
 
 

Starptautiska konference 
“Vai deja ir viena?/ Is Dance One?” 

Rīga, 24. – 25. novembris, 2017 
 
Konferences notikumi ir dejas nozares pārstāvjiem un interesentiem, kas reģistrējušies, 

piesakoties uz e-pastu info@dance.lv. Ja ziņa jūs sasniedz tikai tagad un ļoti vēlaties 

būt klāt, rakstiet vai zvaniet pa tālruni 23307679. Mēģināsim ko darīt lietas labā. 

 
NB! Apmeklējot konferences pasākumus, lūdzu, izvēlēties apģērbu, kurā esat gatavi 
arī kustēties. Jo citādi, kas gan tā būtu par DEJAS konferenci! 
 
24. novembris 
9.30 -17.00 Riga Islande Hotel, 9. stāva restorāna telpās 
No 9.30 reģistrācija 
9.40-9.50 pirkstu deja, Krista Briģe, scenogrāfe 
9:50-10.10 konferences atklāšana un tikai viena deja, Laurynas Žakevičius 
 
10:10-10.50 Creator vs. Administrator: urban meets contemporary, Laurynas 

Žakevičius, horeogrāfs, Viļņas pilsētas dejas teātra Low Air vadītājs 

10.50-11.05 Mūsdienu deja Latvijā, Elīna Gaitjukeviča, horeogrāfe, deju grupas 
“Ritms” vadītāja 
11.05-11.20 Latviešu skatuviskā deju šodien, Guna Trukšāne, LNKC deju nozares 
konsultatīvās padomes pārstāve, horeogrāfe, TDA ''Līgo" un BJDK "Vēja zirdziņš" 
repetitore 
11.20-12.00 Amatieri, profesionāļi un plašais dejas stilu spektrs. Diskusija. 
Laurynas Žakevičius, Guna Trukšāne, Elīna Gaitjukeviča 
 
12.00-12.15 kafijas pauze un tikai viena deja 
 
12.15 -12.30 Vienas un citas vērtības dejā: dejas situāciju kartēšana Latvijā, 
Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā un Norvēģijā 
12.30-12.55 Norvēģijas Dejas informācijas (NDIC) centrs un deja Norvēģijā. Sigrid 

Øvreås Svendal, NDIC vecākā konsultante un Sigrun Drivdal Johnsen, NDIC projektu 

vadītāja 

mailto:info@dance.lv


12.55-13.20 Lietuvas Dejas informācijas centrs, Audronis Imbrasas, bijušais centra 
direktors, Laima Servaitė, menedžere 
 

13.20-14.00 pusdienu pārtraukums, var paspēt vairākas dejas 

 
14.00-14.25 Dejas platformas Sõltumatu Tantsu Lava Tallinā, Triinu Aron, 
platformas vadītāja 
14.25-14.55 Laikmetīgās dejas māja Kultūras centrā ZIL Maskavā, Anastasija 

Prošutinska 

14.55-15.10 Vienas un citas vērtības dejā: dejas situāciju kartēšana Latvijā, 

Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā un Norvēģijā 

 
15.10-15.20 ūdens pauze un tikai viena deja 
15.20-15.45 Igaunijas baleta / dejas situācija, Tēts Kasks, režisors, horoegrāfs un 
pasniedzējs 
15.45-16.10 The material of a swan, Kai Valtna, Dejas programmas vadītāja un 

dejas teorijas lektore Tartu Universtiātē un Vīlandes Kultūras akadēmijā (Skatuves 

mākslu nodaļa) 

16.10-16.50 Darba metode teorijā un praksē, Teet Kask, igauņu režisors, 
horeogrāfs un pasniedzējs 
 
16.50-17.00 pēdējā pirmās dienas domu deja  
  
25. novembris 
Islande Hotel Riga, 1. stāva konferenču zālē 
10.00-10.15 tikai viena deja un tikai ūdens, varbūt arī kafija 
 

10.40-11.10 Balets Krievijā, Vita Hlopova, dejas kritiķe par situāciju Krievijas baletā 

11.10-11.25 Balets Latvijā, Gunta Bāliņa, baleta pētniece, horeogrāfe un pedagoģe 

11.25-11.50 Vai ir viena īstā deja: saruna par hierarhiju dejā, Kai Valtna, Gunta 

Bāliņa, Vita Hlopova 

 

11.50-12.00 tikai viena īsta deja  

12.00-12.15 kafijas pauze  

 
12.15-12.30 Laikmetīgā deja Latvijā, Ramona Galkina, horeogrāfe un pedagoģe 
(LKA)  
12.30-13.00 Neatkarīgās dejas mākslas pastāvēšana Maskavas kontekstā: iespaidi 
nesen notikušajā dejas kopienas kongresā, Anastasija Prošutinska, kuratore, ZIL 
Kultūras centra dejas mājas vadītāja  
 
13.00-13.45 pusdienu pārtraukums 
 
13.45-14.15 Starpžanru izrādes Baltkrievijas dejas ainā, Svetlana Ulanovska, dejas 
pētniece un kritiķe 
 



14.15-15.00 tikai viena deja 
 
1. stāva restorānā 
14.30-15.00 Vai tagad deja ir vairāk vai mazāk viena? Diskusija   
15.00-16.00 Laikmetīgā radošā folklora, Jāns Ulsts, igauņu horeogrāfs un dejotājs 
16.00-16.30 Vai jautājums “Vai deja viena?” ir noderīgs jautājums? Kopsavilkums 

 
NB! Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas programmā! 
 
P.S. Konferences viesi 23.11 apmeklēs baletu “Dons Žuans”, 24.11 operu “Karmena” 
un 24. vai 25.11 laikmetīgās dejas izrādi “Memor”. Ja gribat par to parunāt kafijas un 
dejas pauzēs, iesakām apmeklēt izrādes.  
 
Latvijas Dejas informācijas centru 
(www.dance.lv, www.journal.dance.lv, www.ballet.dance.lv) atbalsta: 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, biedrība “LAUKKU”, SIA “Rīgas tulki”, viesnīca “Riga 
Islande Hotel”, Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 
Horeogrāfu asociācija, Ģertrūdes ielas teātris, Latvijas Nacionālā opera un balets. 

 
 

http://www.dance.lv/
http://www.journal.dance.lv/
http://www.ballet.dance.lv/

