Divos koncertos «Benefice» atklās savu īsto dabu
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Ritma Gaidamoviča
7. martā pulksten 14 un 18 uz koncertu «Strīminga dienasgrāmata» Jelgavas
kultūras namā ielūdz deju studija «Benefice». «16 – tieši tik «Beneficei» šogad
paliek, un tas ir īstais vecums, kad jauniešiem gribas izzināt visādas jaunasfīčas,
ejot līdzi laikam. Arī mēs šajā koncertā gribam būt moderni un parādīt, kas mums
ir svarīgi. Lai kļūtu par vienu no mūsējiem, jāiepazīst «Benefices»
dienasgrāmata, ko atvērsim savā jaunākajā koncertā,» saka deju studijas
vadītāja Annika Andersone.
«Benefices» vadītāja sola, ka mazliet ļaus ieskatīties Dziesmu un deju svētkos, novērtēt
viņas jaunākās radītās dejas, ar acu kaktiņu ieskatīties nākamajā – ielu deju – koncertā,
kas gaidāms maijā.
«Benefices» dienasgrāmata koncertā tiks iedalīta septiņos blokos, un zem katras no
sadaļām slēpsies informācija, kas svarīga un mīļa «beneficiešiem». A.Andersone stāsta, ka
tur slēpsies kaut kas no vasarā gaidāmā Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
mūsdienu deju lieluzveduma, kurā A.Andersones dejas dejos visi Latvijas mūsdienu deju
dejotāji, tāpat varēs novērtēt vairākas jaunas studijas vadītājas radītās dejas un, kā viņa
pati nosaka, «dejotāji izlūdzās arī kaut ko no vecā repertuāra». Vadītāja uzsver, ka šajā
koncertā skatītāji noteikti varēs novērtēt, cik daudz ar ķermeni var izdarīt. Maksimālo
varēšanu parādīs tie studijas dejotāji, kuri «Beneficē» dejo jau no četru gadu vecuma un
šobrīd mācās 3. klasē. «Šajā koncertā būs ļoti daudz emocionāli piesātinātu deju,» sola
A.Andersone.
Atverot vēl vienu bloku, skatītājiem «Strīminga dienasgrāmatā» būs iespēja ielūkoties arī
nākamajā koncertā, kas būšot pilnīgs «atrāviens no ķēdes». Proti, «Benefice» gatavo ielu
deju koncertu, kur būs hiphops, breiks, arī grafiti māksla un daudz kas cits. «Pa mazu
atslēgas caurumiņu ļausim ielūkoties mūsu trakulībās, parādot, cik dažādi mēs spējam
būt,» tā A.Andersone, aicinot jelgavniekus 7. martā kādā no abiem koncertiem atvērt
«Benefices» dienasgrāmatu.
Koncertā piedalīsies ap 300 «Benefices» dejotāju un dejotāju mammu grupa, kas veido
savu priekšnesumu. Biļetes koncerta dienā nopērkamas kultūras namā. Biļešu cena – 3
eiro.
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