
Ja Tu dziedi savas vai citu autoru dziesmas, ja radi tās pats vai 

kopā ar kādu, ja raksti dzeju, ja Tev ir ko teikt, tad piesakies 

dalībai 30. Studentu folkfestivālam! 

 

30. STUDENTU FOLKFESTIVĀLA  

NOLIKUMS 

 
Laiks: 2019. gada 27. februāris plkst. 18.00 

Vieta: Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava 

 

Studentu folkfestivāls: 

 Sabiedriski aktīvs, muzikāls pasākums, kuru veido Latvijas augstskolu studenti, topošie 

studenti, kuri mācās ģimnāzijās vai vidusskolās un tie, kuri jūtas studenti; 

 Radošs, krāsains un daudzskanīgs ar savām izjūtām, dvēselisko un muzikālo sniegumu; 

 Tradicionāls un demokrātisks, reizi gadā uz skatuves prožektoru gaismā pulcē mūziķus 

un dzejniekus – talantīgus, drosmīgus un sirdsatvērtus jauniešus, kuri ir gatavi 

iepriecināt sevi, kā arī citus; 

 Īstais notikums, vieta un laiks, kur pulcēties draugiem un atbalstītājiem – līdzi dziedot, 

jūtot, klusi ieklausoties un, skaļi atbalstot, bet galvenais: nosakot 30. Studentu 

folkfestivāla skatītāju simpātiju. 

 

Noteikumi: 

 Studentu folkfestivāla 30 gadu jubilejas koncerta "Man ir viena sirds, sauciet, 

dzirdēs!"  

 Uzsvars – AKUSTISKS IZPILDĪJUMS. 

 Koncerta organizatori nodrošina koncerta apskaņošanu atbilstoši dalībnieku 

vajadzībām. 

 

Uz Studentu folkfestivāla jubilejas koncerta skatuves aicināti: 

 Jaunie dzejnieki ar savām rakstītām dzejas rindām (laika limits līdz 4 minūtēm); 

 Jaunie dziesminieki un mūziķi – grupas, solisti, dueti, kuri skatītāju vērtējumam nodod: 

2 vai 3 studentu dziedātās dziesmas – pašsacerētas, iemīļotas, dungotas, patapinātas, 

populāras, piemirstas, atpazīstamas, īpašas, līdzi dziedamas un studentiskas (laika 

limits līdz 10 minūtēm). 

 

Pieteikšanās: 

 Līdz 25. februāra plkst. 15.00 elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes mājaslapā: https://www.llu.lv/folkfestivals; 

 Jelgavas mūziķiem, līdzi ņemot sava repertuāra ierakstu vai mūzikas instrumentus 

dziesmas izpildīšanai, 25. februārī plkst. 18.00 jāierodas uz noklausīšanos LLU 

Studentu klubā (Lielajā ielā 4, Jelgavā). Citās pilsētās dzīvojošajiem ierašanās nav 

obligāta (atliek norādītajā laikā aizpildīt un nosūtīt anketu un dziesmu / skaņdarbu video 

vai audio ierakstus). 

 Informācija dalībniekiem: www.llu.lv 

 

 

https://www.llu.lv/folkfestivals
http://www.llu.lv/


Potenciālo dalībnieku ievērībai!  

 Klasiskais folks – bardi, dziesminieki un dzejnieki, no sirds un patiesi; 

 Ar sirdi dāvāsim savu talantu un prasmi uz skatuves uzstāties kā viņi – folkmūziķi – to 

darīja pirms 35 un 30 gadiem, un dara to vēl aizvien. 

 

Aicinām Jūs savu muzikālo prasmi uz skatuves demonstrēt akustiski ar šādiem 

instrumentiem: 

 Akustiskie stīgu instrumenti (ģitāra, kokle, vijole, čells utt.); 

 Akordeons; 

 Pūšamie instrumenti; 

 Perkusīvie instrumenti – šeikeri, marakasi, zvaniņi, tamburīni, kongas, bongas utt.; 

 Elektriskās ģitāras; 

 Bungu komplekts. 

 

Jubilejas skatuvē neatļaujam izmantot: 

 Fonogrammas; 

 Sintezatoru; 

 Dažādas digitālas un analogas skaņas apstrādes. 

 

Vērtēšana: 

 30. Studentu folkfestivāla dalībnieku uzstāšanos vērtēs skatītāji un profesionāla žūrija; 

 Žūrijas kritēriji – izpildījuma kvalitāte un tehnika, mākslinieciskā gaume un skatuves 

tēls; 

 Pēc žūrijas komisijas ieskatiem īpaša balva tiks pasniegta Studenta folkfestivāla 

„DZIESMINIEKAM 2019” – spilgtākajam folka gara turētājam; 

 Galveno uzvarētāju – skatītāju simpātiju - noteiks klātesošie skatītāji.  
 

 

 

Studentu folkfestivāla žūrijas priekšsēdētājs – Biedrības „Bērnu un jauniešu 

mūzikas klubs” un „Privātas mūzikas skolas „BJMK rokskola” dibinātājs 

un vadītājs Endijs Rožkalns. Žūrijas locekļi un arī folkfestivāla viesi mūziķe, 

kokles virtioze - Latvīte Cirse un mūziķis, komponists - Jānis Aišpurs. 
 

 

MĒS NEESAM PROFESIONĀĻI, BET MUZICĒJAM NO SIRDS! 

NEKAS JAUNS, BET CITĀDĀKS. MĒS ZINĀM, KA TU TO VARI - ŅEM UN 

DARI! 

 

 

 

 

  
 


