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db PROJEKTAI / db PRODUCTIONS

Choreografija / Choreography Birutė Banevičiūtė. Šokis / Dance Edita Stundytė, Giedrė Subotinaitė. 
Muzika / Music Rasa Dikčienė. Dizainas / Design Indrė Pačėsaitė

Premjera / Première 2009 05 16. Trukmė / Duration 35'

Birutė Banevičiūtė

Bala žino / Head in the Clouds
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„Bala žino“ – tai šiuolaikinio šokio 
spektak lis 3–6 metų amžiaus vaikams, 
kuriame dvi šokėjos žaidžia žodžiais ir 
judesiais. Kas atsitinka, kai galvon šauna 
mintis arba ten švilpia vėjas, kai susipyksti 
su protu arba akys ant kaktos iššoka, kai 
per nugarą bėgioja skruzdės, o pilvas mar-
šą groja… Nežinai? Tai gal, bala žino…

Choreografė, pedagogė ir socialinių moks-
lų daktarė Birutė Banevičiūtė yra sukūrusi 
ne vieną šiuolaikinio šokio spektaklį: 

„Be pavadinimo“ (1993), „Benamiai“ (1996), 
„Svetimas 1548 arba gyvenimas dar prie-
šaky“ (1997), „Smėlio jausmas“ (2000), 

„A. gyvenimas ir mirtis“ (2001), „Mažasis 
princas“ (2005), „Ar tu gyva(s)?“ (2008) 
ir kt. Be to, ji kūrė choreografiją dramos 
spektakliams bei operoms. 2009 m. 
Banevičiūtė buvo Lietuvos tūkstantmečio 
Dainų šventės Šokių dienos choreografė. 
Banevičiūtė turi didelę darbo su vaikais 
ir jaunimu patirtį. Ji dirbdama su vaikais 
sukūrė daugiau nei 20 šiuolaikinio šokio 
spektaklių, kurie buvo pristatyti Lietuvoje 
ir užsienyje – Jungtinėje Karalystėje, 
Švedijoje, Prancūzijoje. Be to, ji kuria 
šiuolaikinio šokio spektak lius su profe-
sionaliais šokėjais vaikams ir jaunimui. 
Nuo 2007 m. Benevičiūtė vadovauja 
Šiuolaikinio šokio asociacijai, o nuo 
2008 m. tapo „db PROJEKTŲ“ meno vadove 
ir rengia Tarptautinį šiuolaikinio šokio 
vaikams ir jaunimui festivalį „Dansema“.

Head in the Clouds is a contemporary 
dance performance for three-to-six-year 
olds, where two dancers play with words 
and movements. What happens when a 
thought occurs to your mind or when it 
is empty of any thoughts, when you are 
greatly surprised, when you get goose-
flesh or when your stomach rumbles 
with hunger. You don’t know? Then God 
only knows…

Choreographer, educator and a doctor 
of Social Sciences, Birutė Banevičiūtė 
has created contemporary dance 
performances such as: Untitled (1993), 
The Homeless (1996), Stranger 1548 or 
Life is Ahead (1997), Sand Feeling (2000), 
Life and Death of A. (2001), Little 
Prince (2005), Are you Alive? (2008) 
and others. Besides, she has created 
choreography for theatre performances 
and operas. In 2009, Banevičiūtė choreo-
graphed Dance Day of the Song Festival 
devoted to the Lithuania’s Millennium. 
She has wide experience in working with 
children and young people. She has 
created over twenty dance performances 
with children, with which they toured in 
Lithuania and abroad – uk, Sweden, and 
France. Besides, she creates contempo-
rary dance performances with profes-
sional dancers for children and youth. 
Since 2007, Benevičiūtė has headed the 
Contemporary Dance Association, and in 
2008, she became the artistic leader of 
the db PRODUCTIONS and organizes the 
International Contemporary Dance Festival 
for Children and Youth Dansema.
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A|CH šokio teatras / A|CH Dance Theatre

Choreografija / Choreography Anželika Cholina. Šokis / Dance Audrius Bružas, Kristina Galalytė, 
Kiril Glušajev, Tadas Gryn, Rūta Juodzevičiūtė, Margarita Makejeva, Leonardas Pobedonoscevas, 
Jekaterina Romankova, Ieva Svetickaitė, Mantas Vaitiekūnas. Scenografija / Set design Marijus Jacovskis. 
Kostiumai / Costume design Juozas Statkevičius

Premjera / Première 2009 09 19. Trukmė / Duration 80'

anželika chOlina

Vyrai ir moterys / Men and Women
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Naujausiame choreografės Anželikos 
Cholinos šokio spektaklyje, skambant 
klasikinei muzikai, nagrinėjami vyrų ir 
moterų santykiai: komiškais ir lyriškais 
duetais atskleidžiami jų panašumai ir 
akcentuojami skirtumai. Spektaklyje šoka 
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro aktoriai 
ir A|CH teatro baleto artistės. Skirtinga at-
likėjų sceninė patirtis, laisvas aktorių vyrų 
santykis su šokiu, jų kuriami personažai 
bei balerinų moteriškumas ir grakštumas 
sukuria unikalią spektaklio atmosferą. 

„Šiame spektaklyje nuogai išrengiu ir vyrą, 
ir moterį… Prieš tai, žinoma, nusirengiu 
pati“, – teigia choreografė.

Choreografė Anželika Cholina choreografi-
ją pradėjo kurti 1991 m. dar besimokydama 
Rusijos teatro akademijoje (gitiS), kurią 
baigė 1996 metais. Cholina yra sukūrusi 
penkis vienaveiksmius baletus, daugiau 
nei penkias dešimtis choreografinių 
kompozicijų, dvylika šokio spektaklių ir 
baletą „Medėja“ (1996, Lietuvos naciona-
linis operos ir baleto teatras), kuris buvo 
apdovanotas „Kristoforo“ statulėle už 
geriausią choreografiją. 2007 m. Cholina 
buvo apdovanota „Auksiniu scenos kry-
žiumi“ už šokio spektaklį „Otelas“ (2006). 
Nuo 1998 m. Anželika Cholina yra Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos docentė, 
vadovaujanti aktorių-šokėjų kursui.

In her new dance production choreog-
rapher Anželika Cholina explores the 
relationship between men and women on 
the background of classical music. Through 
comic and lyric duets, she reveals the 
similarities and emphasizes the differ-
ences of the two genders. The dance is 
performed by male actors of the State 
Small Theatre of Vilnius and female ballet 
dancers of the A|CH Dance Theatre. The 
unique atmosphere of this piece is cre-
ated by the different stage experience of 
performers, an open attitude of the actors 
towards dance, the characters they create 
and the femininity and grace of the ballet 
dancers. ‘In this performance I strip a man 
and a woman naked… However, in the first 
place, I ‘undress’ myself, of course,’ says 
the choreographer.

Anželika Cholina started choreographing 
in 1991 when she was still studying at the 
Moscow Theatre Academy (gitiS) from 
which she graduated in 1996. Cholina has 
produced five one-act ballets, over forty 
choreographic miniatures, eleven dance 
performances and a ballet, Medea (1996, 
Lithuanian National Opera and Ballet 
Theatre), which was awarded the statue of 
St. Christopher for the best choreography. 
In 2007, Cholina received the prestig-
ious Lithuanian theatre award Golden 
Stage Cross for the dance performance 
Othello (2006). Cholina has choreographed 
for operas, plays and films as well as di-
rected various concerts and fashion shows, 
which took place on various Lithuanian 
stages. Since 1998, Cholina has taught 
as a senior lecturer at the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre.
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Muzikos festivalių paramos fondas / Music Festival Support Fund

Choreografija ir šokis / Choreography and dance Raimonda Gudavičiūtė, Mantas Stabačinskas. 
Muzika / Music Egidija Medekšaitė. Violončelė / Violoncello Snieguolė Mikalauskienė. 
Kostiumai / Costume design Rūta Biliūnaitė. Šviesos, vaizdo projekcijos / Lighting design, 
video Vladimiras Šerstabojevas. Idėjos autorė, prodiuserė / Idea, producer Audronė Molytė.

Premjera / Première 2009 11 16. Trukmė / Duration 40'

raimOnda gudavičiūtė, mantaS StaBačinSkaS

Taip
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Žmonėms sunkiausia patikėti, jog yra verti 
meilės… Atėjome čia ne tam, kad rinktume 
meilę iš kitų ir šitaip patvirtintume savo 
vertę. Esame tam, kad įveiktume sudėtingą 
užduotį – mylėdami ir suvokdami save, 
taptume vientisi ir išsipildytume. Niekas 
kitas neprivalo mūsų mylėti, tik mes patys.  

Šis projektas – tai bandymas šokiu ir 
muzika grįžti į save, kad ištartume: „Taip, 
esu tobulas ir besąlygiškai mylimas toks, 
koks esu…“

Jauna šokėja ir choreografė Raimonda 
Gudavičiūtė – Kauno šokio teatro „Aura“ 
studijos auklėtinė. Šioje studijoje nuo 
devynerių metų šokanti menininkė ilgainiui 
tapo „Auros“ soliste. 2007 m. Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje baigė akto-
rės-šokėjos meistriškumo specialybės stu-
dijas. Metus stažavosi Liono (Prancūzija) 
nacionalinėje muzikos ir šokio konserva-
torijoje (Prancūzija). 2009 m. Gudavičiūtė 
baigė šiuolaikinio šokio magistro studijas 
Helsinkio teatro akademijoje (Suomija).

Šokėjas, choreografas ir pedagogas 
Mantas Stabačinskas šiuolaikiniame 
šokyje jau daugiau nei trylika metų. 
Jis nuolat šoka Kauno šokio teatro „Aura“ 
spektakliuose. Stabačinskas yra dalyvavęs 
žymiausių Lietuvos choreografų šokio 
spektakliuose, įvairiuose tarpdiscipli-
niniuose bei socialiniuose projektuose. 
Kaip kviestinis dėstytojas ir choreogra-
fas, Stabačinskas savo patirtimi dalijosi 
Midlsekso universitete (Didžioji Britanija).

The most difficult thing for human beings 
is to believe that they are  worth of being 
loved… We did not come here to take love 
from others and to prove our value in this 
way… We are here in order to accomplish 
a difficult task by loving and accepting 
ourselves in full to become wholesome and 
complete… Nobody else is obliged to love 
us, just we are ourselves…

The project is an attempt to explore by 
means of dance and live music the sensa-
tions when we come back to ourselves in 
order to say ‘Yes – I am what I am and I am 
loved unconditionally – as I am’.

Raimonda Gudavičiūtė has been trained 
at the studio of the Kaunas Dance Theatre 
Aura. She started dancing at the age of 
nine, and later she became a soloist at the 
theatre. In 2007 Gudavičiūtė graduated 
with a degree in acting and dance from the 
Lithuanian Academy of Music and Theatre. 
For a year she had an internship at the 
Lion’s Music and Dance Conservatory in 
France. In 2009 she graduated from the 
Helsinki Theatre Academy (Finland) with an 
ma in Contemporary Dance Art.

Dancer, choreographer and teacher 
Mantas Stabačinskas has been in the 
world of contemporary dance for more that 
thirteen years. He takes part in almost 
every dance performance by the Kaunas 
Dance Theatre Aura. He has taken part 
in dance performances of recognized 
Lithuanian choreographers as well as 
in interdisciplinary and social projects. 
As a guest teacher and choreographer 
Stabačinskas shared his experience at 
Middlesex University (Great Britain).
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tautvilaS gurevičiuS

Keturios su puse vizijos. Supratimai /  
Four and a Half Visions. Perceptions
Menų spaustuvė / Arts Priting House

Choreografija ir šokis / Choreography and dance Tautvilas Gurevičius. Muzika / Music „Sigur 
Ros“. Kostiumai / Costume design Elvita Brazdylytė. Šviesos / Lighting design Tautvilas Gurevičius, 
Aurelijus Davidavičius

Premjera / Première 2009 04 08. Trukmė / Duration 30'
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Intymus ir asmeniškas, kone trejus metus 
brandintas monospektaklis. Judesiu ir 
vaizdais jame prabylama apie tiesą, laisvę, 
išlikimą savimi, namus. Paskutinėje vizijos 

„pusėje“ primenama ir apie neregimybę – 
nors negalime jos nei matyti, nei paliesti, 
ji nuolat tvyro apie mus. Šis spektaklis – 
tarsi paskirų gyvybės formų ir jų visumos 
studija gretinant molekulę ir visatą, sėklą 
ir medį, asmenybę ir žmoniją. Kiekvienas 
iš mūsų esame atskiras mikrokosmosas, 
o visi kartu sudarome vieną didelį, tobulai 
veikiantį organizmą.

Jauno šokėjo, choreografo Tautvilo 
Gurevičiaus kūrybinį bagažą sudaro 
vaidmenys šokio ir dramos spektakliuose, 
keletui šokio spektaklių sukurta ir parinkta 
muzika. Kaip choreografas, Gurevičius 
debiutavo 2005 m. – su kurso draugu 
Petru Lisausku sukūrė šokio spektaklį 

„Sankryža“, skirtą Menų spaustuvės jau-
nųjų menininkų programai „Atvira erdvė“. 
Šiųmetinis spektaklis „Keturios su puse 
vizijos. Supratimai“ taip pat įtrauktas į 
programą „Atvira erdvė“.

Intimate and personal, this mono perform-
ance was almost three years in the making. 
Using the language of movement and im-
ages it speaks about the truth and freedom, 
about how to keep one’s identity, and the 
subject of home. The last part of the vision 
is devoted to one more subject – invisibil-
ity, which can not be seen or touched, but 
despite this we are constantly surrounded 
by it. This piece is as though a study of 
every separate form of life and the whole 
of the forms, where molecule and space, 
seed and tree, individual and the life of 
all mankind are compared. All of us are a 
separate microcosmos, but put together 
we make up a large perfectly functioning 
organism.

Tautvilas Gurevičius, a young dancer and 
choreographer, has already many roles 
in his repertoire of dance and drama 
performances. He has also written or 
selected music for several dance pieces. 
As a choreographer Gurevičius debuted 
in 2005, together with Petras Lisauskas, 
with whom he studied together. They 
produced Crossroads in the framework of 
the Open Space programme of the young 
artists at the Arts Printing House. In 2009, 
Gurevičius created the Four and a Half 
Visions. Perceptions for the programme.
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Gyčio Ivanausko teatras / Gytis Ivanauskas Theatre

Idėja / Idea Sanja Tropp Frühwald (Kroatija / Croatia), Gytis Ivanauskas. Choreografija ir režisūra / 
Choreography & directing Sanja Tropp Frühwald. Režisierės padėjėjas /  Assistant director Gytis Ivanauskas. 
Atlikimas / Performance Agnė Ramanauskaitė, Brigita Urbietytė, Ieva Šimukauskienė, Evaldas Taujanskis, 
Paulius Tamolė, Naglis Bierancas. Muzika / Music Tomas Petraitis („Queen“, „Depeche Mode“, „Dead 
Kennedys“, „Tuxedomoon“, „The Knife“). Kostiumai / Costume design Karina Leontjeva. Scenografija / 
Set design Sanja Tropp Frühwald, Gytis Ivanauskas. Šviesos / Lighting design Andrius Matusevičius. 
Koprodukcija / Co-production Performing arts company VRUM (Kroatija / Croatia)

Premjera / Première 2009 12 11. Trukmė / Duration 60'

Sanja trOpp frühwald, gytiS ivanauSkaS

Premjera / Première
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„Premjera“ – tai išlikti bandantis šiuolaiki-
nio vaizduojamojo meno kūrinys. Veiksmo 
likučiai ir pėdsakai čia naudojami kaip 
rėmai teatro veiksmui, tarsi pradinis taškas 
teatro tyrinėjimams. Veiksmas vyksta 
aplinkoje, kuri nurodo teigiamą atlikėjo 
diskriminaciją, tačiau siūlo galimą išeitį 
naujai kūrybai, kuri nėra sunaikinta, atimta 
ar panaudota. „Premjera“ pasakoja apie 
korupciją, sugedimą ir lūžio tašką: tęstinu-
mą, pasikartojimą, naujas galimybes.

Kartu su „Gyčio Ivanausko teatru“ 
spektaklį kūrusi Sanja Tropp Frühwald iš 
Kroatijos – įvairiaspalvė kūrėja: choreogra-
fė, šokėja, fotografė ir didžėjė. Zalcburgo 
eksperimentinio šokio akademiją (Austrija) 
baigusi Frühwald 2007 m. buvo apdo-
vanota kaip geriausia jaunoji Kroatijos 
choreografė. Meninio kolektyvo vrum 
vadovės įvairialypiai spektakliai ir parodos 
buvo pristatytos Kroatijoje, Slovėnijoje, 
Bosnijoje ir Hercegovinoje, Slovakijoje, 
Austrijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, 
Italijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Olandijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Danijoje, 
Armėnijoje, Argentinoje.

Šokėjas, aktorius ir choreografas Gytis 
Ivanauskas 2004 m. baigė magistro studi-
jas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
ir įgijo aktoriaus-šokėjo specialybę (kurso 
vadovė Anželika Cholina). Kaip aktorius, 
Ivanauskas gerai žinomas iš režisie-
rių Oskaro Koršunovo ir Gintaro Varno 
spektak lių. Ne vieną vaidmenį yra sukūręs 
ir kaip ypatingos plastikos šokėjas choreo-
grafų Airos Naginevičiūtės („Processus“, 

„Nėščia tyla“, „Mėnulis nepaiso lojančių 
šunų“), Anželikos Cholinos („Pamišusių 
merginų šokiai“, „Meilė“), Jurijaus Smo-
ri gino („Choreografo laiškai M.K.Č“) 
spektak liuose. 2005 m. buvo įkurtas Gyčio 
Ivanausko teatras.

Première is a contemporary visual art peace 
which is trying to survive. The remains and 
traces of actions are used here as a frame-
work for the spectacle, as if a starting point 
for theatre studies. The action takes place 
in the surroundings which point at the posi-
tive discrimination of the protagonist pro-
viding at the same time a potential impetus 
for new creative work which has not been 
destroyed, taken away or used. Premiere 
is concerned with corruption, damage and 
the breaking point; also about continuity, 
repetition and new possibilities.

Sanja Tropp Frühwald from Croatia, who 
staged the performance together with the 
Gytis Ivanauskas Theatre, is a versatile 
artist: choreographer, dancer, photogra-
pher and dj. A graduate from the Salzburg 
Academy of Experimental Dance (Austria), 
in 2007 Frühwald received a prize as the 
best young choreographer in Croatia. 
Performances and exhibitions of the leader 
of the artists group vrum were shown in 
Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, 
Slovakia, Austria, Germany, Sweden, 
Finland, Italy, Portugal, Poland, the 
Netherlands, the United Kingdom, Spain, 
Denmark, Armenia and Argentina.

Dancer, actor and choreographer Gytis 
Ivanauskas obtained a Master’s degree in 
theatre at the Lithuanian Academy of Music 
and Theatre in 2004. He his famous as a the-
atre actor for his roles in the performances by 
the prominent Lithuanian theatre directors 
Oskaras Koršunovas and Gintaras Varnas. 
Ivanauskas is also famous as a dancer. 
He has taken part in the dance performances 
by Aira Naginevičiūtė (Processus, Pregnant 
Silence, Moon does not Care about Barking 
Dogs) Anželika Cholina (Dances of Mad Girls, 
Love), Jurijus Smoriginas (The letters to the 
choreographer to M.K.Č). In 2005 the Gytis 
Ivanauskas Theatre was established.
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Lietuvos šokio informacijos centras / Lithuanian Dance Information Centre

Koncepcija ir choreografija / Concept and choreography Thomas Lebrun (Prancūzija / France). 
Šokis / Dance Loreta Juodkaitė. Šviesos / Lighting design Thomas Lebrun. 
Kostiumai ir aksesuarai / Costume design and accessories Thomas Lebrun. Muzika / Music Joris Voorn

Koprodukcija / Coproduction Cie Illico (Prancūzija / France)

Premjera / Première 2009 05 09. Trukmė / Duration 25'

thOmaS leBrun, lOreta juOdkaitė

Daryti tai, nedaryk to / To Do This, Don’t Do That
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Priversti nusišypsoti, ne (…)
Būti teisiam, ne (…)
Būti laikomam idiotu, ne (…)
Apgauti publiką, ne (…)
Daryti, o ne laukti.

Šokėjas, choreografas ir pedagogas 
Thomas Lebrunas studijavo Lilio na-
cionalinėje konservatorijoje. Baigęs 
studijas, 1992–1996 m. Šokio ir kūrybos 
centre dėstė šiuolaikinio šokio meistriš-
kumą. 2002–2005 m. buvo pakviestas 
dirbti į Armentjero miesto teatrą „Vivat“. 
Lebrunas bendradarbiauja su šiuolaikiniais 
kompozitoriais, dainininkais. Dažname 
iš jo spektaklių perteikiama skirtingų 
pasaulių ar plotmių sandūra. Jo kūrybai 
būdingas humoras, tradicinio požiūrio į 
teatrą ironizavimas, tačiau svarbiausia jo 
spektakliuose – judesys. Lebrunas dėsto 
šiuolaikinio šokio meistriškumą daugelyje 
Prancūzijos mokyklų, kuria spektaklius 
užsienyje – Kinijoje, Brazilijoje, Lietuvoje, 
Portugalijoje. Trupę „Illico“ Lebrunas įkūrė 
1998 metais. Nuo 2005 m. trupė reziduoja 
ir kuria Lilio mieste, Rubė choreografijos 
meno centre.

To make one smile, not …
To be just, not …
To be considered an idiot, not …
To deceive the public, not …
To do this, but not to wait.

Thomas Lebrun studied at the Lille National 
Conservatory. From 1992 to 1996 he stud-
ied at the Centre for Dance and Creation 
and became a qualified dance teacher. 
Between 2002 and 2005 he worked as a 
guest choreographer at the Vivat Theatre 
in Armentier. Lebrun collaborates with 
contemporary composers and singers. In 
his witty and humorous performances radi-
cally different worlds often intersect. They 
comment on the old attitude to theatre, but 
movement is the most important element 
there. He teaches contemporary dance in 
many schools in France, at the same time 
staging performances in China, Brazil, 
Lithuania, Portugal and elsewhere. Lebrun 
founded the Cie Illico troupe in 1998. Since 
2005 the company has had its residency 
at the Centre Chorégraphique National 
Roubaix in Lille.
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Menų spaustuvė / Arts Printing House

Choreografija / Choreography Loreta Juodkaitė. Šokis / Dance Loreta Juodkaitė, Tautvilas Gurevičius, 
Andrius Žužžalkinas, Mantas Stabačinskas Marjorie Kellen (Belgija / Belgium). Muzika / Music Kardes Türküler. 
Garsas / Sound design Tautvilas Gurevičius. Šviesos / Lighting design Aurelijus Davidavičius

Premjera / Première 2009 12 31. Trukmė / Duration 50'

lOreta juOdkaitė

Malda smėlyje / Prayer in the Sand
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Naujausias choreografės Loretos 
Juodkaitės spektaklis įkvėptas rytietiškų 
Turkijos motyvų ir tradicinės turkų muzikos, 
tačiau kalba apie bendražmogiškas verty-
bes. „Malda smėlyje“ – tai aistra, energija 
ir saulės karščiu dvelkiantis spektaklis, 
kurio leitmotyvas – saulė danguje ir saulė 
mumyse; saulė, kaip simbolis viso to, 
kas suteikia prasmę mūsų gyvenimams, 
įkvepia mus judėti pirmyn, rasti jėgų įveikti 
naujus iššūkius. Spektaklio atmosfera 
prisodrinta kontrastų: karšta saulė ir 
vėsus vanduo, beribės erdvės ir uždari 
indai, meilės aukštumos ir neišmatuoja-
ma kančios gelmė, maldos jėga ir smėlio 
trapumas.

Loreta Juodkaitė – viena įdomiausių 
jaunų šiuolaikinio šokio kūrėjų Lietuvoje. 
Šiuolaikinio šokio pagrindus ji gavo 
Vyčio Jankausko vadovaujamoje moder-
naus šokio studijoje. 2001 m. Vilniaus 
dailės akademijoje baigė scenografijos 
bakalauro studijas, 2005 m. – Zalcburgo 
eksperimentinę šokio akademiją (Sead). 
Profesionalioje scenoje ji debiutavo 
2006 m. ir iš karto sulaukė ir publikos, 
ir kritikų pripažinimo. Šiuo metu dirba 
kaip nepriklausoma šokėja ir choreogra-
fė. Juodkaitė jau sukūrė dešimt šokio 
spektaklių. Jos spektakliai buvo rodyti 
Rusijoje, Armėnijoje, Ukrainoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Prancūzijoje ir Izraelyje. Šokio 
spektakliai „Čia ir dabar“ ir „Salamandros 
sapnas. Paveikslas“ (režisierius Valentinas 
Masalskis, Menų spaustuvė) 2007 m. jai 
pelnė „Auksinį scenos kryžių“ už metų 
debiutą.

The latest work by the choreographer 
Loreta Juodkaitė, which was inspired by 
Turkish motifs and traditional Turkish 
music, deals with common human values. 
Prayer in the Sand exudes passion, energy 
and the heat of the southern sun. Its lead-
ing idea is the sun in the sky and the sun in 
us; the sun as a symbol of everything that 
gives meaning to our lives, inspires us to 
go on and find strength for new challenges. 
It is full of contrasts: hot sun and cool 
water, endless spaces and closed vessels, 
the heights of love and bottomless depths 
of sufferings, the power of love and fragil-
ity of sand.

Loreta Juodkaitė is one of the most 
interesting young Lithuanian contem-
porary dance artists. She learned the 
basics of contemporary dance at Vytis 
Jankauskas’ modern dance studio, as well 
as at various contemporary dance projects 
and seminars. In 2001, she got a Ba in 
set design at the Vilnius Academy of Fine 
Arts. In 2005, she graduated from the 
Salzburg Experimental Academy of Dance. 
Now Juodkaitė works as an independent 
choreographer and dancer. She debuted 
on professional Lithuanian stage in 2006 
and since then has been widely acclaimed 
by audiences and critics alike. Juodkaitė 
has choreographed ten dance perform-
ances. They have been shown in Russia, 
Armenia, Ukraine, Germany, the United 
Kingdom, France and Israel. Salamandra’s 
Dream. Picture (2006, Arts Printing House), 
created together with the theatre director 
Valentinas Masalskis was awarded two 
national theatre prizes, the Golden Stage 
Cross for Debut of the Year and Best Music 
for Performance.
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Choreografija, režisūra / Choreography, direction Aira Naginevičiūtė. Šokis ir choreografija / 
Dance and choreography Rūta Butkus, Rytis Česaitis, Tautvilas Gurevičius, Sigita Juraškaitė, Vitalis 
Mika, Dovilė Petkūnaitė, Agnė Ramanauskaitė, Greta Stančiauskaitė, Paulius Tamolė, Giedrė Ubartaitė. 
Scenografija / Set design Arūnas Adomaitis. Kostiumai / Costume design Vilius Venckevičius. 
Tekstas / Text Bruno K. Öjer, Gabrielė Labanauskaitė. Muzika / Music A. Silver Mt. Zion, „Godspeed You!“, 

„Black Emperor“, Mari Boine, Nick Cave, „Muse“. Garsas / Sound design Rolandas Cikanavičius, Tautvilas 
Gurevičius, Donatas Kielius.

Premjera / Première 2007, 2009. Trukmė / Duration 60'

aira naginevičiūtė

Ego ir ID / Ego and ID
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Tai, kas įgimta ir paveldėta, kas įgyjama ir 
prarandama, kas yra ir ko nėra. Tai vidinė 
realybė, neparodanti tikrovės. Tai – ta-
bernakulis. Pirštų atspaudai. Kodavimas. 
Poetiškai atskleista žmogaus asmenybės 
drama, kurioje praeitis su dabartimi 
susipina į mažo kraujotakos rato pasaulį. 
Jaunatviška energija trykštančiame 

„Ego ir ID“ šokiu, vaidyba, dainomis bei 
gausiomis metaforomis kuriama savita 
teatro kalba.

Choreografė, šokėja ir pedagogė Aira 
Naginevičūtė studijavo anuometinės 
Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakul-
tete choreografijos pedagogiką. 1989 m. 
įkūrė šiuolaikinio šokio trupę „Fluidus“. 
Nuo 1989 m. Naginevičiūtė sukūrė 17 šokio 
spektaklių ir kompozicijų. 1998 m. ji pra-
dėjo dėstyti improvizaciją ir šiuolaikinio 
šokio techniką Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, o nuo 2003 m. vadovauja 
šokio specialybės studentų kursui, dėsto 
improvizaciją ir kompoziciją. Kartu su stu-
dentais ji sukūrė didžiausius savo spektak-
lius – „Processus“ (2002) ir „Nėščia tyla“ 
(2005), „Ego ir ID“ (2007, 2009), „Mėnulis 
nepaiso lojančių šunų“ (2008). Šokio 
spektaklis „Processus“ Naginevičiūtei pel-
nė Kultūros ministerijos premiją už metų 
choreografiją.

Things we have as inborn and things we 
have inherited, things we obtain and 
things we lose, things that exist and things 
that never existed. They make an inner re-
ality that never shows the real world. They 
make the Tabernacle; fingerprints; encod-
ing. It is a poetic display of the individual 
drama where the past and present are 
entangled to a world that swirls in a narrow 
circle of the bloodstream. Ego and ID, full 
of youthful energy, is created by means of 
a specific theatre language: dance, acting, 
songs and metaphors.

Aira Naginevičiūtė, a choreographer, 
dancer and teacher, studied dance teach-
ing methods at the former Lithuanian 
Conservatory of Music in Klaipėda. In 
1989, she founded a dance company 
called Fluidus. Since 1989, Naginevičiūtė 
has created 17 dance performances and 
compositions. In 1998, she started teach-
ing improvisation and contemporary dance 
techniques at the Lithuanian Academy of 
Music and Theatre and in 2003 became 
a tutor of a dancers’ class and continues 
to teach improvisation and composition. 
Together with the students Naginevičūtė 
created her best performances: Processus 
(2002), Pregnant Silence (2004), Ego and 
ID (2007, 2009) and Moon Does Not Care 
About Barking Dogs (2008). The Processus 
by Naginevičiūtė was voted Best 
Choreography of the Year and received the 
prize of the Ministry of Culture.
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Choreografija / Choreography Agnija Šeiko, Liat Magnezy (Izraelis, Nyderlandų Karalystė / Israel, Netherlands), 
Konrad Szymański (Lenkija, Nyderlandų Karalystė / Poland, Netherlands). Šokis / Dance Edita Stundytė, 
Rūta Butkutė, Mantas Stabačinskas, Petras Lisauskas, Mantvydas Žilinskas (Lietuva / Lithuania), Daniela Cruz, 
Damaris Verduijn, Dominik Blank, Vincent de Munck (Nyderlandų Karalystė / Netherlands), Julia Jakubowska, 
Katarzyna Sitarz, Małgorzata Lipczyńska, Karol Tymiński (Lenkija / Poland). Muzika / Music Petar Doundakov 
(Bulgarija / Bulgaria). Vaizdas / Video Joost Van Veen (Nyderlandų Karalystė / Netherlands). Dramaturgija / 
Dramaturgy Hans Timmerman (Nyderlandų Karalystė / Netherlands). Kostiumai / Costume design Aistė Anaitė. 
Scenografija / Set design Jurgis Malinauskas. Architektūra / Architecture Saulius Valius, Simonas Liūga

Prodiuseriai / Producers Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009 / Vilnius – European Capital of Culture 2009, 
Cultural & Media Consulting

Premjera / Première 2009 09 18. Trukmė / Duration 40'

agnija ŠeikO

maProject
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Projektu „maProject“ 25 jaunieji atlikėjai 
ir vaizduojamųjų menų kūrėjai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Bulgarijos ir Nyderlandų siūlo 
keturiasdešimt minučių „kelionę“ po tarp-
disciplininio meno instaliaciją. Specialiai 
šiam projektui sukurtame architektūri-
niame statinyje galima išvysti „naująją 
Europą“, kaip ją suvokia menininkai. Šiam 
projektui sukurtos muzikos ir eksperi-
mentinio vaizdo meno projekcijų fone 
šiuolaikinio šokio šokėjai ir muzikantai 
kelia Europos pokyčių įtakos konkrečioms 
šalims ir individams klausimus. „maPro-
ject“ yra vienas iš nacionalinės programos 

„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ 
tarptautinių meno edukacinių projektų 
ciklo „Europos menų mokykla“ projektų.

Lietuvių choreografė Agnija Šeiko 2001 m. 
įgijo choreografijos bakalauro laipsnį Klai-
pė dos universiteto Menų fakultete. 2003 m. 
baigė teatrologijos magistro studijas ir 
išvyko studijuoti į Nyderlandus. 2005 m. ji 
baigė choreografijos bakalauro studijas 
Roter damo šokio akademijoje (Nyderlandai).

Izraelio choreografė Liat Magnezy šiuo 
metu reziduoja Nyderlandų Karalystėje. 
Ji studijavo meną ir dizainą „Ascola“ 
koledže, o šokį – „Kibbutzim“ koledže 
Tel Avive (Izraelis). 2003 m. ji persikėlė į 
Nyderlandus ir ten baigė choreografijos 
bakalauro studijas Roterdamo šokio 
akademijoje. Magnezy yra fondo „Dance 
Motion Picture“ iniciatorė ir viena iš 
scenos „Ruimte in Beweging“ Schidame 
(Nyderlandai) įkūrėjų.

Lenkų menininkas Konradas Szymańskis 
šiuo metu reziduoja Nyderlandų 
Karalystėje. Szymańskis save įvardija kaip 
teatro ir performanso meno kūrėją ir atlikė-
ją. Be to, jis dirba kaip laisvai samdomas 
fotografas, šokėjas ir vadybininkas.

The maProject is a forty-minute interdis-
ciplinary installation by twenty-five young 
performers and creators of visual arts 
from Lithuania, Poland, Bulgaria, and 
the Netherlands. In an building made 
especially for this project we can see “new 
Europe” as seen by the artists. On the bac-
kground of music and experimental visual 
projections created for the project dancers 
and musicians the issues of the influence 
of changing Europe on concrete countries 
and individuals are raised. The maProject 
is one of the cycle of the international arts 
educational projects within the frame-
work of the national program “Vilnius – 
European Capital of Culture 2009”.

Lithuanian choreographer Agnija Šeiko 
graduated from Klaipėda University with 
a Ba in choreography 2001 and in 2003 
with an ma in theatre science. In 2005, 
she completed studies for Ba in choreo-
graphy at the Rotterdam Dance Academy 
(the Netherlands).

Liat Magnezy is an Israeli choreographer 
based in the Netherlands. She was educa-
ted in art and design at the Ascola College 
and in dance at the Kibbutzim College in 
Tel Aviv, Israel. In 2003, she moved to the 
Netherlands and graduated with a Ba in 
choreography from the Rotterdam Dance 
Academy. Magnezy is the initiator of the 
foundation Dance Motion Picture and 
co-founder of the new venue Ruimte in 
Beweging in Schiedam (the Netherlands).

Konrad Szymański is a Polish artist 
currently based in the Netherlands. 
Szymański calls himself a performer 
and creator in the field of theatre and 
performance art. Besides, he works as a 
freelance photographer, dancer and art 
manager.
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Choreografija / Choreography Agnija Šeiko, Dovilė Binkauskaitė. Šokis / Dance Rasa Želnytė, Inga Kuznecova, 
Aušra Venskienė, Giedrė Juškaitė, Indrė Puišytė, Laura Geraščenko, Sigita Juraškaitė, Artūras Ženčius, 
Mantas Černeckas. Muzika / Music Kristijonas Lučinskas. Scenografija / Set design Jurgis Malinauskas. 
Kostiumai / Costume design Lilija Larionova. Dramaturgija / Dramaturgy Sondra Simanaitienė

Premjera / Première 2009 05 09. Trukmė / Duration 35'

agnija ŠeikO

Paralelinė fantazija / Parallel Fantasy
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Šokio spektaklis „Paralelinė fantazija“ 
sukurtas „traukiant“ iš šokėjų atminties 
saugyklų mėgstamiausių pasakų moty-
vus, bandant atkurti šių pasakų veikėjų 
būdo bruožus. Paskirų šokėjų vaikystės 
epizodams sujungti į visumą choreografės 
pasitelkia ilgai trunkančios liūties vaizdinį. 
Lietus tarsi alyva suvilgo jau pradedančius 
rūdyti šokėjų atminties mechanizmus – su-
žadina vaikystėje girdėtų pasakų vaizdi-
nius, paskatina ieškoti jų naujų prasmių. 
Spektaklio kūrėjos teigia: žmogus – tai 
vaikystėje sudėtas mechanizmas, veikian-
tis tam tikru ritmu; be paliovos interpretuo-
janti menininko sąmonė kaskart vis kitaip 
perskaito vaikystėje pamėgtas pasakas.

Lietuvių choreografė Agnija Šeiko 2001 m. 
įgijo choreografijos bakalauro laipsnį Klai-
pėdos universiteto Menų fakultete. 2003 m. 
baigė teatrologijos magistro studijas ir 
išvyko studijuoti į Nyderlandus. 2005 m. 
ji baigė choreografijos bakalauro studijas 
Roterdamo šokio akademijoje (Nyder landai). 
Šiuo metu Šeiko dėsto Klai pė dos universi-
teto Choreografijos katedroje. Be to, ji vado-
vauja Klaipėdos menininkų grupei „Žuvies 
akis“ ir koordinuoja kasmetinį tarptautinį 
šiuolaikinių menų festivalį „PLArTFORMA“. 
Kurdama šokio spektaklius Šeiko bendra-
darbiauja su įvairių meno sričių kūrėjais, 
todėl jos šokio spektakliai nuolat papildomi 
originalia muzika, skulptūrinėmis instaliaci-
jomis, vaizdo projekcijomis.

Šokėja ir choreografė Dovilė Binkauskaitė 
šokio meną studijavo Klaipėdos universiteto 
Menų fakultete, stažavosi tarptautiniuose šo-
kio seminaruose Lenkijoje, Rusijoje, Danijoje.

Choreografės Dovilė Binkauskaitė ir 
Agnija Šeiko dėsto Klaipėdos universiteto 
Choreografijos katedroje, kuria šokio ir 
tarpdisciplininius projektus, į kuriuos 
įtraukia ir savo studentus.

Parallel Fantasy is based on the motifs 
and characters of favourite childhood 
fairy tales, which have been hidden in the 
dancers’ memories. In order to blend the 
details of the dancers’ childhood into a 
whole, the choreographers employ a real 
thing – a downpour, which as though it 
were oil greases the rusty mechanisms of 
the dancers’ memories, brings to life the 
images of the tales, and urges them to 
interpret them in a new way. The choreog-
raphers claim that we all are mechanisms, 
which were well tuned in our childhood 
and are moving to a set rhythm while the 
artist’s consciousness, which is constantly 
engaged in interpreting, interprets the 
favourite tales at a new angle.

Lithuanian choreographer Agnija Šeiko 
graduated from Klaipėda University with 
a Ba in choreography 2001 and in 2003 with 
an ma in theatre science. In 2005, she com-
pleted studies for Ba in choreography 
at the Rotterdam Dance Academy (the 
Netherlands). Currently she teaches at the 
Department of Choreography at Klaipėda 
University. Besides, she leads the artists’ 
group Fish Eye in Klaipėda and coordinates 
the annual international contemporary arts 
festival PLArTFORMA. Šeiko collaborated 
with different artists creating her dance per-
formances, employing original music, sculp-
tural installations and video projections.

Dancer and choreographer Dovilė Bin kaus-
kaitė studied dancing at the Arts Depart-
ment of Klaipėda University and improved 
her skills at various international work-
shops in Poland, Denmark, and Russia.

Currently choreographers Dovilė Bin-
kauskaitė and Agnija Šeiko, are teaching 
at the Chair of Choreography of Klaipėda 
University, and create dance projects, in 
which their students take part.
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A|CH šokio teatras

A|CH šokio teatras buvo įsteigtas 2000 m., 
siekiant nepriklausomo kūrybos proceso. 
Nuo tada A|CH šokio teatras su spektak-
liais lankėsi Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Kinijoje, Danijoje 
ir Vengrijoje. Per dešimtmetį teatras jau 
pristatė 14 spektaklių. A|CH šokio teatras 
pasižymi jausmingais, vizualiai išradingais 
šokio spektakliais – baleto, modernaus 
šokio ir vaidybos sinteze. Teatras neturi 
nuolatinės trupės. Kurdama spektaklius, 
Cholina dirba su baleto artistais, teatro 
aktoriais ir Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos aktorių-šokėjų specialybės 
studentais.

A|CH Dance Theatre

A|CH Dance Theatre was founded by 
Lithuanian choreographer Anželika Cholina 
in 2000. Since then the A|CH theatre has 
shown performances in Latvia, Poland, 
Russia, Great Britain, China, Denmark 
and Hungary. During the decade the 
theatre has presented fourteen dance 
performances. Under the direction of the 
choreographer, the theatre is recognized 
for its passionate, visual dance perform-
ances, which are a mix of ballet, modern 
dances and drama. The theatre does not 
have a permanent troupe of dancers. 
Different performers are hired for every 
performance. The choreographer works 
with ballet dancers, drama theatre actors, 
dance-acting students from the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre.

A|CH šokio teatras / A|CH Dance Theatre 
I. Šimulionio 4-103, LT-04331 Vilnius, Lithuania E teatras@ach.lt

www.ach.lt
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Gyčio Ivanausko teatras

Šokėjo, aktoriaus ir choreografo Gyčio 
Ivanausko teatras buvo įkurtas 2005 
metais. Už debiutinį Ivanausko šokio 
spektaklį „Praba“ (2005) žurnalas „Pravda“ 
teatrą pripažino „Geriausiu nauju teatru“. 
Nuo gyvavimo pradžios jaunas ir entuzias-
tingas teatras publikai jau pristatė septynis 
spektaklius. Gyčio Ivanausko teatro kredo – 
visiškai naujas požiūris į kūrėjus bei profe-
sionalųjį scenos meną, kuriame įmanoma 
netgi pačių netikėčiausių kūrybinių formų 
samplaika.

Gytis Ivanauskas Theatre

Gytis Ivanauskas Theatre was established 
in 2005 by young actor, dancer and 
choreographer Gytis Ivanauskas. In 2005, 
his newly established theatre received 
the Best New Theatre Award set up by the 
Lithuanian youth magazine Pravda. Since 
the première of Hallmark (2005), their first 
performance, the young, creative and very 
enthusiastic company has staged six more 
dance performances. Ivanauskas’ credo is 
a completely new attitude towards artists 
and professional performing arts where 
the synthesis of totally different creative 
forms is possible.

Gyčio Ivanausko teatras / Gytis Ivanauskas Theatre 
Šaltinių 1-58, LT-03218 Vilnius, Lithuania T +370 5 215 1077 F +370 5 215 1077 E info@giteatras.lt

www.giteatras.lt
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db PROJEKTAI / db PRODUCTIONS 
Žalgirio 88A-1, LT-09303 Vilnius T +370 614 02 652 E info@dbpro.lt

www.dbpro.lt

db PROJEKTAI

„db PROJEKTAI“ – tai nevyriausybinė orga-
nizacija, kuri užsiima kultūrine, menine, 
edukacine veikla, prioritetą teikdama 
šiuolaikiniam šokiui vaikams ir jaunimui. 
Nuo savo įsikūrimo 2007 m. „db PROJEKTAI“ 
sėkmingai plėtoja profesionalaus šiuolaiki-
nio šokio, skirto jaunajai publikai, kultūrą: 
rengia vienintelį Lietuvoje tarptautinį šiuo-
laikinio šokio festivalį vaikams ir jaunimui 

„Dansema“, prodiusuoja profesionalius 
šiuolaikinio šokio spektaklius vaikams, or-
ganizuoja seminarus šokėjams, choreogra-
fams, šokio mokytojams ir vadybininkams.

db PRODUCTIONS

db PRODUCTIONS is a non-governmental 
organization working with cultural, artistic 
and educational projects. One of the most 
important aims of the organization is to 
promote contemporary dance for children 
and youth. Since its establishment in 2007, 
db PRODUCTIONS has been developing 
professional contemporary dance culture 
for children and youth in Lithuania. Since 
2008, it has organized the International 
Contemporary Dance Festival for Children 
and Youth Dansema, and produced profes-
sional contemporary dance performances 
for children. It also organizes seminars 
for professional dancers, choreographers, 
dance teachers and managers.
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Menų spaustuvė

Menų spaustuvė – šiuolaikinių scenos 
menų centras, atviras visiems kūrybin-
giems žmonėms ir norintiems jais tapti. 
Menų spaustuvė siekia ugdyti kūrybingą 
visuomenę, naujinti Lietuvos kultūrą ir 
Lietuvą per kultūrą. Įsikūrusi gyvybingą ke-
lių šimtmečių istoriją menančiose buvusios 
spaustuvės patalpose, Menų spaustuvė 
senas sienas pildo nauju turiniu, ypatingą 
dėmesį skirdama šiuolaikiniams scenos 
menams. Ji suteikia galimybę kūrybinėmis 
veiklomis užsiimančioms nevyriausybi-
nėms organizacijoms kurti, o žiūrovui – 
 išvysti tai, ko nerodo kiti teatrai.

Nuo pat Menų spaustuvės įkūrimo 
2002 m., jos patalpose sau vietą atrado ir 
šiuolaikinio šokio kūrėjai: čia nuolat vyksta 
vasaros šokio mokyklos „Vilniaus šokio 
spaustuvė“, Tarptautinio šiuolaikinio šokio 
festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ rengi-
niai, rodomi lietuvių ir užsienio choreogra-
fų šokio spektakliai.

Nuo 2003 m. Menų spaustuvė rengia 
jauniesiems scenos meno profesionalams 
skirtą programą „Atvira erdvė“. Šios 
programos dėka profesionalioje scenoje 
debiutavo ir ne vienas šiuolaikinio šokio 
kūrėjas. O tokiems šokio menininkams 
kaip Loreta Juodkaitė ir Petras Lisauskas 
ši programa tapo tramplinu ir į tarptautinę 
sceną.

Arts Printing House

Arts Printing House (aph) is a unique crea-
tive phenomenon in Lithuania, a vibrating 
performing arts venue and a meeting place 
for artistic souls. Established in a former 
printing house dating back to 1585, nowa-
days it deals with performing arts layouts 
and linotypes – those that help develop 
a new understanding of creativity within 
the modern society.

From the start of activities in 2002, 
aph has been involved in harboring 
and promoting contemporary dance in 
Lithuania. It has been home for many 
contemporary dance professionals who 
otherwise had no space to rehearse and 
present their works. Summer dance school, 
International Contemporary Dance Festival 
‘New Baltic Dance’, independent produc-
tions from Lithuania and abroad have 
constantly been on stage.

Since 2003 aph has run one of its 
largest programs in scope – a program 
for young performing arts profession-
als, Open Space. Within the framework of 
this program many young contemporary 
dance artists debuted on the professional 
stage. Some of them, like Loreta Juodkaitė 
and Petras Lisauskas, used the program 
as a trampoline to access international 
audiences.
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Lietuvos šokio informacijos centras

Viešoji įstaiga Lietuvos šokio informacijos 
centras (lŠic) buvo įkurtas 1995 metais 
privačių asmenų iniciatyva. Pagrindinis 
lŠic tikslas – kaupti informaciją apie 
profesionalų šokio meną ir skleisti ją 
Lietuvoje ir užsienyje. Per keliolika veiklos 
metų Lietuvos šokio informacijos centras 
surengė per trisdešimt šiuolaikinio šokio, 
baleto ir kitų šokio rūšių praktinių semi-
narų bei Lietuvos publikai pristatė tokias 
šokio žvaigždes, kaip Taylor 2 (jav, 1996), 
Marie Claude Pietragalla (Prancūzija, 1998), 

„Random“ šokio trupę (Jungtinė Karalystė, 
1998, 2001), „Ballet Preljocaj“ (Prancūzija, 
1999), „Aterballetto“ (Italija, 2001), Pinos 
Bausch Vupertalio šokio teatrą (Vokietija, 
2001) ir kt.

Nuo 1997 m. lŠic rengia Tarptautinį 
šiuolaikinio šokio festivalį „Naujasis 
Baltijos šokis“, nuo 2000 m. – vasaros 
šokio mokyklą profesionalams ir pradedan-
tiesiems „Vilniaus šokio spaustuvė“. Nuo 
2006 m. lŠic leidžia Lietuvos profesionalų 
šiuolaikinį šokį pristatantį dvd „Young 
Lithuanian Dance Scene“. lŠic prodiusavo 
daugiau nei 40 lietuvių choreografų šokio 
spektaklių. Be to, lŠic glaudžiai bendra-
darbiauja su Lietuvos profesionalaus šokio 
bendruomene, nuolat siekia pagerinti šios 
meno srities kūrėjų padėtį, atstovauja 
šalies šiuolaikiniam šokiui tarptautiniuose 
renginiuose.

Lithuanian Dance Information Centre

The Lithuanian Dance Information Centre 
is a non-governmental organization 
established in 1995 by private individuals. 
Then it was the only institution of its kind 
in Lithuania which was entirely dedicated 
to dance. The main task of ldic is to dis-
seminate information about dance in all 
possible ways in the country and abroad. 
During its existence the centre has organ-
ized more than thirty contemporary dance 
and ballet workshops and other training 
programs. It has presented Lithuanian 
audiences with performances by such 
companies and choreographers as Taylor 2 
(uSa, 1996), Marie Claude Pietragalla 
(France, 1998), Random Dance Company 
(uk, 1998, 2001), Ballet Preljocaj (France, 
1999), Aterballetto (Italy, 2001) and Pina 
Bausch (Germany, 2001).

Since 1997 ldic has organized the New 
Baltic Dance Festival, an annual interna-
tional contemporary dance event. Since 
2000 it has been the main organizer of the 
Vilnius Dance Printing House, the sum-
mer dance school for professionals and 
beginners. Since 2006 it has released the 
annual dvd Lithuanian Dance Scene that 
represents all professional contemporary 
dance performances produced in Lithuania. 
Besides that the centre has produced more 
than forty performances by Lithuanian cho-
reographers. In addition ldic focuses on 
advocacy and lobbying, working with and 
on behalf of the dance world to raise the 
profile of dance and ultimately to increase 
investment in all sectors of the profes-
sional dance field.
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Šiuolaikinio šokio asociacija

Šiuolaikinio šokio asociacija, kurią 
2007 m. įkūrė dvidešimt penki Lietuvos 
šiuolaikinio šokio choreografai ir šokėjai, 
turintys meno kūrėjo statusą, atstovauja 
šiuolaikinio šokio bendruomenės narių 
interesams formuojant Lietuvos kultūros 
politiką, siekia užtikrinti šalies šiuolaikinio 
šokio kūrėjų kasdienio darbo sąlygas ir 
platesnį kūrybos pristatymą. Nuo 2008 m. 
Šiuolaikinio šokio asociacija organizuo-
ja kasdienius trenažus, padeda kviesti 
dėstytojus iš užsienio, rengti šokio semi-
narus, vasaros šokio mokyklas, sudaro 
sąlygas šiuolaikinio šokio profesionalams 
gerinti kvalifikaciją. Nuo 2009 m., remiant 
lr Kultūros ministerijai, sudaro galimybes 
asociacijos nariams stažuotis užsienyje.

Contemporary Dance Association

The Contemporary Dance Association was 
established in 2007 by Lithuanian contem-
porary dancers and choreographers, who 
felt the need to organize themselves, to 
represent the contemporary dance commu-
nity and to defend their social and artistic 
interests. The mission of the association 
is to influence cultural policy in order to 
ensure and improve the working conditions 
for professional dancers and choreogra-
phers and promote contemporary dance 
in Lithuania. As one of the main goals of 
the Contemporary Dance Association is 
collaboration with international dance in-
stitutions, organizations and artists. Since 
2008, the association, with support from 
the Lithuanian Ministry of Culture, has 
organized training and member visits to 
dance seminars and workshops abroad.
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