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Varėnoje vyko aštuntasis konkursas „Ilgakasė Varėna-2014“. Šio renginio tikslas –
puoselėti tradicines vertybes, skatinti jų raišką, ugdyti kūrybiškumą, saviraišką,
eleganciją bei toleranciją, skatinti dalyves draugiškai bendrauti bei bendradarbiauti
tarpusavyje. Konkurse buvo kviečiamos dalyvauti rajono mergaitės ir merginos, kurių
plaukai – netrumpesni kaip 40 cm.

Konkurso nugalėtoja tapo „Ryto“ progimnazijos 3 kl mokinė Gerda Raulušaitytė, ji geriausiai
atitiko pagrindinius vertinimo kriterijus. Gerdai paskirta nominacija „Ilgakasė Varėna-2014“ ir
pagrindinis renginio prizas. Pirmą kartą šio konkurso istorijoje nugalėtojos plaukus papuošė
karūna.

Pirmoje dalyje mergaitės pasirodė kaip įvairių pasakų ar kino filmų personažai. Jų šukuosena
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turėjo atitikti pasirinkto personažo įvaizdį. Dalyvės privalėjo paruošti ne ilgesnį, kaip 3 min.
prisistatymą, kuriame atsispindėjo pristatomas personažas. Žiūrovams prisistatė: lėlė Barbė,
Pepė Ilgakojinė, miško deivė, Trenktukė, princesė Ksena, negriukė iš Čiunga Čianga salos,
Eglė – žalčių karalienė, trys Sniego karalienės, Bremeno muzikantai, Skudurinė Onutė ir kt.

Antros dalies tema – „Mano gimtadienio šventė“. Mergaitės pademonstravo šventines
šukuosenas ir drabužius. Šukuosenas padėjo padaryti mamos, močiutės, sesės ar draugės.
Mergaičių gimtadienio drabužiai buvo sukurti panaudojant įvairius audinius, popierių,
agroplėvelę, polietileną, balionus ir kt. medžiagas.

Dalyves vertino kompetentinga komisija: „Ryto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta
Sabaitienė, MKC vokalinės grupės vadovė Vaida Žilinskienė, kirpėjos – Eglė Antanavičienė,
Renata Pigagienė bei komisijos pirmininkas, kultūros centro direktorės pavaduotojas Marius
Galinis. Vertinimo kriterijai: dalyvės natūralumas, originalumas, artistiškumas, kūrybingumas,
išradingumas, estetinė išvaizda, elegancija, plaukų ilgis, temos suvokimas ir vientisumas. Plauk
ų ilgis šiemet nebuvo pagrindinis ir lemiamas vertinimo kriterijus.

Konkurso nugalėtoja tapo „Ryto“ progimnazijos 3 kl mokinė Gerda Raulušaitytė, ji geriausiai
atitiko pagrindinius vertinimo kriterijus. Gerdai paskirta nominacija „Ilgakasė Varėna-2014“ ir
pagrindinis renginio prizas. Pirmą kartą šio konkurso istorijoje nugalėtojos plaukus papuošė
karūna.

Kitoms konkurso dalyvėms taip pat buvo paskirtos nominacijos: „Jauniausia ilgakasė“ – Grėtė
Debesiūnaitė; „Pirmasis debiutas“ - Džiugilė Babravičiūtė; „Drąsiausias pasirodymas“ – Ugnė
Pleskevičiūtė; „Ilgakasė šypsenėlė“ – Austėja Keršytė ir Ūla Čiočytė; „Žavingiausia ilgakasė“ –
Grėtė Debesiūnaitė; „Elegantiškiausia ilgakasė“ – Aistė Smilginytė ir
Augustina Palevičiūtė; „Stilingiausia ilgakasė“ – Ona Čenytė, Otilija Toločkaitė ir Kamilė
Mackevičiūtė; „Geriausias prisistatymas“ – Ugnė Lukšytė ir Otilija Toločkaitė; „Kūrybiškiausia
ilgakasė“ – Kamilė Alekšiūnaitė, Ūlė Masteikaitė ir Milda Miknevičiūtė; „Originaliausia ilgakasė“
– Ona Čenytė;
„ Ilgiausių plaukų savininkė“ – Violeta Kucharenko (plaukų ilgis 95 cm).

Visos konkurso dalyvės buvo apdovanotos rėmėjų įsteigtais prizais bei MKC diplomais –
nominacijomis.

2/3

Varžėsi ilgakasės - „Giružis“ - Varėnos krašto bendruomenės laikraštis
Parašė Romana
Penktadienis, 11 Balandis 2014 09:36

Renginį vedė ir su konkurso dalyvėmis nuoširdžiai bendravo MKC renginių organizatorių ir
vedėjų būrelio „Impro“ mokinės (vad. Irena Čeplikienė). Įspūdingą kolekciją „Gimtadienis – roko
tema“ pristatė MKC grožio ir stiliaus būrelis (vad. Vida Čaplikienė). Koncertinę programą
paruošė „Ryto“ progimnazijos šokių kolektyvas „Fantazija“ (vad. Janina Spangevičienė), MKC
vokalinė grupė (vad. V. Žilinskienė) bei choreografijos studijos „Mikitukas“ šokėjai (studijos
vadovė – Jolanta Stankevičienė, paruošiamųjų grupių vadovė – Sigita Švedė).

Už renginiui suteiktą paramą Moksleivių kūrybos centras nuoširdžiai dėkoja: pagrindiniam
rėmėjui – UAB „Optikos pasaulis“. Kitiems rėmėjams:UAB „Medvėkas“,UAB „Alytaus prekyba“,
UAB „Varėnos knyga“, UAB „Algistata“, UAB „Gabija“, UAB „Lavadis“, parduotuvei „Mix
cosmetix“, T. Bloznelio IĮ, V. Ivančiko I.Į. „Žaibas“,
I. Puidokaitienės I Į,
J. Levutos IĮ, I Į „Nilėja“
, I. Marcevičiaus I.Į; „Technoprizmė“, V. Cibulsko dėvėtų baldų parduotuvei, grožio salonui
„Evėja“, salonui „Grožio centras“, grožio studijai „Laima“, R. Pigagienės grožio salonui,
kirpyklai-soliariumui Vasario 16- osios g.8
, parduotuvių tinklui „Eurokos“, S. Levutos firmai „Sigdanas“, parduotuvei „Žilvas“, D.
Ikasalienės „Arbatos namams“, vaistinei „Camelia“, optikai „Pelėda“, kavinei „Šaka“.
Renginio partneriams – Varėnos kultūros centrui bei diskotekai „Aura“.

Irena Semsienė
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