
 

 

             Lietuvių Tautinių Šokių Instituto 

Žiniaraštis Nr.70, 

2018 m. vasaris 

Pirmininko pranešimas:      

Šių metų Lietuvių Tautinio Šokių Instituto 

naujienos. 

Pirmiausia noriu pranešti apie gruodžio  2-3 

dienomis Čikagoje Pasaulio Lietuvių Centre 

vykusį susitikimą. Susirinkimas prasidėjo 

protokolo skaitymu ir vėliau buvo svarstomi 

einamieji reikalai.  

Iš pradžių buvo diskutuojama dėl nuostatų 

pakeitimo ir su komiteto pagalba išpręstas 

narystės klausimas. Nuspręsta, visiems Instituto 

nariams naujus nuostatus išsiųsti paštu, kad per 

30 dienų jie galėtų peržiūrėti ir balsuoti už 

priėmimą. Naujieji nuostatai yra reikšmingas 

poslinkis, kuris išaiškino ankčiau neišspręstas 

neaiškias vietas, tokias kaip, pagrindinių narių 

didesnės teisės bei atsakomybė. Neužilgo paštu 

turėtumėte gauti naujus nuostatus 

peržiūrėjimui, kur bus išaiškinta balsavimo 

tvarka.  

Problema yra, kad ne visi LTSI nariai moka 

metinį nario mokestį ir buvo ieškoma žmogaus, 

kuris galėtų išaiškinti sumokėjusius ir skolingus 

narius. Balsuoti galės, tik kasmet mokantys $20 

nario mokestį nariai. Garbės nariai yra atleisti 

nuo kasmetinio nario mokesčio mokėjimo. 

Nijolė Etzeweiler pasisiūlė padėti išspręsti šią 

problemą ir komitetas sutiko. Nijolė kreipsis į 

jus dėl  2018m. Mokesčio, o taip pat dėl 

praėjusių metų skolų, jeigu jų turite.  

Toliau diskusija vyko dėl naujos valdybos 

rinkimų. Buvo išrinktas 3 žmonių komitetas, 

kuris išsiuntinės rinkimų biuletenius sekančios 

keturių metų LTSI valdybos balsavimui. Valdybą 

sudaro 5 nariai ir jums bus duota galimybė 

pasiūlyti bet kurį Instituto narį, įskaitant save. 

Visi pasiūlymai bus teikiami telefonu, patikslinus 

ar tikrai siūlomas narys norėtų bolatiruotis į 

valdybą.  Po to rinkimų komitetas paštu atsiūs 

jums rinkimų biuletenį ir jūs galėsite balsuoti už 

2018-2022 metų valdybos narius. Kuomet 

penkių narių valdyba bus išrinkta, jie 

tarpusavyje pasiskirstys prezidento, vice 

prezidento, finansininko, sekretoriaus ir 

papildomo nario pozicijas.  

Nijole Etzweiler buvo nominuota LTŠI garbės 

narė, o narystė ją vieningai priėmė. Sveikiname 

Nijole. 

Sekantis dienotvarkės klausimas buvo išrinkti 

audito komitetą, kuris patikrins LTSI finansinę 

būklę. Trijų žmonių komitetas, be dabartinio 

finansų sekretoriaus Tomo Mikuckio, peržiūrės 

ir patvirtins 2018 metų finansinius įrašus.  

LTSI direktorių taryba šiame susitinkime išrinko 

sekančių dviejų Šokių Švenčių meno vadovus. 

Čikagos „Grandies“ vadovas Gintaras 

Grinkevičius buvo išrinktas sekančios 2020 metų 

XVI šventės vadovu.  



 

 

 

Gintaras Grinkevičius – XVI-tos 
šokių šventės meno vadovas 

Los Angeles „Retro“ vadovė Sigita Barysienė 

paskirta 2024 metų XVII šventės vadove.  

 

Sigita Barysienė- XVII-tos šokių 
šventės meno vadovė 

Buvo daug diskutuota dėl šio neįprasto žingsnio, 

bet priežatis, kodėl valdyba priėmė šį 

sprendima, yra tai, kad pasiruošti 2020 metų 

šventei Gintarui yra likę tik 2,5 metų, o Sigita 

turės 6 metus. Žinodama, kad bus sekančios 

šventės meno vadovė, ji galės stebėti ir 

pasimokinti iš 2020 metų šventės ir panaudoti 

savo žinias ir idėjas 2024 metų šventėje. Sekanti 

valdyba išrinks meno vadovą 2028 metų šokių 

šventei. Tai panaši procedūra, kaip daroma 

sporto olimpinėse žaidynėse, kai prezidentas 

išrenkamas keletą metų į priekį ir turi laiko 

sukurti savo viziją ir susirasti pagalbininkus. 

Po susirinkimo vyko simpoziumas apie dviejų 

praėjusių Bostono ir Baltimorės švenčių eigą. 

Simpoziume dalyvavo dvi anksteniųjų švenčių 

meno vadovės Violeta Fabionovich ir Nijolė 

Popienė, kurios pasidalino savo pastabomis ir 

patarimais, jas papildė Tomas Mikuckis ir Romas 

Janušonis. Diskusija buvo tęsiama ir 

sekmadienio rytą. Pridėta keletas priedų, 

kuriuos galite paskaityti. 

Lietuviškos Šokių Šventės tapo pagrindiniu 

Amerikos lietuvių ir Kanados lietuvių 

bendruomenių renginiu. Programos sąmata 

išaugo iki $700.000 ir reikalauja daug pastangų 

bei darbo, kad būtų vykdoma sėkmingai.  

Kiek žinoma, JAV Lietuvių Bendruomenės 

sprendimu 2020 metų XVI Šokių Šventė vyks 

Filadelfijoje, o Šventės direktore išrinkta Laima 

Liutikienė. Šventės šeimininkai Filadelfijos ir 

Naujojo Džersio lietuvių bendruomenės.  

Tuo tarpu 20 Šiaurės Amerikos šokių grupių šių 

metų liepos mėnesį ruošiasi dalyvauti Lietuvoje 

vyksiančioje Dainų ir Šokių Šventėje. Šiaurės 

Amerikos grupių meno vadovas ir kordinatorius 

Tomas Mikuckis. Tai ypatigi metai, kai Lietuva 

švenčia savo nepriklausomybės šimtmetį nuo 

1918 metų ir tai turėtų būti ypatinga šventė. 

Jeigu jūsų grupė nešoka šioje šventėje, mes 

jums primygtinai rekomenduojame nuvykti į 

Lietuvą šią vasarą kaip žiūrovui ir sudalyvauti 

kartą gyvenime pasitaikančiame renginyje. 

Ačiu,   Rytis 

  



 

 

President’s message:     

I just want to let you know about all of the new 
things that are happening at the Lithuanian Folk 
Dance Institute this year. 

We had our yearly gathering in Chicago on the 
weekend of December 2nd & 3rd at the 
Lithuanian World Center. We began the 
gathering with the LTSI meeting.  After the 
reading of the minutes from the last gathering 
at Camp Dainava, we then got to business.   

First was the discussion of the changes to the 
by-laws.  With the help of the by-laws 
committee, final tweaking of the language was 
agreed upon by the general membership.  It 
was then decided to send out the new by-laws 
to the full membership by mail to have them 
review for 30 days, and then everyone will be 
given a chance to vote on accepting them.  The 
new by-laws are a significant improvement, and 
clarify many outstanding grey areas that we had 
before.  Likewise, the new by-laws give more 
power to the general membership, and make 
the executive committee more accountable to 
the general membership.  You should be 
receiving the new by-laws by mail soon for your 
review and an explanation of the voting 
procedure. 

The issue with determining who is a fully paid 
up dues member was discussed, and it was 
agreed upon to appoint a specific person to 
take on the challenge of verifying who has paid 
their dues to LTSI, and who still has an 
outstanding balance.  Membership in good 
standing and the ability to vote requires that all 
members have paid their yearly $20.00 
membership fee.  The only exception are 
honorary members who do not have to pay 
yearly dues.  Nijole Etzweiler offered to take up 
the dues oversight task, and the Executive 
Committee agreed.  Expect to hear from Nijole 
about your 2018 dues, and any back dues you 
may owe from previous years. 

Nijole Etzweiler was nominated as an LTSI 
Honorary Member, and the membership 
unanimously accepted her. Congratulations to 
Nijole. 

Next there was a discussion about the elections 
for the next Executive board.  A three person 
committee was selected and they will be 
sending out ballots for nominations to the next 
four year term for the LTSI Executive Board.  
There are five executive board member 
positions, and you will be given a chance to 
nominate anyone you wish to serve on the 
board for the next four year term, including 
yourself.  All nominations will be verified by 
telephone to make certain nominated member 
really would like to have their name on the 
ballot.  After that, the election board will send 
out voting ballots by mail, and you’ll be able to 
vote for the new LTSI executive board for 2018-
2022.  Once the new five member board is 
elected, it will be up to them to decide on the 
positions of President, Vice-President, 
Treasurer, Secretary, and one At-Large member. 

The next order of business was to appoint an 
auditing board to go over the financial books of 
LTSI.  Three people were nominated and 
accepted the position.  They will be working 
with out current LTSI treasurer Tomas Mikuckis 
to review the financial records and certify them 
for 2018. 

Next was the announcement that the LTSI 
Board of Directors had appointed the next two 
Art Directors for the next two LTSI dance 
festivals.  Gintaras Grinkevicius, the director of 
the Grandis dance group in Chicago, was 
selected as the Art Director for the 2020 XVI-th 
Lithuanian Folk Dance Festival.   

In addition, Sigita Barasiene, the director of the 
Retro dance group in Los Angeles, was selected 
as the Art Director for the 2024 XVII-th 
Lithuanian Folk Dance Festival.   

There was much discussion about this unusual 
move.  The main reason the Executive Board 
gave was the late announcement for 2020, 
which only gives Gintaras two and a half years 
to get the art program ready.  By selecting the 
2024 director at this time, this will give Sigita 6 
years to get the next program ready, and she 
will be able to monitor the progress of the 2020 
festival and be better prepared to take on the 
mantle for 2024 knowing ahead of time what 



 

 

challenges and decisions she will have to face.  
The next Executive Board will then be tasked 
with selecting the art director for the 2028 
dance festival.  This process is comparable to 
how the Olympics are chosen several years 
ahead of time, and also gives the next director 
time to assemble a group of helpers and 
determine a vision for the next Svente. 

After the meeting closed, the assembled group 
moved to having a symposium on the topic of 
lessons learned and discussions about the last 
two dance festivals in Boston and Baltimore.  
We also had on hand Violeta Fabijonovich and 
Nijole Popiene, two additional previous dance 
directors who added their insights on dance 
festival in addition to Tomas Mikuckis and 
Romas Jonusonis.  This discussion continued 
from Saturday into Sunday morning.  Attached 
are some outakes from those discussions which 
you can read.   

The Lithuanian Folk Dance Festivals have 
become major events in the Lithuanian-
American and Lithuanian-Canadian 
communities.  The program budgets have now 
grown to $700K dollars and they now take a lot 
of planning and coordination to run 
successfully.   

It is our understanding that the National 
Bendroumenė has selected Philadelphia as the 
site of the 2020 XVI-th Lithuanian Folk Dance 
Festival, with Laima Liutikienė as the Festival 
Chairman.  This šventė will be hosted as a joint 
effort by the Philadelphia and New Jersey 
Lithuanian American communities.  

Meanwhile twenty North American dance 
groups are preparing for their visit to Lithuania 
for the Lithuanian Song Festival, Dance Day, in 
July of 2018.  Our own Tomas Mikuckis is the 
North American coordinator and balletmeister. 
This is a special year as it’s the centennial of the 
restoration of Lithuanian Independence in 1918, 
and it should be an extra special spectacular 
event.  If your group is not participating, we 
highly urge you to consider going to Lithuania 
next year at least as a spectator for this once in 

a lifetime event. Thanks,  Rytis 

  



 

 

  

2017 Suvažiavimo Nariai 
– 2017 Membership 
Meeting Attendees 
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Philadelphia to Host the 16th Lithuanian Folk Dance Festival 

  

Philadelphia, PA: The National Executive Committee of the Lithuanian-American Community, 

Inc. has chosen Philadelphia as the host city for the 16th Lithuanian Folk Dance Festival in 

2020.  Called “Šokių Šventė” in Lithuanian, this event is held every four years to celebrate the 

unique traditions of the Lithuanian heritage.  Beginning in 1957, these festivals provided a way 

for Lithuanian immigrants and Lithuanian-Americans to keep their heritage alive while the 

Soviet Union occupied Lithuania during the Cold War.  Now that Lithuania is an independent 

nation, these festivals are an essential part of celebrating Lithuanian traditions. 

  

Nearly 10,000 people from around the world are expected to gather in Philadelphia for the 

16th Šokių Šventė.  During the 4th of July weekend, this festival will feature a series of banquets, 

art exhibits, and concerts in Center City culminating with a dynamic performance on Sunday 

July 5th, paying tribute to vibrant, Lithuanian folk dance performed in synchrony by nearly 2,000 

dancers.  Details on venues and accommodations are to come.  The most recent Šokių 

Šventė was held in Baltimore on July 3rd, 2016, featuring over 1,800 dancers from 6 different 

countries.  
  

The 16th Šokių Šventė is being organized by the Lithuanian-American Community, Inc. in coordination with the 

Lithuanian Canadian Community and the Lithuanian Folk Dance Institute, which has announced that the Artistic 

Director for the 16th Šokių Šventė will be Gintaras Grinkevičius, who is the co-leader of Chicago’s “Grandis” 

Lithuanian Folk Dance Ensemble.  

  

Krista Butvydas Bard, Honorary Consul General of the Republic of Lithuania to the 

Commonwealth of Pennsylvania, commented: 

  

“Our Lithuanian Dance Festival ‘Šokių Šventė’ is an internationally acclaimed showcase of 

choreography, costume design, and textile art, and holds special significance for this region.  The 

very first Lithuanians came to the United States via Pennsylvania in the 19th century, and 

Philadelphia continues to be home to one of the largest and most active Lithuanian diaspora 

communities in the world, continuously working to strengthen cultural, educational, economic 

and scientific ties.  In 2013, Philadelphia notably produced the largest Lithuanian festival in the 

U.S. since the 1939 World’s Fair, including the largest Lithuanian artists’ exhibition in the U.S. 

at the esteemed Philadelphia Museum of Art Craft Show.  We look forward now to hosting the 

Lithuanian Dance Festival ‘Šokių Šventė’ in Philadelphia during the Welcome America 

festival.  This country welcomed us, and we are honored to be a part of its rich heritage.” 

  

Laima Liutikienė, the Chairwoman of the Šokių Šventė’s organizing committee, said: 
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“Folk music and dance have always been a very important part of the Lithuanian culture and 

identity.  We dance and sing from one generation to another, and it unites us into one, big 

family.  In 2020, Philadelphia will welcome thousands from this beautiful family to dance, create 

new memories, and celebrate together.”  

  

About the Lithuanian-American Community, Inc.: The Lithuanian American Community, 

Inc. (LAC) has 52 local chapters in 27 states and the District of Columbia.  Since its founding in 

1951, LAC has sought to preserve the Lithuanian cultural identity for future generations. LAC is 

also in the forefront of fostering the growth of the democratic institutions of the country of our 

heritage and of assisting Lithuania in numerous other ways.  Find out more at http://lithuanian-

american.org/. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventė vyks Filadelfijoje 

  

Filadelfija, Pensilvanijos valstija. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba pasirinko 

Filadelfiją organizuoti Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventei, vyksiančiai 2020 

metais. Kas ketveri metai rengiama šventė yra viena iš ryškiausių unikalaus lietuvybės tautinį 

paveldą įprasminančių apraiškų. Nuo 1957-ųjų rengiamos šventės suteikė lietuvių kilmės 

emigrantams galimybę išsaugoti savo tautines ir kultūrines šaknis bei jomis didžiuotis, nors pati 

Lietuva tuo metu buvo okupuota Sovietų Sąjungos. Tačiau ir Lietuvai atkovojus 

nepriklausomybę šie išeivijos renginiai išlieka kaip viena iš svarbiausių bei didingiausių 

lietuviškos kultūros puoselėjimo galimybių. 

Tikimasi, kad į Filadelfiją 2020 m. liepos 3-6 dienomis susirinks apie 10,000 šventės dalyvių, 

žiūrovų ir svečių iš viso pasaulio. Renginio savaitgaliui numatoma nemažai koncertų, meno 

parodų ir pokylių, išsamesnė informacija apie juos – jau netrukus. Šventės kulminacija – 

sekmadienio, liepos 5 d. koncertas, kai lietuviškame šokyje į spalvingą ir dinamišką derinį 

susilies beveik 2,000 šokėjų. 2016 metais Baltimorėje vykusioje šokių šventėje pasirodė daugiau 

nei 1,800 šokėjų iš 6 pasaulio šalių. 

XVI Šokių Šventę organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su Kanados Lietuvių 

Bendruomene ir Lietuvių Tautinių Šokių Institutu. Lietuvių Tautinių Šokių Institutas paskelbė, 

jog šios šventės meno vadovu bus Gintaras Grinkevičius, vienas iš Čikagos tautinių šokių 

ansamblio „Grandis“ vadovų. 

Lietuvos Respublikos garbės konsulės Pensilvanijoje Kristos Butvydaitės Bard nuomone, 

„Šokių Šventė yra tarptautinio lygio pasirodymas, puikiai atspindintis lietuvių tautinės 

choreografijos, tautinių kostiumų dizaino ir tekstilės meną. Ši šventė turi ypatingą reikšmę 

regionui, kuriame ji organizuojama. Pirmieji lietuviai į JAV XIX a. atkeliavo būtent per 

Pensilvaniją, o Filadelfijoje ir šiandien vis dar tebėra viena iš didžiausių ir veikliausių lietuviškų 

diasporų, aktyviai stiprinanti kultūrinius, švietimo, ekonominius ir mokslo ryšius su Lietuva. 

2013-aisiais Filadelfijoje buvo surengtas didžiausias lietuviškas festivalis nuo 1939 m. vykusios 

Pasaulio mugės („World‘s Fair“), tuo metu garsiajame Filadelfijos muziejuje vykusioje Meno ir 

amatų parodoje buvo eksponuojama Amerikoje didžiausia lietuvių menininkų darbų paroda. Mes 

džiaugiamės galimybe organizuoti Tautinių šokių šventę  tuo pat metu, kai Filadelfijoje vyks 

garsusis „Welcome America“ festivalis. Ši šalis svetingai mus priėmė, ir mes didžiuojamės 

būdami jos turtingo kultūrinio kolorito dalimi.“ 

http://lithuanian-american.org/
http://lithuanian-american.org/


 

 

Pasak Šokių Šventės organizacinio komiteto pirmininkės Laimos Liutikienės, 

„Liaudies muzika ir šokis nuo seno buvo labai svarbi lietuviškos kultūros ir tapatybės dalis. Mes 

dainavimo ir šokio tradicijas perduodame iš kartos į kartą, ir tai mus sujungia į vieną didelę 

šeimą. 2020-aisiais 

Filadelfija sukvies tūkstančius šios gražios 

šeimos narių drauge šokti, kurti 

neblėstančius prisiminimus ir švęsti 

lietuvybę.“ 

  

Apie JAV Lietuvių Bendruomenę: JAV 

LB sudaro 52 apylinkės 27 valstijose. Nuo 

pat įkūrimo 1951 m., bendruomenė siekia 

išsaugoti lietuvišką kultūrinį paveldą ir 

tapatybę ateities kartoms, o taip pat skatinti 

ir stiprinti demokratijos plėtrą Lietuvoje. 

Daugiau apie mus sužinosite 

užsukę http://lithuanian-american.org    
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Daugiau naujienų - Iš Argentinos 

 

Laba diena! 

 
Noreciau pranesti lietuvių tautinių šokių grupe „Nemunas” (Argentina) dalyvaus sekancioje Lietuviu Sokiu 
Sventeje 2018 m. Lietuvoje. Labai praso, uzsiregistruokite musu kolektyva ir esame parisuoses padeti ir 
bendrauti su Jumis. 
 
Irgi noreciau pasiulyti, kad musu "Nemuno" vadovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis noretu tapti Lietuviu 
Tautiniu Sokiu Institutas narys, padeti ir bendradarbiauti su jumis ir visais lietuviu sokiu grupemis. 
Galu gale, naudoju proga informuoti jus, kad lietuvių tautinių šokių grupe „Nemunas” iš Berisso miesto 
vakar koncertavo La Platos miesto municipaliniame „Coliseo Podestá” teatre, kur buvo švenčiama 
Tarptautinė šokio diena. 
 

 
 
Su geriausiais linkejimais is Argentinos! 
Pagarbiai. 
 
NEMUNAS 



 

 

 

 


