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International Choreographers Competition «BEST SHOW» 2018

Galvenais projekta uzdevums: izveidot skaistu, krāšņu deju pasākumu, ŠOVU.

Projekta mērķis:

............

Vērtēšanas pamatkritēriji: tehniskais, deju, ŠOVS.

1. ŠOVS / apvienot uz vienas skatuves šīs deju sezonas labākus priekšnesumus
2. MĒDIJI / sniegt pasākuma dalībniekiem mēdiju atbalstu
3. IMIDŽS / izveidot kvalitatīvu imidžu uz skatuves gan skatītājiem, gan profesionālai foto un 
video uzņemšanai, kas turpmāk padarīs krāšņu katras grupas «BEST SHOW» dalībnieka 
portfolio.

Pasākuma norises vieta: STUDIO 69 Concert Hall

Adrese: Latvija, Rīga, Tērbatas iela 73

International Choreographers Competition «BEST SHOW» -
– ikgadējais deju konkurss, kurā nav deju stilu un virzienu ierobežojumu.

30. aprīlis
- atlase OPEN kategorijās

(Mini-Kids, Children, Juniors, Youth, Adults)

1. majs
- fināls OPEN kategorijās

(tiks izvēlēti no 3 līdz 5 labākiem priekšnesumiem katrā kategorijā) 
un PRO kategorija



2.

VĒRTĒŠANA

Sacensības vērtēs titulēti dejotāji-horeogrāfi, Lielās Skatuves mākslinieki, kā arī sabiedrībā 
pazīstamas personas un masmēdijas pārstāvi (prese, radio, TV, internet-portāli).

REĢISTRĀCIJA UN IEEJAS KĀRTĪBA PASĀKUMĀ

*Visi noteikumi ir pieejami pasākuma nolikumā dalībniekiem pielikumā!
Ieejas biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā www.bilesuserviss.lv un www.bilet.lv. 
Kolektīvu-dalībnieku horeogrāfi var iegādāties ieejas biļetes skatītājiem iepriekšpārdošanā pie 
pasākuma organizātoriem ar 20% atlaidi.

KATEGORIJAS

MINI-KIDS / līdz 6 gadu vecuma
Dalībnieku skaits: no 5 cilv. 
Priekšnesuma laiks: līdz 3:00 min.
 
CHILDREN / 7-9 gadi
Dalībnieku skaits: no 5 cilv. 
Priekšnesuma laiks: līdz 3:00 min.

JUNIORS / 10-12 gadi
Dalībnieku skaits: no 5 cilv. 
Priekšnesuma laiks: līdz 3:30 min.

YOUTH / 13-15 gadi
Dalībnieku skaits: līdz 5 cilv. 
Priekšnesuma laiks: līdz 3:30 min.

ADULTS / no 16 gadu vecuma un vairāk
Dalībnieku skaits: no 5 cilv. 
Priekšnesuma laiks: līdz 4:00 min.

PRO / bez vecuma ierobežojuma
Dalībnieku skaits: no 1 cilv.
Priekšnesuma laiks: līdz 5:00 min.

       Visiem dalībniekiem, kas ir piesakās dalībai PRO kategorijā ir nepieciešams pievien-
ot pieteikuma anketai linku ar savu demo-video!

TRADITIONAL  
- tradicionālie deju stili: folklora, Belly 
Dance, Bollywood, Country, Afro u.c...

FUSION  
- priekšnesums, kas apvieno dažādus deju 
stilus, kā arī eksperimentālā horeogrāfija.

HOBBY (bez vecuma ierobežojuma) 
- tiem, kas nepārstāv nevienu deju studiju 
vai klubu, kā arī ex-aktīviem dejotājiem un 
Family Dance.

NOMINATIONS

STAGE  
- skatuves deju stili: Classical, Ballet, Con-
temporary, Jazz-Modern, Pole Dance, Tap 
Dance, Cabaret u.c...

URBAN  
- ielu un klubu kultūru deju stili, commercial 
choreography u.c. mūsdienu deju stili: 
Hip-Hop, Break Dance, Popping, Locking, 
House, Waacking, Voguing, Dancehall, 
Cheerleading, Strip plastika, Twerk un citi 
populārie deju stili...

COUPLE 
- Ballroom, Salsa, Latino, Swing, Hustle, 
sporta deju Rock’n’Roll u.c...
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APBALVOŠANA

Katrs «BEST SHOW» 2018 dalībnieks tiek apbalvots ar diplomu par piedalīšanos. Uzvarētāji 
saņem diplomus, kausus, titulu, kā arī speciālās balvas no pasākuma partneriem.

PRO kategorijas priekšnesuma-uzvarētāja horeogrāfam tiek papildus piešķirta prēmija - 500 
EUR apjomā skaidrā naudā, kā arī galvenā balva: HYPER WEEK Summer Dance Camp 2018 - 
GOLD CARD bezmaksas dalībai pasaules līmeņa vasaras deju nometnē + apmaksāts lidojums 
Rīga-Sicīlija-Rīga! GOLD CARD iekļauj:

ADULTS kategorijas priekšnesuma-uzvarētāja horeogrāfs saņem galveno balvu: HYPER 
WEEK Summer Dance Camp 2018 - BLUE CARD bezmaksas dalībai pasaules līmeņa vasaras 
deju nometnē. Lidojums netiek apmaksāts. BLUE CARD iekļauj:8 dienas skaistākajā Itālijas 
krastā Sicīlijā (Katānija). Vairāk nekā 30 meistarklases, kurus vada pasules līmeņa dejotāji-pas-
niedzēji un horeogrāfi. Koncerti, tusiņi, sacensības, kā arī fantastiski pavadīts laiks! 

Vairāk informācijas par HYPER WEEK 2018: www.pjd.it 

KONTAKTI

Par dalības jautājumiem: Anastasija Vorkunkova
registration@bestshow.lv, +371 29-876-292

Video un mūzika: Mihails Vinogradovs 
multimedia@bestshow.lv, +371 22-333-674

TEHNISKĀS IESPĒJAS

Partneriem un mēdijiem: Julija Hirnaja 
support@bestshow.lv, +371 29-991-012

Art-directors: Vjačeslavs Hirnijs «SanSay» 
info@bestshow.lv

- 8 dienas skaistākajā Itālijas krastā Sicīlijā (Katānija)
- Vairāk nekā 30 meistarklases, kurus vada pasules līmeņa dejotāji-pasniedzēji un horeogrāfi 
- Komfortabla dzīvošana un garšīgs ēdiens
- Koncerti, tusiņi, sacensības, kā arī fantastiski pavadīts laiks! 

OFICIĀLĀ MĀJASLAPA: 

www.bestshow.lv

VISI JAUNUMI:

www.facebook.com/bestshow.lv

Deju priekšnesumā var piedalīties neierobežots dejotāju skaits, bet lūdzam ņemt vērā, 
ka koncerthalles skatuves izmērs ir 14 m (platums) х 9 m (dziļums).

Katrai grupai-dalībniekam ir iespēja izmantot led ekrānu, ka fonu deju kompozīcijai, 
priekšnesuma papildus foto/video vizualizācijai. 

Skatuves grīdas pārklājumus: baleta linolejs!

Visi video no pasākuma tiks publicēti mūsu oficiālajā Youtube kanālā www.you-
tube.com/c/BESTSHOWLV. Kolektīvu-dalībnieku horeogrāfiem arī būs pieejama saite, 
pēc kuras būs iespējams lejuplādēt visu priekšnesumu failus!

Vislabākais foto un video izmērs ir 1000х700 px.
Foto formāts: .JPG vai .PNG
Video formāts: .AVI vai .mp4. citi formāti netiek pieņemti



Reģistrācija dalībai
/pielikums dalībniekiem/

 
DALĪBAS MAKSA

AUDIO, VIDEO, FOTO
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International Choreographers Competition «BEST SHOW» 2018

REGISTRATION DEADLINE          NUMBER OF DANCERS                PARTICIPATION FEE

līdz 01.04.2018

01.04. - 15.04.2018

vairāk nekā 10 dalībnieki 

5 - 10 dalībnieki

2 - 4 dalībnieki

1 dalībnieks

15 EUR no katra 

20 EUR no katra 

30 EUR no katra 

40 EUR no katra 

+25%

! Pēc 15.04.2018 - pieteikumi dalībai netiek pieņemti
! Lūdzam ņemt vērā: dalībnieku skaits katrā kategorijā ir ierobežots!

Apmaksa par dalību tiek pieņemta līdz 2018. gada 20. aprīlim!

*dalības maksā nav iekļauts PVN

Lai piedalīties «BEST SHOW» 2018 ir nepieciešams aizpildīt online pieteikuma 
formu mājaslapā: www.bestshow.lv. 

Visus multimediju failus (audio, video, foto) lūdzu sūtīt uz multimedia@bestshow.lv 
līdz 15. aprīlim 2018!


