
 
 

LTSI PIRMININKO PRANEŠIMAS / PRESIDENTʼS MESSAGE 
 

Gerbiamieji Nariai –  
 
Sveikimu visus su praeijusia nuostabia ir sekminga Šokių Švente Baltimorėje. Neglaiu 
atsistebėti kad man sukėlė tokį įspūdį kokį atsimenu prieš 45 metų mano pimoje šventėje. O 
dabar laikas judėti toliau ir pradėti planuoti sekančius įvykius.   
  
Ateinantis svarbus įvykis bus 2018 m Dainų Šventė Lietuvoje, kur man labai malonu 
pranešti, kad mūsų Tomas Mikuckis buvo pakviestas būti vienas iš Šokių Dienos 
baletmeisterių ir tuo pačiu paskirtas Lietuvos Nactionalinio Kultūros Centro būti Šiaurės ir 
Pietų Amerikos koordinatorius.  Sveikinam Tomą!  LTSI ragina visas grupės kurios dalyvavo 
XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventėje taip pat ir dalyvautų Lietuvoje.  Daugiau smulkmenų 
rasite šiame žiniaraštyje. 
 
LTSI taip pat jau dirba padėti ruošti ateinančią XVI Šokių Šventė 2020 m.  Artimai 
bendradarbiaujame su JAV Lietuvių Bendruomene ir toliau rišame stipresnsius ryšius.  
Daugiau svarbių žinių apie vietovės radimą ir meno vadovo/ės paskirima taip pat rasite šiame 
žiniaraštyje. 
 
Visos Lietuvių Tautinių Šokių Instituto valdybos vardu, linkime Jums toliau smagios veiklos 
ir iki greito pasimatymo šią vasarą! 
 
Rytis Grybauskas 
LTSI Valdybos Pirmininkas 
 
Dear members – 
 
First and foremost, I congratulate everyone with such a successful Šokių Švente in Baltimore 
last summer.  We also have important news related to upcoming future events.  Planning for 
the 2018 World Lithuanian Song Festival is underway, and we are excited that Tomas 
Mikuckis has been selected to coordinate participation from groups in North and South 
America.  Plans for our next North American festival in 2020 are also already underway.  
Important details can be found in this newsletter. 
 
Best regards, Rytis. 
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XV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS MENO VADOVO PADĖKA /  
XV LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL ARTISTIC DIRECTORʼS THANKS 

 
Gerbiamieji kolegos –  
 
Jau beveik po metų dar trūksta žodžių išreikšti kokius asmeninius jausmus ir prisiminimus 
man paliko mūsų nuostabiai atliktas darbas – stebuklas – praeitą vasarą.  Su visa širdimi 
tebedėkoju ir lenkiu jums galva už pasitikėjimą, pagalbą, šokėjų mokymą ir raginimą.  Teigių 
kad įrodėme kad išeivijos šventės ne tiktai gali – bet turi gyvuoti, ir kad jomis galime išlaikyti 
mūsų tradicijų sukurtą ypatingumą, unikalumą, ir tuo pačiu toliau kurti ir tobulinti jų spalvas.  
Daug ką išmokome padėti ateinančiom šventėm, ir svarbiausia tikiu kad ne vieną jauną 
šokėją ir būsimą šokių mokytoją įskiepijom su meile lietuvių liaudies šokiu. 
 
Iki sekančio pasimatymo ir tolimesnio bendradarbiavimo,  
 
~Tomas 
Tomas Mikuckis, XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas 
 
Dearest colleagues – 
 
Almost a year later I still struggle to find the words to express what incredible feelings and 
memories I have from our incredible achievement last summer.  With my entire heart I 
continue to thank you for your support, collaboration, and the teaching and encouragement 
you gave your dancers.  I believe we showed that our festival not only can but must continue 
to flourish, and that they can continue to maintain the distinct and unique character that 
reflects their long tradition, while continuing to evolve and grow.  I hope that we learned a 
lot that will help future festivals, and most importantly I believe that the weekend inspired 
many a dancer and future dance teacher with a greater and deeper love of Lithuanian folk 
dances. 
 
Until our future meetings and collaborations, 
 
~Tomas 
Tomas Mikuckis, XV Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Director 
 

 
Kūrybinė grupė – Giedrė, Ramona, Simona, Tomas, Sigita, Vilija. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ŽINIOS IŠ 2016 JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS SESIJOS 
 
2016 m. spalio mėnesį įvyko JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos Sesija, Washington DC 
apylinkėje.  Trumpa pranešimą apie įvykusią XV Šokių Šventę padarė Linas Orentas, 
organizacinio komiteto pirmininkas.  Taip pat, visi džiaugėsi Šokių Švenčių istorijos parodą, 
kurioje LTSI dėka jau įtraukta ir XV šventės plakatas. 
 
Sigitos Barysienės ir Tomo Mikuckio dėka, buvo priimtas nutarimas įsteigti Šokių ir Dainų 
Švenčių tęstinumo komitetą, kuris yra įpareiguotas bendradarbiauti su Lietuvių Tautinių 
Šokių instituto rūpintis švenčišvenčių tęstinumu.  Taigi džiaugiamės kad mūsų ryšiai ir 
bendradarbiavimas su JAV LB stiprėja. 
 
Suprantame iš JAV LB tarybos pirmininkės Sigitos Šimkuvienės kad LB aktyviai ieško 
sekančio miesto ir numato neužilgo turėti gerų žinių. 
 
       Sigita Barysienė, Tomas Mikuckis 
 
Collaboration with the Lithuanian-American Community has resulted in both the formal 
approval by their board of directors of a continuity committee charged with working with 
LTSI on future folk dance festivals, and with activity undeway to secure a city for the XVI folk 
dance festival.  We are hopeful that more news will be forthcoming before too long! 

Akimirka iš XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 
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2018 PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ – SVARBI INFORMACIJA / 2018 
WORLD LITHUANIAN SONG FESTIVAL – IMPORTANT INFORMATION 

 
Į Pasaulio Lietuvių Dainų Šventės Šokių dienos programą „Saulės rato ritimai“, pagal prof. 
Laimutės Kisielienės numatytą scenarijų, iš užsienio kviečiamos dalyvauti jaunimo ir 
vyresniųjų šokių grupės. 
 
Jaunimo šokių grupės kartu su Lietuvos jaunimo šokėjais koncerto dalyje „Duona balta kaip 
saulė“ šoks 3 šokius, ir finalinėje „Negęsk žiburėli, negęsk“ 2 šokius ir 2 priešokius. 
 
Vyresniųjų šokių grupės kartu su Lietuvos šokėjais dalyvautų koncerto dalyje „Negęsk 
žiburėli, negęsk“ ir šoks 2 šokius ir 2 priešokius. 
 
Prašome visų vadovų išpildyti šią apklausą https://www.surveymonkey.com/r/KJ632WS arba 
susisiektų su Tomu Mikuckiu (mikuckis@gmail.com) iki gegužės 15 d. kad pradėtumėm 
suprasti kas domisi dalyvauti.  Tolimesnė informacija apie oficialią registraciją ir kitas 
detales pateiksime kai jas turėsime. 
 
Student and adult groups are invited to participate in the 2018 World Lithuanian Song 
Festival Dance Day performance.  Student groups will perfrom 5 dances and 2 
accompaniments.  Adult groups will perform 2 dances and 2 accopmaniments. 
 
We ask all group directors to fill out this survey https://www.surveymonkey.com/r/KJ632WS 
or contact Tomas Mikuckis by email (mikuckis@gmail.com) by May 15, so we could begin to 
understand what interest levels look like.  Further information about formal registration and 
timelines will be provided as it becomes available. 

 
Akimirka iš XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 
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2017 MOKYTOJŲ VASAROS ŠOKIŲ KURSAI / 2017 DANCE CAMP 
 

Numatome laikyti 2017 mokytojų šokių kursus rugpjūčio 13-19 d. Dainavos stovykloje, 
Manchester, Michigan.  LTSI ruošia dviejų tikslų programą: 

- Pastatymas ir išmokinimas 2018 Šokių Dienos repertuaro 
- Mokytoju metodikos ir dėstymo kursai visiem (ne tiktai tiem kurie domisi dalyvauti 

Lietuvoje) (šokių mokymas, šokiu aprašymas, žingsniai, repertuarai tinkami įvairiem 
amžiam, ir t.t.) 

 
Kursuose dalyvaus 2018 Šokių Dienos meno vadovė prof. Laimutė Kisielienė. 
 
Siekiame kad dalyvautų ne tiktai grupių vadovai, bet ir jauni mokytojai, padėjėjai, ir kiti, 
kurie mokina ir nori pasisemti daugiau praktinės medžiagos ir informacijos.  Mums svarbu 
kuo greičiau suprasti ar turėsime pakankamai dalyvių kurie gali dalyvauti pilną savaite, todėl 
prašome visų visų vadovų išpildytų šią apklausą https://www.surveymonkey.com/r/KJ632WS 
iki gegužės 15 d.   
 
We are planning to hold the 2017 dance teacher course August 13-19 at Camp Dainava in 
Manchester, MI.  We are planning the course to have 2 objectives: 

- Teach the dances that will be part of the 2018 Dance Day repertoire  
- Methodological and practical teaching course for everyone (not just those 

considering going to Lithuania) (tips for teaching dances, how to read dance notes, 
steps and techniques, advice on dance repertoires for various age groups, etc.) 

 
Prof. Laimutė Kisielienė, the artistic director of the 2018 Song Festival Dance day will be 
one of the instructors at the course. 
 
We encourage dance group directors to bring their teachers, assisstants, and others, who 
would be interested in learning more and obtaining practice advice and useful material.  It is 
important for us to know ASAP if we will have enough participants to fill a full week, so we 
ask all directors to fill out this https://www.surveymonkey.com/r/KJ632WS by May 15. 

 
Akimirka iš XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 
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XVI ŠOKIŲ ŠVENTĖS MENO VADOVO/ĖS PASKIRIMO PROCESAS / 
XVI FOLK DANCE FESTIVAL ARTISTIC DIRECTOR SELECTION PROCESS 

 
Lietuvių Tautinių Šokių Institutas, pagal mūsų statutą ir ilga bendradarbiavimo istorija su 
Lietuvių Bendruomenę, yra atsakingas už Šokių Švenčių meninės dalies paruošima, ir už 
meno vadovo/ės paskyrimą.   
 
Meno vadovo darbas yra nepaprastai svarbus, ir jo sėkmingas atlikimas turi neįprastai svarbų 
įnašą į mūsų veiklos išlaikymą.  LTŠI dirba kartu su meno vadovu įtikrinti kad programa ir 
repertuaras yra stiprus ir atitinka šokių švenčių tradicijai, charakteriui, ir šokėjų sugebėjimui.  
Tuo pačiu, svarbu kad meno vadovas/ė turėtų stiprią, pasitikimą komandą įvykdyti visus 
reikalingus šventės paruošimo darbus.   
 
Žinome kad šis paskyrimas yra vienas iš svarbiausių darbų, kuri atlieka kiekviena LTSI 
tarybos kadencija, ir kuris nepaprastai rūpi LTSI narystei.  Todėl, LTSI Taryba nor pranešti 
šias svarbias duomenis visiems nariams apie XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventės meno 
vadovo/ės paskirima: 
 

1. Įtikrinti kad tie vadovai, kurie turi patirtį ir domisi šiuo darbu, būtų žinomi LTSI 
tarybai, prašome kad jie iki gegužės 31 d. pasisiūlytu raštu LTSI tarybai 
lithdanceinstitute@gmail.com.  Prašome 2-3 puslapiais apibudinti: 

a. Savo patirtį ir norą užsiimti šiomis pareigomis 
b. Kaip galvojate apie programos tikslą / temą / viziją (nereikia pilno repertuaro, 

bet galima įrašyti pavyzdžių) 
c. Ar numatote kas dirbtų jūsų komandoje. 

2. LTSI Taryba numato meno vadovo paskyrima padaryti birželio, ar, veliausiai, liepos 
mėnesį. 

 
Dėkojame, 
LTSI Taryba 
 
The Lithuanian Folk Dance Institute, according to our bylaws and longstanding 
collaboration with the Lithuanian-American Community, is responsible for the artisitc 
program of Lithuanian Folk Dance festivals, including the selection of the festival artistic 
director. 
 
The artistic director role is very important, not only to the success of the festivals but to the 
on-going vibrancy of our dance community.  LFDI closely collaborates with the artistic 
director to ensure that the program and repertoire of each folk dance festival reflects our 
traditions, character, and capabilities of our dancers.  In addition, it is critical that each 
artisic director have a strong dedicated team supporting him or her in this endeavor. 
 
We know that this selection is one of the most important decisions each LFDI Board of 
Directors makes, and one that is especially impactful to our membership.  Therefore, the 
LFDI Board would like to provide some important information to our membership about the 
selection process for the XVI Lithuanian Folk Dance Festival artistic director. 

1. To ensure than any dance teachers with the experience and desire to take on this task 
be known to the LFDI board, we request that by May 31 each would volunteer in 
writing (at lithdanceinstitute@gmail.com). We request 2-3 pages in writing that 
summarize: 

a. Experience and interest in taking on this role 



b. Current perspectives on the program purpose/vision/theme (a complete 
repertoire is not needed but the summary can include examples if needed) 

c. Anticipated artistic committee team members  
2. The LFDI Board anticipates to make a final appointment by June, or, at the latest, 

July. 
 
Thank you, 
The LFDI Board of Directors 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
LTŠI NARYSTĖ / LFDI MEMBERSHIP 

 
Mieli Lietuvių Tautinių Šokių Instituto nariai,  
 
Baltimorės Šokių Šventės metams jau senai pasibaigus, Lietuvių Tautinių Šokių Institutas 
norėtų jums priminti kad dabar laikas užsimokėti nario mokesčius. Laukiame mokėsčių 2016 
ir 2017 metams.  Metinis nario mokėstis yra $20, tai dauguma narių yra skolingi $40. 
Prašome LTŠI nariams siųsti $čekius, išrašytus “Lithuanian Folk Dance Institute”, Rūtai 
Mickūnienei, 12 Vista Circle, Centerville, MA 02632. Dėkojame iš anksto už greitą 
atsiliepimą. 
 
Taip pat, galite elekroniniu būdu užsimokėti per PayPal: http://www.PayPal.Me/ltsi/ 
Prašome pažymėti už katrus metus mokate, vardą, ir grupę. 
 
Širdingai,  
Rūta Mickūnienė, Sekretorė, LTŠI  
 
Dear Lithuanian Folk Dance Institute Members,  
As the year of Sokiu Svente Baltimore 2016 is well behind us, the Lithuanian Folk Dance 
Institute would like to remind you that annual $20 membership is due.  We are awaiting both 
2016 and 2017 dues.  If you as members would kindly send checks payable to "Lithuanian 
Folk Dance Institute" to Ruta Mickunas, 12 Vista Circle, Centerville, MA  02632, would be 
most appreciated.    
 
Alternatively, we are now accepting dues by PayPal: http://www.PayPal.Me/ltsi/ Please note 
your name, group, and years of dues being paid for in the comments. 
 
Fondly,  
Ruta Mickunas, Secretary, LTSI 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

ARCHYVAI / ARCHIVAL WORK UPDATES  
 
Su ką tik prėjusiom Vėlykom, Jus sveikina Danguolė R. Varnienė ir LTSC vicepirmininkė 
Loreta Timukienė. Kreipiamės į Jus, nes mums rūpi Jūsų archyvai, Jūsų istorija, Jūsų 
džiaugsmai ir pasisekimai LIETUVIŠKAME tautinių šokių pasaulyje!   
 
Tikimės, kad jums jau teko matyti parodos stendus, pasakojančius apie tautinių šokių  
švenčių kelius? Ši Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) paroda jau buvo pristatyta 
Baltimorėje, Washingtone, Los Angeles, New Yorke, Connecticute ir dar keliauja tolyn...Tai 



mūsų istorija, kuri nesibaigia ir tęsiasi toliau. LTSC šį projektą galėjo įgyvendinti tik su LTŠI 
ir kitų rėmėjų parama!   

 
Kreipiamės į Jus ir prašome visų lietuviškų 
tautinių šokių grupių pagalbos - atsiųskite 
savo vadovų ir mokytojų biografijas, taip 
pat savo pasirodymų programas, 
nuotraukas į LTSC, kur jau yra sukauptas 
didžiulis turtingas mūsų šokių tradicijas 
liudijantis palikimas (archyvo adresą rasite 
vizitinėje kortelėje). Tik su Jūsų pagalba 
visą šį turtą galėsime išsaugoti ateities 
kartoms, tik taip apie mūsų istoriją sužinos 
visas pasaulis. 
 

Rašykime savo prisiminimus, peržiūrėkime savo archyvus, užrašykime nuotraukose įamžintų 
žmonių pavardes, pažymėkime įvykių datas, vietoves. Kviečiame kibti į labai reikalingą ir 
neatidėliotiną darbą.  
Apie tai ir kitus LTŠI reikalus pasikalbėsime jau kitais metais, 2017 m. kovo mėnesį 
Čikagoje. Tikslią susitikimo datą ir vietą pranešime vėliau. 
 
Kviečiame Jus, LTŠI  narius, į bendrą darbą su meile Lietuvai ir lietuvybei ! Įrodykime, kad 
MES gyvuojame ir gyvuosime toliau!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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UŽUOJAUTOS / CONDOLANCES 

 
Su giliu liūdesiu pranešame apie skaudžią netektį – 2016 metais išeivija neteko trijų iškilių 
asmenybių, lietuviškos kultūros puoselėtojų, tautinių šokių mylėtojų ir mokytojų, Lietuvių 
tautinių šokių instituto ilgamečių narių Jadvygos Reginienės, Genovaitės Breichmanienės ir 
Galinos Gobienės.  LTŠI  reiškia užuojautą visiems kurie pažinojo šias iškilias moteris. 
 
A.A.  JADVYGA REGINIENĖ 

 
JADVYGA REGINIENĖ, sulaukusi 92 metų, mirė š. m. rugpjūčio 
31 d. Šokių grupės “Lazdynas” (Roches ter) vadovė (1963-2000), 
Laisvojo pasaulio lietuvių VII šokių šventės (Cleveland) meno 
vadovė, LTŠI valdybos narė (1982-1988) paskutiniu metu gyveno 
Bostone, palaidota Rochester, NY. Liūdi sūnus ir dukra su 
šeimomis bei artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. 
 
 
 
 

A.A.  GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ 
 
GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ, beveik sulaukusi 97 metų, mirė 
š. m. rugsėjo 27 d., palaidota Kanadoje (Mississauga, Ont.). Šokių 
grupės ,,Gyvataras” (Hamilto- nas) steigėja, vadovė, mokytoja ir 
širdis (1950-2000), Laisvojo pasaulio lietuvių IV ir VIII šokių 
švenčių meno vadovė, knygų Suk suk ratelį ir Mylėjom Lietuvą iš 
tolo autorė bei ilgametė Kanados LB veikėja. Liūdi sūnus 
Gediminas Breichmanas ir dukra Giedrė Szpiech su šeimomis, 
Kanados ir JAV lietuvių bendruomenės bei pažįstami Lietuvoje. 
 
 
 
 

A.A.  GALINA GOBIENĖ 
 
 
GALINA GOBIENĖ, beveik sulaukusi 94 metų, mirė š. m. spalio 1 
d. Detroite. Ji buvo šokių grupės ,,Šilainė” steigėja, vadovė, 
mokytoja ir širdis (19491987), Laisvojo pasaulio lietuvių V šokių 
šventės meno vadovė, LTŠI pirmininkė (1978-1988). Liū- di sūnus 
Linas Gobis su šeima, Detroito lietuvių bendruomenė, artimieji 
Amerikoje ir Lietuvoje. 
 
 
 
 

Visos trys garbingos ir mielos asmenybės, gimusios, augusios ir mokytojavusios Lietuvoje, 
su didele meile sugebėjo per tautinius šokius perduoti lietuviškos kultūros tradicijas 
jaunesnėms kartoms Amerikoje ir Kanadoje. Jų šviesus atminimas ir nuoširdus pasišventimas 
tautinių šokių tradicijų puoselėjimui išeivijoje liks visų šias iškilias moteris pažinojusiųjų 
širdyse. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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CORRECTION 
 
Newsletter No. 68, Vanda Stankus was incorrectly identified as the founder of ‘Gyvataras,’ 
which was founded by Genovaite Breichmanas.   

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Thank you to all contributors in volunteering help to publish the latest effort.   We invite all 
LTŠI/LFDI members to submit more articles of interest about your triumphs and activities.  
 
LTSI/LFDI Inc. Executive Committee, http://www.lttsi.org 
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