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TELKINIAI

DANGUOLĖ VARNIENĖ

Lapkričio 9–10 dienomis PLC Le -
monte įvyko Lietuvių tautinių
šokių instituto (LTŠI) sureng-

ti Tautinių šo kių kursai. Susipažinti su
2014 m. Dai nų šventėje Lietuvoje išei-
vijai skirtu repertuaru susirinko dau-
giau  nei 40 šokių entuziastų. Galime
pa sidžiaugti, kad išeivijos šokėjų re-
gistracija baigta ir pasiruošimas šven-
tei jau vyksta.

Danguolė Varnienė,  PLB paskir-
ta išeivijos šokėjų registracijos koor-
dinatore, pranešė, kad iš Šiaurės Ame -
rikos 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 Euro-
pos šalių šokėjais mūsų gali būti be-
veik 500! Tai nuostabu!  O jeigu pasi-
seks ir Australijai  prisijunti prie šio
būrio, tai  užtikrintai parodysime mū -
sų pasididžiavimą būti lietuviais sve-
timoj šaly. Jau šeštą kartą išeivijos šo-
kėjai, pasklidę po platų pasaulį, susi-
jungs su Lietuvos šokėjais.  Šokių die-
nos programa Vilniuje – liepos 5 d.   

Bet kokiai šventei ne pamainoma
pasiruošimo dalis yra kursai. Šokių
kursuose mokytojai  gali išmokti pa -
skirtus šokius, suderinti judesius, gau-
ti tikslią informaciją, be to, tai yra pui-
ki proga pabendrauti tarpusavyje. Su-
rinkti vadovus į vieną vietą  ne taip
leng va, tačiau padėjo tradicija. LTŠI
val dyba sušaukė savo narius ir drau-
gus į dviejų dienų seminarą. Atskubėjo
kursantai iš Ka nados, Čikagos, JAV ry-
tinio pakraš čio ir net iš Californijos.    

Violeta Fabianovich, ilgame tė Či -
kagos „Grandies” vadovė, pasiruošė
ves ti kursus bendraudama  su šokių
dienos meno vadovu iš Lietuvos  Vid-
mantu Mačiulskiu. Koks netikėtumas
buvo visiems,  kai pats kūrėjas atvyko
į Ameriką ir pamokė dviejų savo su-
kurtų naujų šokių. Violetos iniciatyvą
pakviesti Mačiulskį palai kė JAV LB
Krašto valdybos pirmi nin kė  Sigita
Šimkuvienė, pasiūliusi LB (bei kitų ge-
radarių rėmėjų)   paramą. Kursuose
ma tyti patį  Šokių dienos meno vado-
vą, pristatantį savo sukur tą scenarijų
ir viziją buvo nepakartoja mas dalykas.
Visi jautė, kad sėkmin gi kursai buvo
pats geriausias  įkvėpimo šaltinis ruoš-
tis ir repetuoti toliau.

Kursų atidaryme LTŠI pirminin -
kė Danguolė Varnienė pasveikino vi-
sus ir pristatė JAV LB Krašto valdybos
pirmininkę Sigitą Šimkuvienę bei Kul-
tūros tarybos pirmininkę Rū tą Pa-
kštaitę Cole. Visus su sirinkusius svei-
kino būsimosios XV Šokių šventės
me no vadovas iš Bostono To mas Mi-
kuckis, pranešdamas, kad su tartis su
Baltimorės stadionu dėl 2016 metų Šo-
kių šventės pravedimo jau pasirašyta.
Kursų atidaryme apsilankė  ir „Dai-
navos” meno ansamblio vadovas Da-
rius Polikaitis. Jis papasakojo  apie
pa siruošimą  2015 m. Dainų šventei
Čikagoje. 

Jau tiek metų lietuviški šokiai ir
dainos jungia mus visus!

Vidmantas Mačiulskis pristatė
savo Šokių dienos scenarijų, pa va din -
tą „Sodauto”. Nekantravome iš mokti jo
du naujus šokius sukurtus šiai šventei:
Lėk gerve ir Trejinis Susuktinis. Juos
sklandžiai šokti iš mokome pirmą kur-

sų dieną.    
Antrą dieną kursantai lankėsi šv.

Mišiose, prisimindami  jau iškeliavu-
sius artimuosius ir šokių meno va do -
vus, tarp jų buvusią LTŠI garbės
narę, a. a. Aleksandrą Sagienę, kuri, ei-
dama 97-uosius metus, neseniai mi rė
Clevelande.  Sekmadienio pamoko se
visi toliau tobulino žingsnius šokdami
mėgstamus, gerai pažįstamus šo-
kius:  Subatėlę, Gyvatarą.   Išmokom
naujus Suktinio variantus ir šokį Pu -
čia vėjas. Pastarąjį šokį sukūrė mū -
sų  išeivijos choreografė Genovaitė
Breichmanienė. Tas šokis yra specia-
liai įtrauktas į išeivijos dalį – su tais ju-
desiais „mes atplauksime į tėvynę Lie-
tuvą!”.  

Baigiant antros dienos progra mą,
žiūrėjome V. Ma čiulskio atvežtą  vi-
deo filmą apie ne se niai  Marijam po -
lėje įvykusią šventę. Stebėjome, kaip
Lietuva ruošiasi di džiajam kitų metų
įvykiui.  

Išeivijos grupės ne pirmą kartą
turi progos įsijungti į milžinišką šo kių
mozaiką Lietuvoje (vykome į Dai nų ir
šokių šventes 1994, 1998, 2003, 2007,
2009 m.). Organizuoti tokias didžiules
Šokių šventes nėra lengva Lietuvai, o
ir mums nėra paprasta į jas nuvyk-
ti.  PLB pirminin kė  Dan guolė Navic-
kienė  ir LLKC pirminin kas Saulius
Liausa pradėjo visus ju din ti jau prieš
metus. Vis dėlto lieka klausimas: „O
kaip su tais  šokių en tuziastais, ku-
riems  šį kartą  nepasiseks nuvykti į
šventę Lietuvoje?”  Atsakymas: „Nenu -
simin kite!”  Bus ki tų  pro gų susieiti,
ben drauti,  šokti ir dainuoti kartu! Pa-
sižymėkite ka lendoriuose, kad JAV ir
Kanados X Dainų šventė vyks Čikagoje
2015 m., o XV Šokių šventė Baltimorė-
je – 2016 m.

Lie tuvių tautinių šokių institu-
tas dir ba metai iš metų, kad gyvuotų
šokėjai, jų mokytojai, kad mes vienin -
gai ga lėtu me susiburti į didelį šventi-
nį paveikslą. LTŠI skatina, kad moky-
tojos ir vadovai vieningai dirbtų ir to -
liau.  Ma  lonūs, darbingi, nuoširdūs
san tykiai užtikrina vilčių išsipildy -
mą ir suteikia mums visiems pasiten -
kinimo.

Apsilankykite LTŠI tinklalapyje ir
sužinosite apie mūsų veiklą www.
lttsi.org. Informacijos apie šven tę Lie-
tuvoje rasite: www.llkc.lt 

Danguolė R. Varnienė – LTŠI pir -
mininkė, Los Angeles jaunimo an-
samblio LB „Spindulys” vadovė.

Išeivijos šokėjai jau repetuoja 2014 m. Dainų šventės šokius

2013 m. kursantai su šokių va dovais. Vidury – V. Fabianovich, V. Ma čiulskis, D. Varnienė, R. Grybaus kas.       R. Grybausko nuotraukos

Lietuvos choreografas V. Ma čiuls kis moko savo kompoziciją „Lėk gerve”.

LTSI valdyba  su  2014 m. Dainų šventės vadovais (iš k.): Daina Že maitaitytė, Gintaras Grin-
kevičius, Violeta Fabianovich, Vidmantas Ma čiulskis, Danguolė Varnienė, To mas Mikuckis,
Vida Brazaitytė.


