
TARPTAUTINIS MARŠINIŲ ORKESTRŲ, ŠOKIŲ IR 

BŪGNININKŲ GRUPIŲ FESTIVALIS-KONKURSAS 

„BALTIC 2022“ 

 

 

I . BENDROJI DALIS 

1. Vieta – Panevėžio arena, Parko g. 12, Panevėžys 

2. Laikas - 2022 spalio 23d. 17val. 

3. Festivalio dalyviai - šokių grupės prie orkestrų: Lietuvos švietimo institucijų, kultūros, kitų 

įstaigų profesionalaus ir meno mėgėjų kolektyvai, šokių grupės ar studijos. 

 

II. TIKSLAS  

Organizuoti vienintelį šokių grupių, būgnininkų, žygiuojančių orkestrų ir festivalį-konkursą 

Baltijos šalyse. Sudaryti sąlygas orkestrinių šokių grupėms pristatyti savo gebėjimus įvairiuose 

šokių stiliuose, suteikti galimybę saviraiškai bei skatinti šokio kolektyvų bendravimą, patirties 

pasidalinimą bei bendradarbiavimą. Skatinti šokių grupių prie orkestrų kūrimąsi ir šio žanro 

populiarinimą. 

 

III. FESTIVALIO SĄLYGOS IR REPERTUARAS 

 

1. 100 metrų žygiavimas, nustatyta trajektorija, pagal savo pasirinktą pučiamųjų orkestrų 

maršo muziką (iki 2 min.). 

2. Privalomas šokis su rekvizitu (pom – ponai, lazdelės, vėliavos, būgnai ir kt.) iki 3 min., 

pagal pučiamųjų orkestrų muziką. 

3. Laisvas šokis pagal pučiamųjų orkestrų muziką. 

4. Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato renginio organizatoriai. 

5. Apranga – tvarkinga, estetiška.  

6. Dalyviai patys atsako už atliekamų dainų autorinių teisių laikymąsi. 

7. Kiekvienos grupės vadovas turi užtikrinti, kad pasirinktos muzikos tekstas bei šokio 

kompozicijoje naudojami judesiai atitiktų etikos normas, t. y. tekste negali būti 

propaguojamas smurtas bei vartojami keiksmažodžiai, judesiai negali būti vulgarūs ir 

rodomi nepadorūs gestai. Pasirodymo metu negali būti naudojama ugnis bei fejerverkai. 

8. Vaizdo įrašai bus rodomi „YuoTube“ ir Facebook platformose. 

9. Muzika turi būti atsiųsta iš anksto el. paštu, taip pat rekomenduojame turėti įrašyta į USB 

laikmeną. 

10. Renginyje planuojama atlikti bendrą šokį „Per Vilniaus miestą“ muz. K. Daugėla, chor. M. 

Kosaitis 

11. Šokių grupės, norinčios dalyvauti konkurse, iki spalio 07 d. turi užpildyti dalyvio anketą 

http://www.lbba.lt/baltic 

  

http://www.lbba.lt/baltic


IV. DALYVIŲ VERTINIMAS 

 

1. Festivalio-konkursą vertins 3-5 narių kompetentinga komisija. 

2. Komisija vertina uždaru balsavimu. 

3. Bus išrinkti I, II, III vietų laimėtojai, konkurso Grand Prix  bei suteiktos atskiros 

nominacijos. Kiekviena grupė bus apdovanota konkurso organizatorių padėkomis. 

4. Vertinimo kriterijai: bus vertinama šokio kompozicija, šokio technika, erdvės išnaudojimas, 

muzikalumas, artistiškumas, sceninis įvaizdis, originalumas. Reikalavimas neviršyti 3min. 

limito. 

 

 

Dėmesio: renginys bus vykdomas laikantis tuo metu  galiosiančių apsaugos nuo 

COVID 19 reikalavimų!  

 

RENGINIO ORGANIZATORIAI: Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija 

El.p. lvpioa@gmail.com 

Tel.nr. +370 686 03215  
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