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Konkursa mērķi
Konkursa mērķis ir izsniegt prēmijas jauniem un talantīgiem māksliniekiem, sniedzot
viņiem iespēju:
1.Uz konkursa organizatoru rēķina piedalīties starptautiskajā konkursā "Royal Dance
Grand Prix 2021" Itālijā.
2. Mācīties Itālijas un citās Eiropas baleta akadēmijās.
3.Darba iespējas dejas jomā Itālijā un Eiropā.

Konkursa uzdevumi
Atklāt un palīdzēt jaunajiem talantīgajiem dejotājiem un horeogrāfiem sevi realizēt ārzemēs,
veicināt starptautisku atpazīstamību un pieradzes apmaiņu.
Demonstrēt kolektīvu māksliniecisko progresu, piedāvājot dejotājiem, organizatoriem un
pedagogiem unikālu kultūras izaugsmes iespēju.
Veicināt pedagogu profesionālo un pedagoģisko izaugsmi.
Veicināt integrāciju starp dažādām tautām ar atšķirīgu kultūru un vēsturi.
Popularizēt un attīstīt dažādus dejas žanrus.

NOLIKUMS
Deju nominācijas
1. Klasiskā deja
2. Laikmetīgā deja
3. Mūsdienu deja
4. Skatuviskā tautu deja
5. Šova deja

Vecuma kategorijas
Grupa А/0 (audzēkņi): no 6 līdz 10 gadiem.
Solisti – variācija vai solo priekšnesums, ilgums līdz 2:30 minūtēm.
Grupa līdz 10 dalībniekiem – ilgums līdz 3:00 minūtēm.
Grupa no 10 dalībniekiem – ilgums līdz 4:00 minūtēm.

Grupa A (audzēkņi): no 11 līdz 13 gadiem.
Solisti – variācija vai solo priekšnesums, ilgums līdz 2:30 minūtēm.
Grupa līdz 10 dalībniekiem – ilgums līdz 3:00 minūtēm.
Grupa no 10 dalībniekiem – ilgums līdz 5:00 minūtēm.
Grupa В (juniori) : no 14 līdz 17 gadiem.
Solisti – variācija vai solo priekšnesums, ilgums līdz 2:30 minūtēm.
Grupa līdz 10 dalībniekiem – ilgums līdz 4:00 minūtēm.
Grupa no 10 dalībniekiem – ilgums līdz 5:00 minūtēm.
Grupa C (juniori 2) :no 18 līdz 20 gadiem.
Solisti – variācija vai solo priekšnesums, ilgums līdz 2:45 minūtēm.
Grupa līdz 10 dalībniekiem – ilgums līdz 4:00 minūtēm.
Grupa no10 dalībniekiem – ilgums līdz 5:00 minūtēm.
Grupa D (seniores) : no 21 līdz 35 gadiem.
Solisti – variācija vai solo priekšnesums, ilgums līdz 2:45 minūtēm.
Grupa līdz 10 dalībniekiem – ilgums līdz 4:00 minūtēm.
Grupa no10 dalībniekiem – ilgums līdz 5:00 minūtēm.
Grupa E (dueti ):
E(1) 6 – 10 gadi, ilgums līdz 2:00 minūtēm.
E(2) 11 - 13 gadi, ilgums līdz 2:30 minūtēm.
E(3) 14 - 17 gadi, ilgums līdz 3:30 minūtēm.
E(4) 18 - 35 gadi, ilgums līdz 4:00 minūtēm.

Žūrija
Konkursa žūrijas sastāvā ir starptautiski atdzīti baleta dejotāji, horeogrāfi un
pedagogi no dažādām Eiropas valstīm, kā arī starptautisko kultūras asociāciju
pārstāvji.

Vērtējamie kritēriji
-

Dejas tehnika;
Stila un horeogrāfijas atbilstība;
Dejas mākslinieciskais izpildījums un interpretācija;
Mūzikas un horeogrāfijas atbilstība;

- Skatuviskais tēls.
Uzstāšanās tiek vērtēta desmit punktu skalā.
Katram dalībniekam ir tiesības saņemt žūrijas protokola rezultātus.

Starptautiskā konkursa"Baltic RDGP”prēmijas
Rīga,4-5.aprīlis 2020.gads
Uzvarētājam vai uzvarētājiem, kuri ir atlasīti vecuma kategorijās B,C,D un E(katrā baleta
nominācijā):
- tiesības piedalīties starptautiskā konkursā “RDGP” Maskavā. Aviobiļeti un ielūgumu
vīzas noformēšanai nodrošina konkursa organizācija.
Uzvarētājam vai uzvarētājiem, kuri ir atlasīti starp konkursantiem ar visaugstākajiem punktiem
visās baleta nominācijās un visās vecuma kategorijās:
- tiesības piedalīties starptautiskajā konkursā "RDGP" Itālijā. Aviobiļeti un dzīvošanu
nodrošina konkursa organizācija.
Nepilngadīgām personām (līdz 16 gadiem) obligāti jānodrošina pavadonis, kura dzīvošanas izmaksām
organizācija garantē atlaides.
Konkursa rīkotāji piešķirs balvu horeogrāfam par veiksmīgāko un spilgtāko
horeogrāfiju solo dejai vai grupai. Balva sevī ietver dalību žūrijas sastāvā “RDGP”
konkursā Itālijā (apmaksāta aviobiļete un uzturēšanās izmaksas).
Katram no starptautiskiem baleta kompāniju vai skolu žūrijas–direktoru locekļiem ir tiesības
vienpusējā kārtībā izsniegt prēmiju jebkuram konkursa dalībniekam, sniedzot tiesības
apmācībām vai dalībai baleta skolas vai teātra meistarklasēs,vai nodrošinot profesionālu
kontraktu darbam dejas jomā.
Konkursa organizācija rezervē tiesības vienpusējā kārtībā izsniegt prēmiju jebkuram
dalībniekam kvalifikācijas diploma veidā, kas garantē bezmaksas reģistrāciju starptautiskajā
konkursā ”Royal Dance Grand Prix ” Itālijā vai Krievijā.

Baltic RDGP konkursa pieraksts
Konkursā dalības tiesības ir solistiem, duetiem, grupām un kolektīviem, kā arī
privāto un profesionālo baleta skolu un teātru māksliniekiem.
Ir iespēja piedalīties dažādās dejas nominācijās, aizpildot atsevišķu reģistrācijas anketu dalībai
katrā dejas nominācijā.

Dalības reģistrācijas anketas tiek nosūtītas pa elektronisko adresi: royals.line@yahoo.it .

Reģistrācijas maksa
Solistiem - 50 eiro par diviem priekšnesumiem
Duetam - 20 eiro no katra dalībnieka par vienu
priekšnesumu.
Grupa (līdz 10 dalībniekiem) - 12 eiro no katra dalībnieka par vienu priekšnesumu
Grupa (no 10 dalībniekiem) – 10 eiro no dalībnieka par vienu priekšnesumu
Profesionālo deju skolu audzēkņiem un profesionālajiem baleta māksliniekiem atlaide
reģistrācijas maksai 50%.
Konkursa dalība jāapmaksā uz nolikuma beigās norādīto asociācijas RIDA bankas kontu ne
vēlāk kā līdz 2020.gada 1.martam.
Pārskaitot dalības maksu līdz 2020.gada 1.februārim, konkursants iegūst tiesības uz 10% atlaidi
no pilnas reģistrācijas iemaksas.

Visiem "Baltic RDGP" dalībniekiem Rīgā 4.-5. aprīlī 2020.gadā ir jāizpilda sekojošas
prasības
Dalībniekam ir jānosūta sava konkursa priekšnesuma mūzika uz elektronisko adresi:
royals.line@yahoo.it
Visiem mūzikas ierakstiem jābūt kvalitatīviem, bez liekiem trokšņiem un
ierakstītiem MP3 formātā.

Uzmanību
Konkursa organizācijai ir tiesības izmantot (bezmaksas) un reklamēt konkursa dalībnieku
audio, video un foto materiālus saskaņā ar likuma normām.
Līdz 2020.gada 25.martam konkursa dalībnieks var iekļaut izmaiņas savā reģistrācijas
anketā.
Skatuve ir līdzena ar profesionālu baleta paklāja pārklājumu.
Dalībniekiem vai pavadošām personām, kurām ir nepieciešams veikt viesnīcas pasūtījumu
Rīgā, tiek piedāvātas sekojošas konkursa paketes

3*viesnīca vienam cilvēkam dienā = no 35 eiro (vienvietīgā
nummurā) 3*viesnīca vienam cilvēkam dienā = no 25 eiro
(divvietīgā nummurā)
4*viesnīca vienam cilvēkam dienā = no 40 Euro
(vienvietīgānumurā) 4*viesnīca vienam cilvēkam dienā = no
30 eiro
(divvietīgā nummurā)
Lai veiktu pilnu konkursa paketes pasūtījumu, ne vēlāk ka līdz 2020.gada 1.martam
nepieciešams apmaksāt 50% no konkursa paketes cenas. Pārējie 50% no konkursa
maksas tiek apmaksāti ne vēlāk par ierašanās dienu uz konkursu.
Pēc konkursa dalībnieka iepriekšējā iesnieguma, organizācija var garantēt profesionālo
video ierakstu 1 priekšnesumam par maksu - 15eiro un 5 foto – 10 eiro.
Konkursa organizatora – starptautiskās baleta asociācijas «Royal's Line Group” bankas rekvizīti:
Banka Intesa Sanpaolo,

N°IT90P0306973600100000000713,
SWIFT: BCITITMM,
Contigliano, Viale della Repubblica 50.
Informācija, kas jānorāda maksājuma mērķī: "Baltic Royal Dance Grand Prix" un dalībnieka
vārds .

