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Jus sveikina nauja LTŠI valdyba! 

 

 
Sekretorė Daina Žemaitaitytė, pirmininkė Danguolė Varnienė, iždininkė Vida Brazaitytė, 

vicepirmininkas Tomas Mikuckis, narys Gintaras Grinkevičius. 
 

 Esame pasiruošę dirbti su atnaujintomis viltimis šviesesnei ateičiai… 
 
 Gal teko pasižiūrėti į pagerintą www.lttsi.org tinklalapį? Dabar jau galima tuojaus 
įsirašyti muzikos įrašus. Didelę muzikos dalį iš mėgstamiausių ,,Mūsų šokių” galite čia rasti .mp3 
formatu (Rimo Bulotos archyvo ir tinklalapio ,,webmaster” Aloyzo Razučio dėka). Galite rasti 
įvairių šaltinių – renkame knygas, šokių aprašymus ir kitą medžiagą. Norėtumėm, kad visi 
pasidalintų matytais ir nematytais šokiais, žiniomis. Visuomet laukiame JŪSŲ pasisakymų ir 
indėlio. Susitarius galima aplankyti LTŠI archyvą Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 
 
 Laukiame žinių apie XIV Lietuvių tautinių šokių šventę, kuri įvyks 2012 m. liepos 1 d. 
Bostone. Džiaugiamės, kad jau dirba šventės rengimo komitetas, kuriam pirmininkauja Marius 
Žiaugra. Tiksli LTŠI šokių kursų data dar nenustatyta, bet tikimės, kad vyks 2011 m. rugpjūčio 
mėnesį. Jums vis pranešime naujausias žinias. 
 



 Tuo tarpu skatinu visus šokių vadovus ir mokytojus lavinti šokėjų žingsnius. Raskite 
progą pasirodyti ne tik saviesiems, bet ir miestų festivaliuose. Reklamuokite Lietuvos vardą 
kiekviena proga! Praneškite mums apie Jūsų pasisekimus, pasidalinkite džiaugsmais ir 
rūpesčiais. 
 
 LTŠI susirūpinusi lietuviškų mokyklėlių tautinių šokių pažangumu. Žinome, kad veikia 
apie 40 lituanistinių mokyklėlių Amerikoje ir Kanadoje. Norime sužinoti, kaip sekasi mokyti 
jaunimėlį mokykloje, kur mūsų mažieji išvysta pirmuosius tautinių šokių žingsnius; praneškite, 
kas Jūs esate, kur mokote ir kuo galime Jums padėti. Kokių Jums reikėtų priemonių ,,užburti“ 
vaikus, kad pamiltų lietuvišką tautinį šokį? Parašykite! Norime šioje kadencijoje išleisti JAV LB 
Švietimo tarybai tautinių šokių programą/DVD su pamokų pavyzdžiais. Norintys prisidėti prie šio 
projekto kviečiami susisiekti su pirmininke – čia gali būti mūsų bendras meilės darbas, palikimas 
ateinančioms kartoms! 
 
****************************************************************************** 

The LFDI,Inc. executive committee is in the process of researching how to come up with a 
‘‘handy dandy“, user friendly little book and dvd production titled ‘‘The ABC‘s of Teaching 
Lithuanian Folk Dancing for Beginners – In lands Far Away from Lithuania“. We hope to 
highlight successful methodology and user friendly suggestions from many sources in meeting 
the challenges unique to the population of ‘‘išeivija“. If this project interests you, we welcome all 
contributors! Get on board! Contact the president. 
****************************************************************************** 
 Su vasaros pradžia visi keliai turėtų vesti į Torontą IX Dainų šventei. Važiuokime visi! 
Susitikime, pasidžiaukime nuostabia, gražia švente liepos 4 d. Džiaukimės kartu, kad mes 
išeivijoje sugebame sukurti programą, sukviesti dainininkus ir žiūrovus pasirodymui saviesiems 
toli nuo Lietuvos! 
 
 O po dvejų metų vėl teks ir mums išjudinti šokėjus su tokiu pačiu ryžtu, pasišventimu ir 
pasitenkinimu! 
 
 Iki malonaus pasimatymo Toronte! 
        Danguolė Varnienė, 
        LTŠI valdybos pirmininkė  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Lietuvių tautinių šokių institutas reiškia nuoširdžią užuojautą narėms 
 
 Genovaitei Breichmanienei, mirus vyrui Petrui, 
 
  Galinai Gobienei, mirus vyrui Pranui, ir 
 

       Vida Brazaitytei, mirus tėveliui Fabijonui. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



,, ,JUVENTUS’ išskleidė sparnus” 

Balandţio 23 d. Klyvlendo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos kiemą pripildė didelis būrys jaunimo. 
Nors padangė ir buvo apniukusi, tačiau visų veidai švytėjo dţiaugsmu, nes susitiko seni draugai iš 
Toronto, Čikagos, Lemonto ir Klyvlendo. Susirinko į pirmąjį jaunimo tautinių šokių festivalį ,,JUVENTUS - 
2010”.                                                                                                                                                                        

,,Prieš penkerius metus švyturiečių pradėtas koncertinių ,Draugystės vakarų’ ciklas augo 
ir brendo, kiekvienais metais tobulėdamas ir įgaudamas naujų bruoţų, bet išlaikydamas 
pagrindinę koncertų idėją. Šokis ir draugystė - tai dvi neatskiriamos dalys,”- pasakoja 
festivalio meno vadovė ir Klyvlendo tautinių šokiu grupės vadovė Aušrinė Širvinskienė.  
“Taip ir gimė mintis šiais metais į draugų ratą pasikviesti Toronto, Čikagos ir Lemonto 
šokio draugus”. 

     Atvykdamos festivalin, kiekviena grupė privalėjo paruošti 2-3 minučių pristatomąjį 
video, kuris buvo rodomas koncerto metu prieš grupės pasirodymą. Koncertą dalyviai 
pradėjo jungtiniu merginų šokiu ,,Papartis” (choreografija Eglės Širvinskaitės ir Aušrinės 
Širvinskienės; muzika Broniaus Kutavičiaus pagal K. Kliorytės įdainavimą). Daugiau nei 
šimtas mergaičių ir merginų, vilkinčių baltomis skraistėmis, uţpildė ţiūrovų salę ir sceną. 

Grakštūs rankų judesiai, santūrūs sukiniai ţiūrovams paliko neišdildomą įspūdį. 

Festivalį vedė Saulius Kliorys ir Vaiva Laniauskaitė. Pirmoji buvo pristatyta šokių grupė 
,,Spindulys“ iš Lemonto (vadovas Kastytis Šoliūnas). ,,Spindulys” – tai  kolektyvas, išaugęs iš draugiškų 
a.a. Rasos Šoliūnaitės Poskočimienės ir jos tėvelių namų. Ne atsitiktinai ansambliečiai jaučiasi tarytum 
vienos šeimos nariai. Iš pradţių  šokėjai repetuodavo vadovės tėvų namų rūsyje (kur, kaip sakė, ne kartą 
šokdami buvo pramušę sienose skyles). Kolektyvui išaugus, repeticijos buvo perkeltos į Lemonte esantį 
Pasaulio lietuvių centrą. Ansamblio prisistatyme ir pasirodyme galėjai įţvelgti didţiulę meilę neseniai nuo 
sunkios ligos mirusiai savo šokių mokytojai. Šiuo metu šokėjams vadovauja jos brolis, tačiau ansamblis ir 
toliau alsuoja buvusios vadovės dvasia. Spinduliečiai pakerėjo ţiūrovus smagiomis polkomis. Buvo 
sušoktos ir ,,Aneliukės polka”, ir ,,Jaunimo polka”, ir pasirodymą apvainikavusi ,,Geguţinė polka”.  

Antrieji pasirodė ,,Gintaro” šokėjai, atvykę iš Toronto. Kanados lietuvių pasirodymas buvo 
įspūdingas ir nustebino nematytais, išeivijoje nešoktais šokiais - ,,Šleivapolke”, ,,Trivilijonu”, ,,Polka op-
op”. Torontiškių pasirodymas taip pat buvo vainikuotas vis greitėjančiu tempu šokama polka ir ţiūrovai 
turėjo paplušėti, kad spėtų pavymui ploti katučių.  

Čikagos ,,Grandis”, nuo seno garsėjanti puikiai šokančiais studentų rateliais, į ,,Juventus” šventę 
atsiveţė ir jaunius, kuriems festivalis 
buvo puiki galimybė pirmą kartą išbandyti 
savo jėgas ir uţmegzti naujas paţintis, 
susidraugauti su kitų ansamblių 
šokėjais.  ,,Grandis” pristatė įvairią ir 
įdomią programą. Pradţioje jaunimas 
sušoko klyvlendiškiams nematytą šokį 
,,Bagočkėlės”. Santūrus pradţioje, šis 
šokis palaipsniui perauga į  trankią polką. 
Šešios jaunių poros graţiai atliko 
,,Šeštinį”. Ţiūrovai turėjo progos pamatyti 
ir ,,Krikoniškių kadrilių” - charakteringą 
šokį su vaidybiniais elementais. 
Pabaigai, kaip ir kiti ansambliai, ,,Grandis” pasirinko trankesnį šokį. ,,Šventinė polka”  - tai tradicinis ir 
techniškas ansamblio koncertų pabaigos šokis, kuriame dalyvauja visi – tiek vyresnieji, tiek jaunesni – 
ansamblio šokėjai.  



     Klyvlendo ,,Švyturys” ir ,,Švyturiukas” pasirodė 
paskutinieji, kaip ir dera šeimininkams. Pakerėjo maţieji 
šokėjėliai. Negalėjai neploti ir nesišypsoti ţiūrėdamas, 
kaip linksmai ir nuotaikingai vaikučiai šoka ,,Riestainiuką” 
ir ,,Šokinėkit, berniukai”. Teko pamatyti ir graţų ir 
sudėtingą vyrišką šokį ,,Taukačikas”, ir puikius 
,,Rolenderį” bei ,,Jurginų valsą”, o pasirodymo pabaigoje – 
nematytą, nuotakingą ir technišką ,,Treptinukę”.    

     Festivalio koncerto pabaigoje ţiūrovų laukė itin puikiai 
atliktas šokis ,,Šiaudai be grūdų”, kurį šoko poros iš visų 
keturių ansamblių. Ne veltui šis šokis pastaruoju metu yra 

labai pamėgtas tiek šokėjų, tiek ţiūrovų. Jis išties naujoviškas, uţburiantis, įtraukiantis. Greitėjantis 
tempas ir garsėjanti muzika padėjo ţiūrovui pasiekti tikrą katarsį. Nesinorėjo, kad šventė baigtųsi. Plojimai 
salėje netilo ilgai. Šokėjai, nors ir išvarginti kelionės iš Čikagos ir Toronto bei ilgos repeticijų dienos, 
atrodė laimingi, nes, matyt, ţinojo, kad ţiūrovai plojo ne iš mandagumo, o iš širdies.  

Po pasirodymo jaunimo laukė vakarienė ir diskoteka. Buvo proga pabendrauti, pasidalinti 
įspūdţiais. Manau, galima drąsiai teigti, kad rengėjai savo tikslus pasiekė. Per tautinį šokį buvo 
stiprinamas jaunimo bendravimas, jų identitetas, sąmoningumas ir noras išlaikyti savo kultūrą išeivijoje. 
Festivalio sumanytojai ir rengėja Aušrinė Širvinskienė  išreiškė viltį, kad renginys taps tradicija ir šokio 
mylėtojai galės suvaţiuoti ir drauge pašokti bent kas dveji-treji metai. Kaip sakė Aušrinė: ,,Kas, jei ne 
jaunimas nušviečia mūsų akis tekančios saulės šviesa, kas, jei ne jaunimas pripildo mūsų širdis 
dţiaugsmo”.  

Klyvlendo lietuviškos parapijos namai tikrai buvo sušildyti dţiaugsmingai plakančių širdţių – tiek 
šokančio jaunimo, tiek ţiūrovų. Buvo ko vieniems iš kitų pasimokyti, nes nemaţai šokių buvo visai 
nematyti. ,,Per šokio gyvenimą jaunimas išmoksta ir, svarbiausia, įsisavina lietuvių kultūrą: lietuviško 
šokio bruoţus, lietuviškos muzikos sąskambius bei ritmus. Tuomet ši kultūra tampa sava, atpaţįstama 
tarp kitų, sukelianti garbės ir pasididţiavimo jausmus ir  plakte plakanti vaikų širdyse,” – teigė festivalio 
organizatoriai, organizacinio komiteto pirmininkai Beata Čiurlionienė ir Ričardas Širvinskas. Didelį darbą 
atliko organizacinis komitetas - Marius Juodišius, Virginija Rubinski, Jonas Totoraitis ir Darius Staniškis. 
Visų bendro darbo dėka buvo suartintos lietuviškos kolonijos, jos tapo stipresnėmis ir bus galima tikėtis, 
kad lietuvybės fakelas bus perduotas jaunajai kartai, kuri savo koncertinėmis programomis garsins savo 

šalį, palaikys lietuvišką kultūrinį judėjimą.                    - Karilė Vaitkutė; Ričardo Širvinsko nuotraukos   

 



,,Bostono Tautinių šokių ,Sambūris„ smagiai užbaigė sezoną“ 
 

Šį pavasarį Bostono Tautinių šokių ,,Sambūris“ užbaigė 73-ią veiklos sezoną dabar jau 
tradiciniu būdu – praleisdamas balandžio 23-25 d. d. savaitgalį ,,New England Folk Festival“. 

,,Sambūris“ jau daugiau 50 metų be sustojimo dalyvauja šiame festivalyje, pasirodydamas šokių 
programoje kartu su šokių grupėmis, atstovaujančias įvairių tautybių kultūras.  Kasmet ,,Sambūrio“ 
smagių lietuviškų šokių šokimas margais tautiniais rūbais pralinksmina didelį pulką žiūrovų.  Per šį 
savaitgalį pasirodė ne tik studentai, o ir Bostono šeštadieninės mokyklos šokėjai – Bostono ateitis – 
savo išmoktais šokiais.  Šiais metais ,,Sambūris“ sušoko tris mėgstamiausius šio sezono šokius - 
,,Šeštinį“, ,,Kubilą“ ir ,,Krikoniškių kadrilių“; programa ypatingai smagiai pasisekė.  

 

 

  
 

 
O ,,Sambūrio“ dalyvavimas festivalyje neužsibaigia su šokiais.  Kasmet maisto salėje 

,,Sambūris“ pardavinėja lietuviškus valgius.  Šokėjų tėveliai praleidžia savaitgali kepdami ir virdami, o 
patys šokėjai pardavinėja bulvinius blynus, cepelinus, dešras, kopūstus ir kitus patiekalus.  Šiais 
metais maistas buvo ypatingai populiarus, ir per tris dienas tikrai sunaudojome bent šimtą svarų 
bulvių!  Nors toks trijų dienų darbas, su pertraukomis tiktai paskutinėms repeticijoms ir 

pasirodymams, nėra lengvas, ,,Sambūrio“ šeima, sėkmingai užsidirbdama pinigų padengti keliones, 
tuo pačiu pasidalina su festivalio dalyviais ir antrą dalį lietuvių kultūros. 
 

Tokiu savaitgaliu ir užsibaigė ,,Sambūrio“ sezonas, ir po trumpų vasaros atostogų žinome, kad 
tuoj vėl prasidės repeticijos mums, kaip ir mūsų draugams kituose miestuose. 
          Tomas Mikuckis 
 

 
,,Sambūris” 



,,Tautinių šokių kolektyvas ,Suktinis’ švenčia penkerių metų jubiliejų” 

 

 
 

Vasario 26 dieną prieš penkerius metus susikūrė tautinių šokių kolektyvas „Suktinis". Penkeri 

metai prabėgo nuo tos dienos, kai keli mėgėjai susirinko, surepetavo savo pirmąjį šokį „Agotėlė" kapelos 
„Sodţius" koncertui, o kiek vėliau kilusi mintis įkurti kolektyvą išsipildė. Per šį laikotarpį nutiko visko - 

uţgriuvo populiarumas ir pripaţinimas, begalės koncertų, uţsienio lietuvių dainų ir šokių šventės, naujų 
narių įsijungimas, rutina tapusios sekmadieninės repeticijos. Visko, bet kartu ir nieko, kas kardinaliai 

pakeistų „Suktinio" gyvenimą. Kaip ir iki tol, pasirodymas gena pasirodymą, kartu leidţiamas laisvalaikis ir 
kuriama nauja programa. 

 

Tad kokiomis nuotaikomis gyvena šios dienos „Suktinis", su „Amerikos lietuviu" sutiko pasidalyti 
kolektyvo vadovas Vidmantas Striţigauskas bei nuo ansamblio susikūrimo šokančios kolektyvo narės 

Giedrė Elekšytė ir Monika Adomaitytė. 
 

Penkmetį kolektyvas šventė slidinėdamas, tačiau savo gerbėjams koncertą dar padovanos 

 
Vos grįţusius iš Galenos (Ilinojus) „Suktinio" aktyvistus, „Amerikos lietuvis" sutiko dar 

neatsigavusius nuo įspūdţių. Per penkerius metus norom nenorom atsirado bendrų pomėgių, šokėjai 
gerai vienas kitą paţino, susigyveno. Be išvykų į koncertus, stengiasi kartu praleisti laisvalaikį, švęsti 

gimimo dienas bei kitokias šventes. Kaip prisiminė Monika Adomaitytė, „kolektyvas susikūrė atsiradus 
keturioms poroms, t.y. aštuoniems ţmonėms. Vienu metu mūsų buvo net dvidešimt keturi, o dabar - 

stabili koncertinė sudėtis. Ištikimiausi nariai šoka iki dabar. Keturios poros yra labai patogu gastroliuojant, 

nes daţnai nuvykus į kokią lietuvių bendruomenę pasirodo, jog scena yra per maţa, kad galėtų įsitekti 
daugiau porų". Savo penkerių metų šventę šokėjai specialiai norėjo paminėti ne koncertu, bet išvyka, taip 

leisdami sau pailsėti nuo rutinos bei sekmadieninių repeticijų, visiems kartu apgalvoti tolimesnius 
kolektyvo planus bei koncertą, kurį tokia svarbia proga tikrai norėtų padovanoti savo gerbėjams. Nuo 

pirmojo koncerto „Suktinio" programa nepaprastai išaugo. Per visą laikotarpį buvo pastatyta daug naujų 

šokių, bet vaisingiausi buvo tie metai, kai kolektyvas ruošėsi išeivijos lietuvių šokių šventei, kuri vyko Los 
Angeles (Kalifornija). Dabar 5-erių metų jubiliejiniam koncertui ruošiama šiuolaikine liaudies šokių 

interpretacija paremta programa, kur į tautinį šokį bus stengtasi pasiţiūrėti per visai kitą prizmę. Kaip 
sakė Giedrė Elekšytė, „norime, kad jaunimas, atėjęs į mūsų koncertą, gautų netikėtą dozę naujoviško 

tautinio šokio ir liktų visi patenkinti. Tikimės ţiūrovui pateikti ne tik autentiškus tautinius šokius, bet ir 

kaţką novatoriško. O jubiliejinio labai to greičiausiai mūsų gerbėjai sulauks jau rudenį”. 
 

 



 

 
Klivlendo lietuvių bendruomenė kartu su „Suktiniu” paminėjo Nepriklausomybės dieną 

 
Paskutinių gastrolių į Klivlendą (Ohajo valstija) metu suktiniečiai buvo pakviesti savo šokiais ir 

gera nuotaika prisidėti prie bendruomenės surengtų Nepriklausomybės dienos paminėjimo iškilmių. Tai 

jau antrasis kolektyvo apsilankymas, kurio labai laukė bendruomenės nariai, šokėjus matę 2007 metais 
Klivlende organizuotose Lietuvių dienose. Suktiniečiai su dţiaugsmu prisimena paskutinę kelionę, dr. Zitos 

Maščinskienės rūpestį, kurio dėka netrūko skanių patiekalų, pastogės ir globos. Visi nariai taria didţiulį 
ačiū uţ motinišką šilumą priėmusiai ir apgyvendinusiai moteriškei. Anot kolektyvo narių, tai buvo pačios 

graţiausios ir maloniausios akimirkos. „Suktinio” vadovas Vidmantas Striţigauskas sakė, kad „labai 
dţiaugiamės, jog mus kviečiančios lietuvių bendruomenės visada pasirūpina gyvenimo sąlygomis bei 

dosniai apmoka kelionės išlaidas. Nes mes nesame profesionalus kolektyvas, kuris pragyvena iš savo 

veiklos. Labai taupydami, savo menkus honorarus skiriame būtinoms išlaidoms, be ko kolektyvas negali 
apsieiti”. 

------------------------------------- 
Per penkerius egzistavimo metus „Suktinis" turėjo nemaţai pasirodymų, o kai kurie jų tapo 

kasmetine tradicija. Per penkerius metus kolektyvas šoko Joninių šventėse, Lietuvių operos geguţinėse, 

dalyvavo išeivijos lietuvių šokių šventėje Los Angeles. Turėjo progos pasirodyti ir Čikagos ţiūrovui, kur 
ketverius metus iš eilės dalyvauja Pasaulio tautų dienų renginyje Mokslo ir pramonės muziejuje (,,Science 

and Industry Museum”) bei jau trejus metus Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje kvietimu pasirodo 
Čikagos miesto centre - Daley Plaza aikštėje rengiamoje Lietuvių dienoje. 2009 metų ţiemą organizavo 

koncertą „Man reikia Jūsų", kurio metu surinktos lėšos buvo skirtos Viešvilės vaikų namams Lietuvoje. Ir, 
ţinoma, jau ketvirtus metus iš eilės padeda Čikagos lietuvių operai kurti choreografines scenas. …Ištikimų 

gerbėjų lauks „Suktinio" penkerių metų jubiliejiniame koncerte, apie kurio tikslią datą praneš lietuviška 

spauda. 
       Giedrė Braun, ,,Amerikos lietuvis”, 2010 03 13 
========================================================= 

 
 
Tautinių šokių grupė ,,Ţaibas” dvidešimtą kartą dalyvavo Madison 

(Wisconsin) miesto tarptautiniame festivalyje. Festivalio lankstinuko viršelį 

puošia 2 maţosios lietuvaitės. Neseniai buvo įkurtas vaikų ratelis, kuriame šoka 
maţdaug 12-15 šokėjų (10 nelietuvių). Festivalio dalyviai atlieka 25 minučių 

programą. Šių metų tema - ,,Močiute, pasek man pasaką”.   Šokėjai savo 
programos dalį pradėjo su ,,Išėjo tėvelis į mišką”. 

                                 ^^^^^^^^^^^^ 
“Ţaibas” is celebrating its 20th performance at the annual Madison  

International Festival, and it's been a very exciting event. 2 of our little girls are 
featured on the posters, banners and brochures advertising the festival.      
In addition, since those 2 little girls danced, we have established a children's 
dance group of 12-15 children, 10 of them Americans of no Lithuania ancestry at 
all. They love the dances, they love the practices, they love the costumes, all 
made by their mothers who used photos of Lithuanian groups as models. 
Festival performers get 25 minutes to present a show, and ours always 
combines dances and narrative. This year, the theme was "Baba, tell me a 
story", and led very easily into the first of 5 dances, “Išėjo tėvelis į mišką”. Our 

adult dancers are very happy to share the stage with their little counterparts. After our performance, 
many of Madison's small Lithuanian community came up to congratulate me on the wonderful children's 
group. But the best comment came from the stage manager, who said, as we came up from the dressing 
rooms to backstage, "Your kids are competing with the Chinese for cute." The audience in the theater, 
just for the “Ţaibas” performance, were 714.         NIJOLĖ SEMĖNAITĖ ETZWILER 



Kovo 11 d. Čikagoje, Midway oro uoste, Lietuvos 

Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Dariaus 

ir Girėno komitetu Čikagoje ir Čikagos-Vilniaus 

susigiminiavusių miestų komitetu surengė Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio minėjimą, kurio 

metu oro uosto Aviacijos veteranų salėje buvo iškilmingai 

atidengta atnaujinta Dariaus ir Girėno atminimo 

lenta.Renginyje dalyvavo JAV gyvenantys tautiečiai, aukšti 

Čikagos miesto pareigūnai ir uţsienio valstybių diplomatai.  

Prie įėjimo durų visus atvykusiuosius pasitiko Čikagos 

Tautinių šokių ansamblio ,,Grandis” pagyvenusių ratelio 

šokėjos Onutė Smilgienė, Rita Rašymienė (Lemonto 

,,Spindulio” šokėja vis talkinanti ,,Grandţiai”)  ir Alvida 

Baukutė-Rukuiţienė. 

 

Chicago “Grandis” veteran group dancers at the 

unveiling of the Darius and Girenas memorial plaque on 

March 11
th

 at Chicago Midway Airport. 

 
JAV LB Filadelfijos apylinkė Lietuvos 

Nepriklausomybės proga kovo 21 d. įteikė padėką Tautinių 

šokių grupės ,,Ţilvinas”  vadovei  Esterai Bendţiūtei-

Washofsky  uţ ilgametį pasiaukojimą, vadovaujant 

Filadelfijos tautinių šokių grupėms ,,Ţilvinui” (40 m.!) ir 

,,Aušrinėlei” (Vinco Krėvės lituanistinei mokyklai ). 

Sveikiname ! 

 

Congratulations to Estera Bendzius-Washofsky on 

receiving a longevity award from the Lithuanian-American 

Community Philadelphia Chapter at the Independence Day 

Commemoration.  Estera has been the dance director of 

Philadelphia’s “Ţilvinas” for forty years. 

 

 

 

NAUJAUSIOS ŢINIOS IŠ LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO… 

 
DĖL 2010 M. RESPUBLIKINIŲ LIAUDIES SCENINIO ŠOKIO  KURSŲ 

 

      Š. m. rugsėjo  28 - spalio 02 d.  Nidoje rengiami respublikiniai choreografų kursai.   

       Kviečiame dalyvauti miestų ir rajonų visų amţiaus grupių šokių vadovus, mokytojus, aukštųjų bei 

aukštesniųjų mokyklų liaudies šokių ansamblių ir šokių grupių vadovus, choreografus konsultantus. 

Prisiminsime įvykusią Tūkstantmečio dainų šventę, pamąstysime apie būsimąją, teiksime informaciją dėl 

būsimų respublikinių šokių konkursų – liaudiškų šokių ansamblių - KADAGYS ir IŠ APLINKUI. 

Mokysimės naujų sceninių šokių. 

       Kursai vyks Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre “Agila” (Taikos g. 4). Pradžia 16 val. 

       Nakvynę Nidoje siūlome iš anksto uţsisakyti telefonu 8~688 11781 (choreografė Rasa Norvilienė). 

       Dalyvių registracija ir informacija teikiama telefonais: 

       8614 24249 (Nidoje); 

       8~5 261 2011 (Vilniuje, LLKC, Choreografijos poskyris) arba elektroniniu paštu  

choreografija@llkc.lt     

     



 

 
 

 

Pasaulio lietuvių bendruomenėms     2010-05-24  Nr. R1-128 
 

 

Norime dar kartą padėkoti uţ didelį, kruopštų darbą rengiant svarbiausią 

Lietuvos Tūkstantmečio renginį - Dainų šventę. Buvome jos kūrėjai – natomis ir 

ţodţiais, šokiu ir balsais, darbais ar tiesiog buvimu. Dainų šventėje dalyvavo virš 42 

tūkst. atlikėjų iš Lietuvos ir pasaulio, surengta 14 renginių. Tūkstančiai šventės 

akimirkų, vaizdų, nuotaikų uţfiksuota ir įamţinta graţiuose, meniškuose Lietuvos 

liaudies kultūros centro parengtuose leidiniuose. Jie ne tik įdomūs, mieli mums 

patiems, bet yra ir vertinga dovana uţsienio partneriui, svečiui, iškalbingai pristatanti 

mūsų šalies kultūrą, nes išleisti lietuvių ir anglų kalbomis. Tai: 

Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės "Amţių sutartinė 2009" 

fotografijų albumas. Martyno Vidzbelio, Karlo (Artūro Moisiejenko), 

Juozo Siruso, Martyno Siruso nuotraukos jautriai, subtiliai ir esmingai 

„sugaudė“ ir išsaugojo ne tik šventės didybę, graţiausias akimirkas, 

daugelio Lietuvos kolektyvų, atlikėjų, kūrėjų,  atsakingų ţmonių buvimą, 

jos skleidţia ir šventės dalyvių švytėjimą – kiekvieno, nuo maţiausio iki  

senolio, nuo studento choristo iki kaimo grieţėjo.  

Atsivertus albumą atgis šventės prisiminimai, o iš nuotraukų paţvelgs 

paţįstami veidai (ne vienas atras ir save).  

Sudarytojai: Saulius Liausa, Vida Šatkauskienė, Juozas Mikutavičius, 

Aurelija Andrijauskaitė.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 

leidykla "Tisena dizainas", 2009. (263 psl.) Kaina 50 Lt. 

 

Filmas „Amţių sutartinė“ – tai liudijimas apie svarbiausią   Lietuvos vardo 

paminėjimo tūkstantmečio renginį ir, tvirtai galima teigti, vieną didingiausių, 

ryškiausių, idėjų ir meninių sprendimų poţiūriu brandţiausių dainų švenčių 

per visą mūsų istoriją. Filme pristatomos pagrindinės dainų šventės „Amţių 

sutartinė“ programos, pateikiamos ją kūrusių ţmonių, šventės dalyvių, 

ţiūrovų mintys, vertinimai, ir drauge, – jame atsispindi nepakartojama 

šventės dvasia, gimstanti iš Lietuvos ţmonių kūrybiškumo, bendrybės ir meilės 

Tėvynei. Filmo kūrybinė grupė: Danielius Buckus, Tadas Jačiauskas, 

Ričardas Rickevičius ir    kt. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras 2009. 

DVD kaina 20 Lt.  

 



Maloniai prašome išplatinti šią informaciją ir kviečiame įsigyti leidinius. 

 
Dėl leidinių kreiptis:  
Jurgita Aleknavičienė, tel.  8 5 212 4033, el.p. j.aleknaviciene@llkc.lt  
Lietuvos Liaudies Kultūros Centras 
B. Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius, Lietuva  
 

 

Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius                  Saulius Liausa 
        
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vida Brazaitytė 

  12 St. Moritz Dr. Unit 201 

  Palos Park, IL 60464-3123 

  U.S.A. 
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