Otro reizi Latvijā
Starptautiskais deju festivāls
«DANCE OF EUROPE LATVIA» 2019
Deju Festivāls DANCE OF EUROPE LATVIA 2019 notiks pēc amerikāņu sistēmas, tas ir,
tiesnešu vērtējums būs skatāms uzreiz pēc dejas lielajā ekrāna, kā arī dalībniekiem būs
iespēja uzzināt tiesnešu viedokļi par katru deju.

STREET DANCE SHOW,
SHOW DANCE
DATUMS:

24.02.2019
VIETA:
VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2, Rīga, LV-1039

MĒS PIEDĀVĀJAM:
Profesionālu deju grīdu uz speciāli aprīkotas skatuves ar aizkulisēm, aizkariem un
nepieciešamajiem mehānismiem
Apgaismes tehniku (profesionāls skeneris, parablayzers, strobe gaismas, un tā tālāk.).
Žūrijā starptautiski pazīstamus horeogrāfus un deju leģendas no Vācijas, Zviedrijas,
Slovākijas, Norvēģijas, Francijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas.
Žūrija darbosies saskaņā ar Amerikas vērtēšanas sistēmu komandām. Žūrija sastāvēs
no viena speciālista katrā deju žanrā. Tiesneši liks trīs atzīmes: par sniegumu (dejotāja darbs), par horeogrāfiju (horeogrāfa darbs), un šovu (tēls, kostīmi, muzikālais noformējums, un t.t.). Uz ekrāna tiek parādīti visi rezultāti uzreiz pēc komandas uzstāšanās, kā

arī informācija par pašreizējo komandas vietu. Par katras kategorijas uzvarētāju kļūst
komanda, kas saņem vislielāko punktu skaitu.
TIESĀŠANA:
Konkursu tiesās licencēti LMDA (Latvijas Mūsdienu Deju Asociācija) tiesneši un pieaicinātie
ārzemju speciālisti. Tiesneši arī no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un
citām valstīm.
VIP tiesneši (labākie dejotāji un deju skolotāji no Eiropas un pasaules).
Open Level nominācijās – ne vairāk kā viens tiesnesis no Latvijas + VIP tiesneši
(ne mazāk kā trīs).

Vērtēšana notiks pēc LMDA noteikumiem Show dance, Streetdance show un Hip-hop
dance open vai 1.līgai.
Hip-hop dance, disco dance un house finālos vērtēšana notiks pēc 3D sistēmas
(tehnika, kompozīcija, imidžs).

Streetdance Show un Show dance finālos vērtēšana notiks pēc 4D sistēmas
(tehnika, kompozīcija, imidžs, šoviskums).

Vairāk informācijas šeit: www.championship.lv

DEJU ŽANRI:
Bērnu deja (kids group);
Mūsdienu deja – moderns - kontemporari, džezs (bērnu grupa, pusaudžu grupa,
pieaugušo grupa);

Estrādes deja (bērnu grupa, pusaudžu grupa, pieaugušo grupa).
Dance Show ( (bērnu grupa, pusaudžu grupa, pieaugušo grupa)
STREET DANCE SHOW (BĒRNU GRUPA, PUSAUDŽU GRUPA, PIEAUGUŠO GRUPA).

VECUMU KATEGORIJAS:
Kids (2012-2016 dz.g..) 3 – 7 g.

GROUP (5-25 cilv.)

Bērni (2008-2011 dz.g..) 8 – 11 g.
Pusaudži (2004-2007 dz.g.) 12 – 15 g.
Pieaugušie (2003 dz.g.. un vecāki) 16 gadi un vecāki
Dejotāju vecuma kategoriju nosaka pēc dzimšanas gada.

PRIEKŠNESUMA GARUMS:
Līdz 4 minūtēm
Dalībnieku skaits grupā: (5-24 dejotāji)

MŪZIKAS GARUMS:
Street Show and Street Dance Show:

Small Group - 2:30 - 3:00
Formations - 2:30 - 4:00

DANCESHOW,STREETSHOW – ir tikai Open Latvian Championship 2019
ONLY OPEN CLASS
Street Dance Show small groups children

Dance Show small groups children

Street Dance Show Formations children

Dance Show Formations children

Street Dance Show small groups juniors

Dance Show small groups juniors

Street Dance Show Formations juniors

Dance Show Formations juniors

Street Dance Show small groups adults

Dance Show small groups adults

Street Dance Show Formations adults

Dance Show Formations adults

PRODUCTIONS

DALĪBAS MAKSA: (STREET Show un DANCE Show) 24.02.19
Reģistrācija līdz 23:59 24.02.2019.

15,-Euro viens dejotājs vienā stilā

Reģistrācija no 11.02 -09.02. 2019

20,-Euro viens dejotājs vienā stilā

Reģistrācija no 20.02. 2019

30,-Euro viens dejotājs vienā stilā

Par neierobežotu deju skaitu no katra dalībnieka

+10 Eur

PRODUCTIONS

200,-Euro visai grupai

Dejotājiem STREET Show un DANCE Show, kam nav LMDA gada licence - papildus LMDA vienreizējā licence: 2,-Eur

SKATĪTĀJIEM:
IEEJA: 7,-Euro
Reģistrējoties jūs apliecināt, ka visu esat sapratuši un apņematies pildīt sacensību reglamentu un
uzņemieties atbildību par iesūtīto datu pareizību.
Par katriem 10 dalībniekiem vecumā līdz 12 g. – vienam trenera palīgam ieeja par brīvu.
Par katriem 20 dalībniekiem, kas vecāki par 12 g. - vienam trenera palīgam ieeja par brīvu.

REĢISTRĀCIJA:
REĢISTRĀCIJA on-line: latvia.danceresult.com
Ja rodas problēmas ar reģistrāciju, rakstiet moderatoram uz: belarusdance@list.ru

NOSACĪJUMI:
Organizators piedāvā 4-zvaigžņu viesnīcu Bellevue Park Hotel ****.
(vai citu tādas kvalitātes viesnīcu).

KONTAKTI:
+371 26 007 444

Topdancelatvia@inbox.lv
www.lmda.lv

Vīzas:

Viesnīcas:

Sacensību direktors:

Julia Reider:
+ 371 27 015 355

Taina Pavlova:
+ 371 26 007 444

Oleg Pavlov:
+371 29 553 495

