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«Benefice» no Krievijas pārbrauc ar sešām pirmajām
vietām
21. novembris, 2011

Ritma Gaidamoviča
Vakar no Krievijas atgriezušies bērnu un jauniešu centra «Junda» mūsdienu
deju studijas «Benefice» dejotāji, kuri godam pārstāvējuši Latviju pasaules deju
čempionātā. Proti, mūsu dejotāji pārveduši sešas 1. vietas un kausus, divas 2.
vietas un vienu 3. vietu. Augstu novērtējot mūsu dejotāju sniegumu, prestižā
festivāla organizatori uzaicinājuši «Benefici» piedalīties konkursā Baltkrievijā.
«Benefices» mākslinieciskā vadītāja Annika Anersone stāsta, ka konkurss notika
Krievijas pilsētā Svetlagorskā, kas atrodas stundas braucienā no Kaļiņingradas. «Šeit
notika pasaules čempionāts astoņās deju kategorijās, tostarp vēderdejās, tautas dejās,
bet mēs piedalījāmies šovu deju kategorijā, dejojot mūsdienu deju,» stāsta
A.Andersone. Mūsu dejotājiem bija jāsacenšas ar dejotājiem no Krievijas,
Baltkrievijas, Itālijas, Čehijas un citām valstīm. Kopā uz Krieviju bija devušies 45
«Benefices» dejotāji un skolotājas. «Benefice» parādīja deviņus priekšnesumus,
startējot trīs vecuma grupās: jaunākajā (9 –11 gadi), vidējā (12 – 15 gadi), vecākajā
(16 un vairāk gadi). Katra grupa sniedza trīs priekšnesumus – duets, mazā grupa
(septiņi cilvēki) un lielā forma (astoņi līdz 25 cilvēki). «Pirmo reizi mūsu dejotāji
startēja duetos, un, jāatzīst, rezultāts labs. Mazajiem un vidējiem dejotājiem – 1. vieta,
vecākajai grupai – otrā,» piebilst A.Andersone. Mazajos sastāvos vidējiem – 1. vieta,
mazākajai grupai – 2. vieta, vecākajai grupai – 3. vieta. Bet lielajās formās, kur
kolektīvs sevi parādīja kopumā, mūsu dejotāji visās vecuma grupās plūca uzvaras
laurus. «Patiesībā pie tik lielas konkurences šķita neticamas šīs uzvaras. Protams, ir
patīkami. Taču lielākais prieks ir par to, ka esam saņēmuši ielūgumu uz prestižu
starptautisku konkursu Baltkrievijā, kas notiks martā. Uz šo konkursu ielūgumu
saņem tikai labākie no dažādām pasaules vietām. Šoreiz viņu vidū esam arī mēs,» tā
A.Andersone, ticot, ka viss izdosies un jaunieši varēs braukt uz festivālu pārstāvēt
Jelgavu un Latviju. Jāpiebilst, ka uz Krieviju «Benefice» bija deliģēta pārstāvēt
Latviju kā valsts labākais mūsdienu deju kolektīvs.

Šobrīd «Benefice» gatavojas koncertam «Meža gulbji» kopā ar Jelgavas Tirkīzzilo
kori, kā arī savam lielajam koncertam, kas gaidāms 21. janvārī.
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