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“Akropolyje” siautė šokantys vaikai
2017-05-06, 17:51 Dalia BIKAUSKAITĖ

Šeštadienį vidurdienį prasidėjo respublikinis vaikų šokių konkursas „Augantys talentai 2017“. Šiemet
dalyvauja 30 kolektyvų iš visos Lietuvos. Mažiausi dalyviai – darželinukai, didžiausi – aštuntokai.
Šiemet šis konkursas, organizuojamas jau ketvirtus metus, skirtas Motinos dienai, kurią švęsime sekmadienį.
Mamoms, ko gero, nėra nieko gražiau, kaip matyti laimingą ir šokantį savo vaiką. Taigi kai kurie vaikučiai jau
šeštadienį sveikino savo mamytes. Anksčiau šis konkursas būdavo tiesiog pavasarinė augančių šokėjų
šventė.
Konkurse dalyvauja apie 300 vaikų. Atvyko kolektyvai ir iš Kauno, iš Šiaulių, tik vilniečiai iki Klaipėdos
neatvažiuoja. Daugiausia, žinoma, uostamiesčio, Klaipėdos rajono, Šilutės, Kretingos kolektyvų. Šiemet
dalyvių kiek mažiau galbūt todėl, kad šeštadienį kultūros centre Žvejų rūmuose organizuotas tarptautinis
šokio festivalis „Šokio vizija“.
Konkurso vieta nekeičiama – prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ fojė prie „Zaros“ parduotuvės. Pasak
Loretos Vitkevičienės, vieno iš konkurso organizatorių laisvalaikio klubo „Aerobikos uostas“ direktorės, čia
daugiausia erdvės, galima ir sceną pastatyti, ir komisijai vietos skirti, kad renginys būtų kokybiškas.
„Konkursas „Augantys talentai“ šiemet išskirtinis ir tuo, kad kaip niekada anksčiau turime labai gausiai prizų,
nes daug šokėjų pogrupių. Labai daug prizinių nominacijų, manau, visi bus patenkinti, nes neliks nė vieno
neapdovanoto vaiko“, - sakė L. Vitkevičienė.
Konkurso dalyviai savo pogrupyje kovojo dėl trijų pirmų vietų taurių. Tiems, kurie nelaimės prizinių, bus
įteiktos nominacinės komisijos narių skirtos taurės.
Mažųjų šokėjų pasirodymus vertino kompetentinga trijų asmenų komisija, kurios pirmininkė - Klaipėdos
universiteto Choreografijos katedros docentė Violeta Milvydienė. Komisijos nariai atkreipė dėmesį į šokio
sudėtingumą, judesių sinchroniškumą, šokėjų artistiškumą, sceninį įvaizdį ir kultūrą bei kitus dalykus.
Klaipėdos šokių mokyklos „Coda“ kai kurios iš 12 šokėjų pelyčių kostiumais buvo tokios mažos, kad norint
pasikalbėti su jomis teko atsitūpti.

Mergytės prisipažino, kad iš pradžių išmokti peliukų šokį buvo sunku, o dabar jau lengva. Mažiausioji Eva
buvo tikra, kad moka visus žingsnelius ir nesuklys.
Gintarė Žukauskaitė iš „Aerobikos uosto“ šoka jau šešerius metus ir tai jai labai patinka. „Manau, kad
kiekvienas kolektyvas prieš pasirodymą šiek tiek jaudinasi. Kad ir labai smagu šokti, jauduliukas vis tiek
visada yra“, - sakė Gintarė. Beje, jos klubui užpernai buvo pasisekę laimėti pirmą vietą, o dar anksčiau - net
dvi pirmąsias vietas.
Konkursą pradėjo IV pogrupio dalyviai, t. y. didžiausi 11-14 metų vaikai, 5-8 klasių moksleiviai, antri pasirodė
I pogrupio dalyviai - darželinukai, 4-6 metų vaikučiai, treti - II pogrupio 7-8 metų vaikai ir paskutiniai – III
pogrupio 9-10 metų vaikai.
Pirmą vietą 5-8 klasių moksleivių pogrupyje iškovojo šokių mokyklos „Coda“ grupė (vadovė - Inga
Briazkalovaitė), antrą – studijos „Tina dance“ (Joana Baguckaitė), trečią – „Aero“ (Loreta Vitkevičienė).
Darželinukų pogrupyje visos trys pirmosios vietos atiteko Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro
choreografijos studijos „Inkarėlis“ grupėms – (pirmą ir trečią vietą užėmusių grupių vadovė Esmeralda
Zubrickienė, antrąją – Mindaugas Padagas).
1-2 klasių moksleivių pogrupyje pirmoji vieta atiteko šokių mokyklos „Coda“ grupei (vadovė - Inga
Briazkalovaitė), antroji - studijos „Tina dance“ (Joana Baguckaitė), trečioji -„Aero“ (Loreta Vitkevičienė).
Antrame vaikų pogrupyje pirmą vietą laimėjo šokių klubo „Salūnas“ grupė (vadovė - Reminta Stoškuvienė),
antrą - šokių studijos „Time to Move“ (Jolita Urbutė), trečia -„Aero“ (Loreta Vitkevičienė).
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