24.STUDENTU FOLKFESTIVĀLS 2013
27.februārī plkst.18 Jelgavas pils Aulā

LIELĀ SKATUVE jūs gaida! Tā ir iespēja, atbildība un gandarījums!
STUDENTU FOLKFESTIVĀLS
 Sabiedriski aktīvs, plašs svētku sarīkojums, kuru veido Latvijas studentija – mājinieki no LLU
un viņu draugi no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm;
 Radošs, krāsains un daudzskanīgs ar savām izjūtām, dvēselisko, muzikālo un žanrisko sniegumu;
 Tradicionāls un demokrātisks, reizi gadā uz skatuves prožektora gaismā pulcē mūziķus un
dzejniekus – talantīgus, drosmīgus un sirdsatvērtus studentus, kuri ir gatavi iepriecināt sevi un
citus;
 Notikums, kur pulcēties draugiem un atbalstītājiem – līdzi dziedot, līdzi jūtot, klusi ieklausoties
un skaļi atbalstot, taču galvenais – nosakot trīs Folkfestivāla skatuvju radošās simpātijas!
Noteikumi
Tradicionāli Studentu folkfestivāla dalībniekiem un skatītājiem piedāvājam Jelgavas pils Aulas trīs
skatuves dažādām sirdssajūtām, aktieriskām un vārdiskām, muzikālām, instrumentālām un vokālām
izpausmēm:
 1.skatuve SVECE – dzejnieku un dziesminieku skatuve
 2.skatuve KILOVATS – pieklusināti, taču izjusti
 3.skatuve DECIBELS – jaudīgajiem un skaļajiem
Dalībnieku piederību kādai no skatuvēm noteiks priekšnesuma izpausme un priekšnesumam
nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Skatītāji simpātiju izvēlēsies katrā skatuvē.
Sveču gaismā dzejnieki skatītājus apburs ar:
 Studentu rakstītām dzejas rindām (laika limits – 4 minūtes)
Starmešu gaismā grupas, solisti, dueti un citi mākslinieki skatītāju vērtējumam un baudai nodod:
 2 gab. studentu dziedātās dziesmas – pašsacerētas, iemīļotas, dungotas, patapinātas,
populāras, piemirstas, atpazīstamas, īpašas, līdzi dziedamas un studentiskas (laika limits
– 7 minūtes)
 1 gab. brīvi izvēlētu skaņdarbu un žanru tematikā „Ģitāras stils” (fantāzija un virtuozitāte
ar ģitāru galvenajā lomā; laika limits – 3 minūtes)
Vērtēšana
 24.Studentu folkfestivāla dalībnieku uzstāšanos vērtēs skatītāji un profesionāla žūrija;
 Galveno uzvarētāju – skatītāju simpātijas trīs skatuvēs – noteiks klātesošie skatītāji. LLU
Studentu klubs skatītāju simpātiju nominācijām piešķir īpašās balvas;
 Žūrijas nominētās grupas vai solisti saņems balvas. Žūrijas kritēriji – izpildījuma kvalitāte un
tehnika, mākslinieciskā gaume un skatuves tēls;
 Īpašu balvu saņems izcilākais „Ģitāras stils” izpildītājs.
Pieteikšanās
 Līdz 20.februāra plkst.15 jāaizpilda pieteikuma anketa Latvijas Lauksaimniecības universitātes
mājas lapā: te būs links
 Jelgavas mūziķiem, līdzi ņemot sava repertuāra ierakstu vai mūzikas instrumentus dziesmas
izpildīšanai, 20.februārī plkst.17 jāierodas uz noklausīšanos LLU Studentu klubā, Lielajā ielā 4,
Jelgavā. Citās pilsētās dzīvojošajiem ierašanās nav obligāta (atliek vien aizpildīt anketu un
nosūtīt ierakstus!).
Student, tā ir tava iespēja kļūt par notikuma zvaigzni!
Plašāka informācija: aigars.ievins@llu.lv, 29340180 (Aigars)
Studentu folkfestivālu jau 24 gadus organizē LLU Studentu klubs

