Baltijos šalių konferencija „Dainų ir šokių švenčių tradicijos tvarumas: nuo UNESCO
pripažinimo – ateities link“
PROGRAMA
Lapkričio 25 d.
10.00 val.

LR kultūros viceministro Albino Vilčinsko sveikinimo žodis
LNKC direktoriaus Sauliaus Liausos sveikinimo žodis

I sesija. Baltijos šalių Dainų švenčių tradicijos išsaugojimo priemonės nuo įrašymo į UNESCO
Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą iki šių dienų: juridiniai
dokumentai, programos, būklė, pasiekti rezultatai kultūros ir švietimo sistemose
Moderatorius – Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius, Lietuvos dainų
švenčių direktorius
10.15 val.

11.00 val.
12.00 val.

Valstybės vaidmuo išsaugant dainų ir šokių švenčių tradicijas Lietuvos kultūros ir
švietimo sistemose
Inga Kriščiūnienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
regionų kultūrai,
Vida Šatkauskienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
etninei kultūrai
Dainius Numgaudis, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius
Dainų ir šokių švenčių tradicija: šedevras pro mikroskopo akį
Signe Pujāte, Latvijos nacionalinio kultūros centro direktorė
Estijos dainų ir šokių švenčių judėjimo nacionalinės paramos priemonės
Eino Pedanik, Estijos Respublikos kultūros ministerijos patarėjas liaudies kultūrai
Dainų ir šokių švenčių judėjimo tęstinumo analizė
Jorma Sarv, Dainų ir šokių švenčių strategijos konsultantas, ekspertų grupės
„Creativity Lab“ tarybos narys, Tartu universiteto Viljandžio kultūros akademijos
dėstytojas

II sesija. Dainų ir šokių švenčių renginių aktualijos: pastarųjų švenčių patirtis, būsimų
švenčių pristatymai, pasirengimo šventėms planavimas, kolektyvų gyvybingumas, nauji
iššūkiai
Moderatorius – Vytautas Miškinis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, berniukų
choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas
14.00 val.

15.00 val.

Lietuvos moksleivių dainų šventės – tradicijos išsaugojimo garantas
Dainius Numgaudis, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius,
Lietuvos moksleivių dainų šventės direktorius
Lietuvos dainų šventės – patirtys ir vizijos
Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius, Lietuvos dainų
švenčių direktorius
2021 m. Dainų ir šokių šventė arba istorija apie latvių vaikus ir jaunimą pandemijos
kryžkelėje
Agra Bērziņa, Latvijos nacionalinio švietimo centro Neformaliojo švietimo
departamento direktorė, XII Latvijos moksleivių šventės direktorė
Sidabrinė giraitė ant Dainų kalno. Rygos Mežaparko estrada
Austris Mailītis, „Mailitis Architects“ architektas;
Dauguvos stadionas
Laura Matusēviča, Kultūros ir sporto centro “Daugava Stadium” projektų
koordinatorė

16.00 val.

Dainų ir šokių šventės: pastarųjų patirtis ir pasirengimo artėjančioms apžvalga,
dabarties ir ateities iššūkiai
Sten Weidebaum, Estijos dainų ir šokių šventės fondo komunikacijos vadovas

Lapkričio 26 d.
III sesija. Tradicijos išsaugojimo pagrindai ateičiai. Panelinės diskusijos
9.00 val.

Specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas – (ne)rengiami specialistai,
kvalifikacijos tobulinimo būdai, gerosios patirtys, grėsmės
Moderatorius – Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius,
Lietuvos dainų švenčių direktorius

Dalyviai:
Algirdas Šumskis, choro dirigentas, Klaipėdos chorų bendrijos „Aukuras“ pirmininkas,
Kadri Tiis, šokio pedagogė, Estijos liaudies šokių ir muzikos asociacijos tarybos pirmininkė,
Kaie Tanner, choro dirigentė, Estijos chorų asociacijos generalinė sekretorė,
Sille Kapper, šokio pedagogė, Baltijos kino, medijų ir menų mokyklos docentė,
Raul Talmar, choro dirigentas, Baltijos kino, medijų ir menų mokyklos docentas,
Edgars Vītols, Latvijos Jāzepo Vītolo muzikos akademijos Muzikinio ugdymo katedros dirigentas,
docentas,
Andis Groza, dirigentas, Latvijos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojas kultūrinei
edukacijai, Kultūros ir kūrybinių industrijų edukacijos departamento vadovas,
Signe Pujāte, Latvijos nacionalinio kultūros centro direktorė
Agra Bērziņa, Latvijos nacionalinio švietimo centro Neformaliojo švietimo departamento direktorė,
XII Latvijos moksleivių šventės direktorė
10.00 val.

Dainų ir šokių švenčių tradicijos gyvybingumas regionuose, savivaldybėse
Moderatorius – Sten Weidebaum, Estijos dainų ir šokių šventės fondo komunikacijos
vadovas

Dalyviai:
Triinu Laan, kultūros vadybininkė, Uma Pido festivalio iniciatorė, Võro instituto projektų vadovė,
Ülle Välimäe, Türi kultūros centro direktorė, Järva apskrities dainų ir šokių švenčių organizatorė,
Estijos bendruomenės centrų asociacijos pirmininkė
Dace Jurka, Valmieros savivaldybės Mazsalacos kultūros centro direktorė, Latvijos kultūros centrų
asociacijos vadovė,
Liene Kubiļus, Šiaurės Rygos kultūros asociacijos direktorė, Latvijos kultūros centrų asociacijos
narė,
Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono meras,
Živilė Adomaitienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografijos specialistė, Lietuvos
moksleivių dainų švenčių Šokių dienos meno vadovė, Dainų švenčių nacionalinės komisijos narė
11.00 val.

Pertrauka

11.15 val.

Valstybės apsaugos, finansavimo modelių aptarimas – pasiteisinę sprendimai,
perspektyvos
Moderatorė – Signe Pujāte, Latvijos nacionalinio kultūros centro direktorė

Dalyviai:
Sarmīte Pāvulēna, Latvijos nacionalinio kultūros centro Nematerialaus kultūros paveldo skyriaus
vedėja,
Jovita Lubienė, Kuršėnų kultūros centro direktorė, Lietuvos kultūros centrų asociacijos narė,
Dainius Numgaudis, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius, Lietuvos moksleivių
dainų šventės direktorius,

Artūras Sinkevičius, edukologas, Kauno folkloro klubo ,,Gilė“ vadovas, Dainų švenčių nacionalinės
komisijos narys,
Heli Jürgenson, choro dirigentė, Estijos muzikos ir teatro akademijos chorinio dirigavimo
dėstytoja,
Hirvo Surva, choro dirigentas, Estijos muzikos ir teatro akademijos chorinio dirigavimo
vadovaujantis profesorius,
Kristiina Siig, šokio pedagogė, Estijos liaudies šokių ir muzikos asociacijos tarybos narė
12.30 val.

Baigiamosios diskusijos, konferencijos apibendrinimas

Konferencija transliuojama internetu adresu: songcelebration.zoomtv.lt

