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Esi drosmīgs un iekrāso savu dzīvi dažādās krāsās - aicina mūsdienu deju koncerts
Kongresu namā. Tajā redzēsim 41 oriģinālhoreogrāfiju, izpildītāji būs kolektīvi, kuri
iespēju uzstāties Skolēnu dziesmu un deju svētkos izcīnījuši sīvā konkurencē novadu
atlases skatēs. Viens no šiem laimīgajiem ir Jelgavas pilsētas deju studija Benefice,
kuru izveidojusi un jau 11 gadu vada Annika Andersone. Enerģiskā, spriganā Annika
ir arī koncerta mākslinieciskā vadītāja, kura kopā ar režisori Edīti Ābeltiņu
apkopojušas vienā programmā raibo dažādību, kādu piedāvā mūsdienu deja un tās
izpildītāji - 600 dejotāju no sešgadīgajiem līdz vidusskolu jauniešiem.
«Latvijā ir ļoti daudz mūsdienu deju kolektīvu. Tā šobrīd, paldies Dievam, jau ir
kļuvusi par jomu, kurā bērni var sevi izkopt un pilnveidot. Vēl pirms dažiem gadiem,
kad vēl pati Sporta akadēmijā aizstāvēju bakalaura darbu par interpretāciju mūsdienu
dejā, pasniedzēja teica: «Ā, tā ir deja, kur visi pliki dejo?» Es strīdējos pretī: «Nē, jūs
neesat redzējusi, kā dejo mūsdienu deju!» Turklāt tā ir tik dažāda,» stāsta Annika.
Koncertā tiks pārstāvēti dažādi dejas žanri: šovdeja, hiphopa deja, laikmetīgā deja,
džeza deja, breika deja. Viss kopā tas būs stāsts par to, kā no bērna izaug pusaudzis un
jaunietis, kā veidojas viņa intereses, ko viņš piedzīvo un prot.
«Visi kolektīvu vadītāji ir arī horeogrāfi, un katrs koncerta 41 priekšnesums būs
oriģināls. Neviena deja nav kaut kur noskatīta vai aizgūta. Nav kā tautas dejās: četras
polkas, palēcieni, pagrieziens,» Annika uzsver, ka te dejā katrs ir ielicis savu dvēseli
un fantāziju, tāpēc dejas ir tik interesantas un dažādas. «Viens saka: «Oi, man šī deja
galīgi nepatīk, kāds ārprāts!» Сits priecājas: «O, cik fantastiski!» Galvenais ir nevis
izpatikt skatītājiem, bet tas, lai deja nevienu neatstāj vienaldzīgu!» viņa stāsta. Tēmu
un tēlu loks ir visdažādākais. Populāras ir dejas par vampīru un viņa meiteni, viens
priekšnesums vēstīs par vecmāmiņām aģentēm, cits - par kristāla kediņām un
lunaparku, un beigās visi kopā izveidos krāšņu Torti. Pirms koncerta pie Kongresu
nama skatītājus sagaidīs breikeri, sportiskie dejotāji tieši uz ielas rādīs, ko māk.
Pati Annika bērnībā Dziesmu svētkos laukumā dejojusi sarīkojumu dejas un stāsta, ka
pirms četriem gadiem arī mūsdienu deju dejotājiem solīts lielkoncerts Ķīpsalā. Jau
gatavoti vērienīgi šovi, un koncertos Saulkrastos un Ventspilī izmēģināts, kā ir, kad
300 dejotāju kopā breiko. «Tad pēkšņi izrādījās, ka pietrūkst finansējuma, un mūs
atkal ielika Kongresu namā. Tāda sāpe bija, jo bija izdomātas tādas horeogrāfijas!
Mēs būtu uztaisījuši tādu šovu!» Varbūt nākamreiz?

