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MENO VADOVĖS DARBAI NESIBAIGIA… 
 

 
 

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės kūrybinė grupė: 
Tomas Mikuckis, Lidija Ringienė, meno vadovė Danguolė Varnienė, Sigita Barysienė, sekretorius Linas 

Polikaitis 

 
 Šokių aprašymų ir aikštės brėžinių pagerinimai, tvarkingų tautinių drabužių 

nuostatos, muzikos įrašai, salės puošmenos, šventės leidinys -  tai meno vadovės rūpesčiai. 

Meno vadovė džiaugiasi, kad nemažas būrys vadovų ir mokytojų susibūrė Čikagoje 

balandžio 25-26 d. d. paskutiniesiems šokių šventės pasitarimams. Nuoširdžiai prašau visų 

vadovų bei mokytojų pareigingai ir tvarkingai paruošti savo šokėjus, kreipiant dėmesį į 

detales. Nekantriai laukiu visų, atvykstančių į LA! 

 

       Jūsų – Danguolė 
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Dirbant su šokių grupėmis, reikėtų atkreipti dėmesį į šokėjų aprangą. Kaip žinome, tautinį 

drabužį sudaro marškiniai, liemenė, sijonas, prijuostė, galvos danga ir juosta. Mergaitės ir jaunos 

merginos puošia galvas karūnėlėmis, vainikėliais iš mažų gėlių. Karūnos dėvimos ne ant 

pakaušio ar ant kaktos, bet tiesiai ant galvos, kad kaspinai tiesiai kristų. Ištekėjusios moterys 

galvą dengia nuometu, skarele/skepetaite, galvaraiščiu. Tik moterys dėvėdo įvairias kepuraites, o 

ne mergaitės. Priekyje kepurėlės kartais būdavo prisiūti ,,pabriuvėliai“ (antkakčiai), kurie 

matydavosi apsirišus galvas skarelėmis. Karūnos nebuvo dėvimos ant kepurėlių. 

  

Dar keletas pavyzdžių, kurie gadina tvarkingą tautinių drabužių nešiojimą: 

 

 a. per ilgos ar per trumpos prijuostės (ilgis turėtų būti pritaikytas prie sijono, 

    apie 5 colius nuo sijono apačios); 

 b. per dideli drabužiai vaikams/jaunimui – turi atitikti jų ūgiui ir dydžiui; 

 c. juostos surištos turi būti ne ilgesnės kaip iki kelių; 

 d. juostos rišamos kairėje pusėje (dėl liemenės kirpimo dzūkės riša juostą priekyje); 

 e. plačios, ilgos juostos netinka mažiems vaikams; 

 f. prie drabužių netinka juostos su įrašais; 

 g. savaime aišku - prie tautinių drabužių netinka ,,cargo“ kelnės ir sportiniai (bėgimo 

             ir t.t.) batai. 

  

Kiekvienam yra būtina tautinius drabužius ne tik gerai pažinti, bet ir juos branginti. 

Dėvėdami tautinius drabužius, mes prisidedame prie lietuviškų tradicijų išlaikymo. 

 

      Vida Rimienė, 

      lietuvių tautodailės instituto Čikagoje 

          pirmininkė 

 

           Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė ,,Amžių sutartinė“ 
 

1994 m. Lietuvoje rengiamoje Dainų šventėje dalyvavo gausus būrys išeivijos šokėjų bei 
dainininkų. Visose kitose šventėse dainų ir šokių dalyvių skaičius didėjo. 

Lietuva 2009 m. vasarą švęs valstybės vardo paminėjimo 1000-etį. Ta proga rengiama 
neeilinė dainų šventė, kuri pavadinta ,,Amžių sutartinė.” Lietuvos liaudies kultūros centras 
išsiuntė kvietimus užsienio lietuvių bendruomenėms, ragindamas dalyvauti istorinės dainų ir 
šokių šventės programoje.  

Prašom perskaityti laišką su priedu. Jeigu planuojate dalyvauti šioje šventėje, užpildykite 
anketą ir išsiųskite elektroniniu paštu Lietuvos liaudies kultūros centrui (Eglei Ladigienei el.p.   
egle.ladigiene@llkc.lt  ). 

Taip pat informuokite Lietuvių tautinių šokių institutą apie dalyvavimą šventėje (Ritai 
Karasiejienei el. p. karasiejus@hotmail.com ). 
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Pasaulio lietuvių bendruomenėms,  

Išeivijos lietuvių jaunimo sąjungoms,    2008-01-31  Nr. R1-33 

Išeivijos lietuvių kultūros bendrijoms, 

Išeivijos lietuvių centrams 

 

 

DĖL 2009m. LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖS „AMŽIŲ SUTARTINĖ“ 

 

 2009m. Lietuvos valstybė švęs Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, Vilnius taps 

Europos kultūros sostine. Šių iškilių  įvykių fone skleisis Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006m. kovo 24d. nutarimu Nr.315 

„Dėl Lietuvos dainų švenčių tradicijos išsaugojimo“ 2009m. liepos 1-6 d. Vilniuje ir Kaune 

rengiama Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „AMŽIŲ SUTARTINĖ“. 

 Tikimės ir užsienio lietuvių bendruomenių mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo, todėl 

tikslinga pasvarstyti, kiek ir kokių meno kolektyvų galėtų dalyvauti istorinės Dainų šventės 

programoje, kokių administracinių sprendimų prireiks kūrybiniams sumanymams įgyvendinti. 

Rengimasis dainų šventei - tai galimybė suaktyvinti jau gyvuojančių meno kolektyvų veiklą ir 

gera proga pasirūpinti naujų kūrimu. Todėl maloniai kreipiamės, prašydami suteikti informaciją 

apie Jūsų mėgėjų meno kolektyvus: chorus, šokių kolektyvus, folkloro ansamblius (priedas- 

kolektyvo anketa). 

 2009m. dainų šventės kūrybinės grupės baigia formuoti meninių programų repertuarą, 

kuris šių metų kovą numatomas pristatyti šokių grupių, chorų, liaudiškos muzikos ansamblių 

vadovams.  

 Smulkesnę informaciją galite rasti Lietuvos liaudies kultūros centro internetinėje 

svetainėje www.llkc.lt ir Lietuvos dainų šventės internetinėje svetainėje www.dainusvente.lt  

 

Direktorius     Saulius Liausa 

   

E.Ladigienė, tel.+370 52614763  el.p. egle.ladigiene@llkc.lt     
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                           Priedas 

    KOLEKTYVO ANKETA      

 

 

* Nurodykite jauniausio ir vyriausio dalyvio amžių. 

( Anketą užpildžiusiojo pavardė, vardas, tel., el.paštas.) 

 

 

Sveikiname 2007 m. JAV LB Kultūros tarybos laureatę 
NIJOLĘ PUPIENĘ! 

 
- Kada prasidėjo Jūsų pirmoji pažintis su tautiniais 

šokiais? 
- Tai buvo 1946 m. Austrijoje. Tėveliai mane mažą 

išsivežė iš Lietuvos. Austrijoje pradėjau lankyti mokyklą, 
bet mes negyvenome išvietintųjų lageryje. Nusprendę, kad 
turiu daugiau pasimokyti lietuviškai, tėvai mane nusiuntė 
pas pažįstamus į lagerį, kurio mokykloje buvo mokytoja 
Kotryna Steponaitytė-Marijošienė, viena iš dabar žinomų 
tautinių šokių pradininkių. Ji dar Lietuvoje mokė šokti ir 
kūrė tautinius šokius. Tad ir buvo mano pirmoji tautinių 
šokių mokytoja. Paskolintais tautiniais drabužiais pirmą 
kartą šokau scenoje. 

- Ar atvykusi į Ameriką čia iš karto pradėjote šokti? 
- ...Kai baigiau pradžios mokyklą, tėvai persikraustė į 

Čikagą, arčiau lietuvių, kad aš pagaliau kaip reikiant 
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išmokčiau lietuviškai. Užrašė mane į visas įmanomas lietuvių organizacijas – į šeštadieninę mokyklą, į 
skautus, į tautinių šokių grupę... Dar gyvendama Čikagoje, šokau ,,Grandyje“, kuriai vadovavo Irena 
Šilingienė. Baigusi gimnaziją, išvažiavau studijuoti į Ilinojaus universitetą Urbana-Champaign. Kadangi 
apie lietuviškus tautinius šokius žinojau truputį daugiau nei kuris kitas, lietuviams sumanius įkurti 
tautinių šokių grupę universitete, buvau paskirta jai vadovauti. Grupę pavadinome ,,Vaivorykštė“. 1957 
m. Čikagoje buvo surengta I lietuvių tautinių šokių šventė. Ir mes, studentai iš Urbanos, atvažiavome joje 
šokti. 

- O ką Jums reiškia pats šokis? 
- Mano mama pasakojo, kad, dar būdama visai mažytė, norėjau būti balerina. Nežinau, iš kur tas 

noras buvo kilęs, nes nei tėtis, nei mama šokėjai nebuvo. Pradėjus šokti ,,Grandyje“, susidarė labai 
smagus būrelis jaunų žmonių. Su malonumu eidavome į repeticijas. Paskui ta meilė šokiui įaugo į mano 
gyvenimą. Neįsivaizduoju, kaip būtų galima be jo gyventi. 

- Jūs esate dalyvavusi visose šokių šventėse, kokios tik vyko Amerikos žemyne. Ar matote daug 
skirtumų tarp pirmųjų šokių švenčių ir dabartinių? 

- I šokių šventėje šokome paprasčiausius šokius. Neturėjome choreografų, nebuvo kam sukurti 
šventės choreografijos. Tiesiog žinojome, kuriuo momentu ir kur nueiti į sceną, kokioje vietoje sustoti į 
ratą ir šokti. Nebuvo tų gražių įėjimų, išėjimų, kurie sulig kiekviena šokių švente tobulėjo. Bet negaliu 
pasakyti, kad dabar tos šventės yra gražesnės. Šokėjų gausa visada daro didžiulį įspūdį. Net ir pirmoji 
šventė žiūrovams paliko įspūdį pirmiausia dėl to, kad šoko daug jaunimo, kad visi šoko su tautiniais 
drabužiais, kad visi šokiai buvo atvežti dar iš Lietuvos, jie dar buvo gyvi žiūrovų atmintyje. 

      II šokių šventė jau buvo šiek tiek ,,mandresnė“, mus jau mokė, kaip įeiti, išeiti, jau gimė bendras 
šokio piešinys. Kadangi tos šventės būdavo gražios, darėsi lengviau pritraukti naujų šokėjų. O dabar 
pastebiu, kad šokių šventės prastėja. Nekalbu apie pačius šokius, o apie žmonių norą jose dalyvauti. 
Visos mokytojos skundžiasi, kad šiuolaikiniai tėvai daugiau rūpinasi vaikų sportu, o ne lietuviška veikla... 

- Sovietmečiu, kai Lietuva buvo okupuota, nebuvo ryšio su Tėvyne. O joje buvo kuriami nauji 
šokiai. Kaip Jūs sužinodavote apie choreografines Lietuvos naujienas? 

- Mūsų pirmas tautinių šokių mokytyojas, kuris susipažino su Juozu Lingiu, buvo Liudas Sagys, 
kuris vadovavo Klyvlendo ,,Grandinėlei“. Nežinau, kaip jie bičiuliavosi, bet kažkas paruošė knygą ,,Mūsų 
šokiai“... Ta knyga, išėjusi keliais leidimais, buvo mums kaip biblija. Ja naudojosi visos mokytojos ir 
vadovai. Prisimenu, kai ruošėmės pirmajai šokių šventei, choreografija buvo surašyta ant popieriukų. 
Tais laikais kopijavimo aparatų nebuvo, tai popieriaus lapus rengėjai sudėdavo vieną ant kito po kokius 5 
ir per kalkę padaugindavo. Ten būdavo nupiešti berniukai ir mergaitės, kaip jie turi stovėti. Tekstai 
būdavo ranka rašyti, mums būdavo sunku perskaityti. Bet stengėmės, tardavomės ir gaudavome neblogą 
rezultatą. 

***************************************** 
- Ką veikia šokių mokytojai savo kursuose Dainavoje? 
- Tuose kursuose perduodama patirtis jaunesniems mokytojams. Kažkada mus, pradedančiuosius, 

mokė vyresnės mokytojos. Mokė ne tik šokio, bet ir kaip organizuoti grupę, kaip pamatyti, ko tai grupei 
trūksta. Tais laikais mes, jauni tautinių šokių mokytojai - Nijolė Pupienė, Pranas Zapolis, Pranė Šlutienė ir 
kiti – su malonumu dalyvaudavome savaitgalio kursuose. Dar ir dabar susitikę prisimename tuos kursus, 
nors kai kurie iš mūsų jau seniai nebešoka. 
 1963 metais buvo suorganozuoti pirmieji tokie kursai Dainavoje, kur buvo nutarta sukurti 
repertuarą artėjančiai šokių šventei, kad grįžę į mokyklas mokytojai galėtų paruošti šokėjus. Dabar 
Dainavoje tie kursai vyksta taip: vienais metais ruošiamės šokių šventei, kitais nevažiuojame į Dainavą, 
trečiais tik pasitobuliname, mokome naujus mokytojus. Žinoma, mūsų mokymas nėra toks kaip 
Klaipėdos universiteto choreografijos katedroje... Mes dirbame visai kitaip nei profesionalūs 
choreografai. Mūsų ir tikslai skirtingi – negalime padaryti profesionalų iš tautinių šokių mokytojų. Mūsų 
mokytojai yra mėgėjai, bet pakankamai išmokę ir dirba labai nuoširdžiai... 



********************************************** 
- Dar norėjau paklausti apie Jūsų vadovaujamą ,,Lėtūną”? 
- ,,Lėtūnas” gimė 1975 metais. 1976 m. turėjo vykti V tautinių šokių šventė. Ruošiantis jai buvo 

nutarta parodyti veteranų (dabar pagyvenusiųjų, VB) šokamus šokius. Tie veteranai tada buvo 30-40-
ečiai. Sumaniau sudaryti veteranų ratą. Kad būtų lengviau, sukviečiau savo gerai šokančius draugus ir 
poras, kurias mačiau gražiai šokant pobūviuose. Sudarėme du ratus, mat į repeticijas ateidavo 32 
norintys šokti. Pradėjome repetuoti, ruoštis šokių šventei, kurioje pirmą kartą ir pasirodėme. Po trejų 
metų vėl susirinkome. Sutarėme, kad repetuosime tik prieš šokių šventes. ,,Lėtūnas” gyvuoja iki šios 
dienos, ruošiamės dalyvauti šių metų tautinių šokių šventėje Los Andželas. Tai bus jau aštuntoji mūsų 
šokių šventė.  

      Kalbino Laima Apanavičienė 
      Draugas, 2008 01 05 
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IKI PASIMATYMO LOS ANDŽELAS!    
 

 

 

 

 

 

Vida Brazaitytė 

  12 St. Moritz Dr. Unit 201 
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