Lietuvių Tautinių Šokių Instituto

Žiniaraštis
Pirmininkės pranešimas: Ir vėl
prabėgo ypatingai veiklūs metai: liepos mėn. nemažas
mūsų grupių būrys dalyvavo Dainų Šventėje Lietuvoje;
Amerikoje vyko įvairios šventės, tiek rytų pakrantėje,
tiek vakaruose. Pennsylvania valstijos Frackville
miestelyje buvo pažymėtas šimto metų šventės
jubiliejus. Praėjusią vasarą taip pat pravedėme
mokytojų kursus pasiruošimui ateinančiai šokių šventei,
įvyksiančiai 2016 metais Baltimorėje. Dėka dosnios
dotacijos kurią parūpino Lietuvių Fondas, mokytojams
kursai buvo nemokami. Nuoširdžiai dėkojame Fondui už
šia gražią paramą! O dabar jau planuojame kursų
savaitę, kuri įvyks 2015 m. rugp.
mėn, 9-16 dienomis. Iki, Nijole
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President’s message: What a busy year this was:
Dainu Svente in Lietuva with so many of our own groups
performing, local Lithuanian festivals from the Pacific
to the Atlantic with a 100 year anniversary at Frackville,
PA, and a very productive dance camp at Dainava in
preparation for the 2016 Sokiu Svente. Aided by a grant
from Lietuviu Fondas, we were able to offer the Kursus
at no cost to the participants. We are very grateful to
Lietuviu Fondas for this very generous donation and
offer them our deepest thanks. Now we can look
forward to next year, with a bigger dance camp August
9-16
Iki, Nijole

Šokių Šventė, 2016m.
XV-toji Šokių Šventė įvyks 2016m., liepos 3d., Baltimorės miesto Inner Harbor rajone. Bus dvi generalinės repeticijos:
liepos 1 ir 2 dienomis. Džiaugiames, kad galėsime abi repeticijas pravesti tam pačiam stadijone kur įvyks šventė. Salė
labai tinka mūsų renginiui, užkulisiuose yra platūs koridoriai įsirikiavimui. Apsistojimas bus labai patogus: yra trys
viežbučiai iš kurių galima ateiti pėsčiom, o ketvirtasis skersai gatvės nuo stadijono. Daugiau apie kambarių užsakymą
pranešime ateinančią vasarą. Šventės organizacinis komitetas, vadovaujant Linui Orentui ir dalyvaujant mūsų nariams
Vilijai Kirvelaitienei ir Ryčiui Grabauskui, jau paskelbė nemažai informacijos Šventės svetainėje,
http://sokiusvente2016.org/
Sokiu Svente 2016 - The XV Sokiu Svente will be held in Baltimore’s Inner Harbor area, July 3, 2016 with a two day
rehearsal July 1-2. We will be able to hold both rehearsals in the arena itself, a beautiful venue with large corridors to
line up in. 3 hotels will be within 2 blocks of the arena, with a fourth hotel right across the street from it. Reservation
information will be available next summer. The organizing committee, headed by Linas Orentas, with 2 of our own
representatives on it, Vilija Kirvelaitiene and Rytis Grybauskas, has posted a lot of information on its website,
http://sokiusvente2016.org/

Šokių kursai ateinančiais metais, 2015m - Pranešame, kad sekantys kursai ryšium su pasiruošimu XV-tąjai Šokių Šventei
įvyks ateinančių metų rugp. 9-16 dienomis Dainavos stovykloje, Manchester, Michigan. Neužilgo išsiųsime registracijos
anketas. Prašome atkreipti dėmesį: kursus organizuoja LTŠI ir kursų medžiagą nemokamai dalinsime tiktai LTŠI nariams.
Mokytojai kurie nepriklauso LTŠI (t.y., neužsimokėjo nario mokesčio) galės nusipirkti medžiagą, įskaitant aprašymus,
muzikos įrašus ir t.t.. Jeigu dar nesusitvarkėte dėl 2014 bei 2015m. nario mokesčio, primename atsiųsti jį nedelsiant.
Čekius rašyti LTSI ir siųsti :
Rutai Mickunienei , 65 Woods Crossing, Holliston, MA 01746
2015 dance camp - Kursai for the 2016 Sokiu Svente at Baltimore will be held Aug. 9-16, 2015, at Dainava Camp in
Manchester MI. Pre-registration material will be sent out early next year. As this is an LTSI sponsored event, nonmembers will be asked to pay for any material, such as aprasymai and music. So be sure to get your dues in for this year,
and the next, to avoid any extra expenses. Please send checks made out to LTSI to Ruta Mickunas, 65 Woods Crossing,
Holliston, MA 01746

2014 dance camp re-cap - Representatives of school,
youth and adult dance groups spent a very enjoyable 3
days trying out a variety of dances for the next Sokiu
Svente. Thank you to Tomas Mikuckis, Zita Petkus,
Giedre Elekšytė- Knieza, Ramona ir Liucija Kaminskas,
Egle Sirvinskas and Monika Mikulionis for teaching the
dances. Material from this camp, videos and audios,
can be found at:

Trijų dienų kursų stovykla, 2014 metais - Džiaugiamės,
kad į stovyklą atvyko dalyvių iš suaugusių, vaikų ir
paauglių grupių. Išmėginome įvairovę šokių – ačiū
mokytojams: Giedrei Elekšytei-Kniežienei, Ramonai
Kaminskaitei, Liucija Kaminskienei, Tomui Mikuckiui,
Monikai Mikulionytei, Zitai Petkienei ir Eglei
Širvinskaitei. Medžiagą iš kursų rasite:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/2014kursuaprasymai.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/2014kursumuzika.zip
https://www.youtube.com/playlist?list=UUvHzEUa5kZErxEhTtmcsnfA
https://www.youtube.com/user/tmikuckis
https://www.facebook.com/malunas.dancegroup/media_set?set=a.707871162611393.1073741849.1000016554
82303&type=3

Mūsų kolegų šeimose :

Kartu liūdime
Šiais metais netekome brangios
draugės ir kolegės, buvusios
Toronto Atžalyno vadovės, puikios
audėjos, buvusios LTŠI valdybos
narės, a.a. Aldonos Zander. Po
ilgos žiaurios ligos Aldona paliko šį
pasaulį š.m. gruod. 8d. Šokių
mokytojų stovyklos dalyviai jai
ypatingai dėkingi už tiek daug
metų darbo įrašant išmoktus
šokius į videojuostelę. Aldona
buvo gabi ir išradinga, sugalvojo ir
pasiuvo medžiaginius “skaičius”
kuriuos kursų dalyviai tebenaudoja
šokių statyme. Giliausia užuojauta
jos vyrui ir šeimai bei visiems
Atžalyno šokėjams.
We mourn. We lost a dear and
valued friend this year. Aldona
Zander, former vadove of
Atzalynas of Toronto, weaver,
member of the LTSI board, died
peacefully at home
on Sept.8 after a long illness.
Aldona was the dedicated videographer of many dance kursus,
and the creator of the numbers we
wear to shoot those dances. Our
deepest condolences go to her
husband and family, as well as her
dancers at Atzalynas.

Giliai užjaučiame Esterą Bendžiutę
Washofsky, šiais metais netekus
brangios sesutės a.a. Irenos, kuri
dažnai dalyvaudavo kursuose. Dar
praėjusiais metais Irena žadėjo su
Estera atvykti į kursus, bet lemtis
jau nebeleido. Mums visiems
labai truks jos šypsena.
Nuoširdžiai užjaučiame Audrą
Lintakienę, netekus savo mylimo
brolio, a.a. Pauliaus Aleknos, kuris
netikėtai žuvo.
Geg. mėn. mirė LTŠI pirmininkės
Nijolės Semėnaitės Etzwiler brangi
mamytė, Stasė Semėnienė.
Nuoširdi užuojauta visai Etzwiler
šeimai!
Heartfelt condolences to fellow
vadoves: Estera Washofsky, who
lost her sister Irena, in August.
Irena was a long-time participant
at our kursus, and she was
planning to come with Estera to
our last camp. Hers is a smiling
face that we will all miss.
Audra Lintakiene, whose brother
Paulius Alekna, died in a tragic
accident.
Nijole Semenaite Etzwiler on the
death of her mother, Stase
Semeniene.

Sveikiname: Su 99-tu jubiliejumi
sveikiname Gražiną Vokietaitytę
Amonienę, gyvenančią Medford,
OR. Gražinai teko garbė šokti
Londone, 1935 metais, kai jos
grupė laimėjo pirmą vietą už
gražų, naujai atgaivintą
blezdingėlės šokį. Vėliau jos
aprašymas apie tą koncertą
pasirodė VIII-tosios šokių šventės
(Hamilton) programoje.
Congratulations to Gražina
Amoniene, of Medford, OR, who
celebrated her 99th birthday in
Sept. Grazina’s career is
historically significant as she was
one of the dancers who performed
in 1935 in London where they won
first place for their then newly
restored Blezdingele. She wrote a
history of that event that was
published in the program for the
VIII Sokiu Svente, Hamilton 1988.
Sveikiname mielą Genovaitę
Breichmanienę, Hamiltono
Gyvataro tautinių šokių grupės
steigėją, su 94-tu jubiliejumi. Ši
puiki mokytoja/choreografė buvo
IV-tosios Šokių Šventės meno
vadovė ir kartu su Rita ir Juozu
Karasiejais ir Liudu Sagiu, meno
vadovė VIII-tosios šventės. Jos
kūriniai tebegyvuoja mūsų
repertuaruose.
Congratulations on her 94th
birthday, to Genovaite
Breichmaniene, founder of
Hamilton Gyvataras, Meno
Vadove of the IV , co-vadove (with
Rita and Juozas Karasejius and
Liudas Sagys) of the VIII Sokiu
Sventes, and choreographer of
many dances we still practice.

LT Days – Baltimore Malunas ir Panevežio Miestelenai šoko Los Angelese per Lietuviu Dienos, spalio men. LB Spindulys
welcomed Malunas dancers from Baltimore and Miestelenai from Panevežys to its annual LT Days in October.
LTŠI svetainė - Mūsų svetainė, www.lttsi.org, turi daug žinių ir medžiagos šokėjams, mokytojams ir vadovams. Ten
rasite vėliausias žinias, straipsnius, aplinkraštį ir kitus pranešimus. Medžiagą bei muziką iš XIII-tosios Šokių Šventės
įvykusios Los Angeles, galima rasti: http://www.lttsi.org/2008sokiusvente.
Website - The LTSI website, www.lttsi.org is full of information and material for dancers, teachers, and vadovus. Look
there for the latest news articles, newsletters and other announcements. The material prepared for the 2008 Sokiu
Svente at L.A., including most of its music, is again available at http://www.lttsi.org/2008sokiusvente.
Narių suvažiavimas - Ateinančių metu kursų stovyklos metu įvyks narių susirinkimas. Svarstysime svarbius reikalus. Per
praėjusį suvažiavimą 2011 metais, nariai nubalsavo aptarti ir gal pakeisti dalį LTŠI įstatų. Narių apsvarstymui birž. mėn.
išsiųsime dabartinius įstatus ir tuo pačiu, siūlomus pakeitimus. Susirinkime balsuosime priimti ar nepriimti pakeitimus .
Membership meeting - As part of the dance camp in August, we will hold the regular membership meeting. One of the
important items on the agenda will be the revision of the by-laws, as requested by vote at the previous membership
meeting in 2011. A copy of the revised sections as well as the present by-laws will be sent out for membership review in
June. A vote will be taken at the meeting.

Season’s Greetings.
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Many thanks to Zita Petkus for her
Many thanks
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irreplaceable
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on this
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