šimkuvienė, pasiūliusi LB (bei kitų geradarių rėmėjų) paramą. Kursuose
matyti patį Šokių dienos meno vadovą, pristatantį savo sukurtą scenarijų
ir viziją buvo nepakartojamas dalykas.
Visi jautė, kad sėkmingi kursai buvo
pats geriausias įkvėpimo šaltinis ruoštis ir repetuoti toliau.
Kursų atidaryme LTŠI pirmininkė Danguolė Varnienė pasveikino visus ir pristatė JAV LB Krašto valdybos
pirmininkę Sigitą Šimkuvienę bei Kultūros tarybos pirmininkę Rūtą Pakštaitę Cole. Visus susirinkusius sveikino būsimosios XV Šokių šventės
meno vadovas iš Bostono Tomas Mikuckis, pranešdamas, kad sutartis su
Baltimorės stadionu dėl 2016 metų Šokių šventės pravedimo jau pasirašyta.
Kursų atidaryme apsilankė ir „Dainavos” meno ansamblio vadovas Darius Polikaitis. Jis papasakojo apie
pasiruošimą 2015 m. Dainų šventei
Čikagoje.
Jau tiek metų lietuviški šokiai ir
dainos jungia mus visus!
Vidmantas Mačiulskis pristatė
savo Šokių dienos scenarijų, pavadintą „Sodauto”. Nekantravome išmokti jo
du naujus šokius sukurtus šiai šventei:
Lėk gerve ir Trejinis Susuktinis. Juos
sklandžiai šokti išmokome pirmą kur-
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2013 m. kursantai su šokių vadovais. Vidury – V. Fabianovich, V. Mačiulskis, D. Varnienė, R. Grybauskas.
sų dieną.
Antrą dieną kursantai lankėsi šv.
Mišiose, prisimindami jau iškeliavusius artimuosius ir šokių meno vadovus, tarp jų buvusią LTŠI garbės
narę, a. a. Aleksandrą Sagienę, kuri, eidama 97-uosius metus, neseniai mirė
Clevelande. Sekmadienio pamokose
visi toliau tobulino žingsnius šokdami
mėgstamus, gerai pažįstamus šokius: Subatėlę, Gyvatarą. Išmokom
naujus Suktinio variantus ir šokį Pučia vėjas. Pastarąjį šokį sukūrė mūsų išeivijos choreografė Genovaitė
Breichmanienė. Tas šokis yra specialiai įtrauktas į išeivijos dalį – su tais judesiais „mes atplauksime į tėvynę Lietuvą!”.
Baigiant antros dienos programą,
žiūrėjome V. Mačiulskio atvežtą video filmą apie neseniai Marijampolėje įvykusią šventę. Stebėjome, kaip
Lietuva ruošiasi didžiajam kitų metų
įvykiui.
Išeivijos grupės ne pirmą kartą
turi progos įsijungti į milžinišką šokių
mozaiką Lietuvoje (vykome į Dainų ir
šokių šventes 1994, 1998, 2003, 2007,
2009 m.). Organizuoti tokias didžiules
Šokių šventes nėra lengva Lietuvai, o
ir mums nėra paprasta į jas nuvykti. PLB pirmininkė Danguolė Navickienė ir LLKC pirmininkas Saulius
Liausa pradėjo visus judinti jau prieš
metus. Vis dėlto lieka klausimas: „O
kaip su tais šokių entuziastais, kuriems šį kartą nepasiseks nuvykti į
šventę Lietuvoje?” Atsakymas: „Nenusiminkite!” Bus kitų progų susieiti,
bendrauti, šokti ir dainuoti kartu! Pasižymėkite kalendoriuose, kad JAV ir
Kanados X Dainų šventė vyks Čikagoje
2015 m., o XV Šokių šventė Baltimorėje – 2016 m.
Lietuvių tautinių šokių institutas dirba metai iš metų, kad gyvuotų
šokėjai, jų mokytojai, kad mes vieningai galėtume susiburti į didelį šventinį paveikslą. LTŠI skatina, kad mokytojos ir vadovai vieningai dirbtų ir toliau. Malonūs, darbingi, nuoširdūs
santykiai užtikrina vilčių išsipildymą ir suteikia mums visiems pasitenkinimo.
Apsilankykite LTŠI tinklalapyje ir
sužinosite apie mūsų veiklą www.
lttsi.org. Informacijos apie šventę Lietuvoje rasite: www.llkc.lt
Danguolė R. Varnienė – LTŠI pirmininkė, Los Angeles jaunimo ansamblio LB „Spindulys” vadovė.

R. Grybausko nuotraukos

Lietuvos choreografas V. Mačiulskis moko savo kompoziciją „Lėk gerve”.

LTSI valdyba su 2014 m. Dainų šventės vadovais (iš k.): Daina Žemaitaitytė, Gintaras Grinkevičius, Violeta Fabianovich, Vidmantas Mačiulskis, Danguolė Varnienė, Tomas Mikuckis,
Vida Brazaitytė.

