KYBARTŲ KULTŪROS CENTRO ŠIUOLAIKINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „ ŠKAC “

Kolektyvo vadovė – Irena Šunokienė.
Tel. +370 611 37534, el. p. balerina12@gmail.com
,,Škac‘‘ - gerai žinoma bei nuolat koncertuojantis šiuolaikinio šokio grupė, įsikūrusi 2001 m. Šiuo
metu grupėje šoka iki 20 narių.
Šokių grupės kūrybinė veikla respublikoje įvertinta šiais laimėjimais:
2001 m. – respublikinio šiuolaikinio šokio festivalio - konkurso ,,Norim kilt“ finalininkai.
2002 ir 2003 m. - respublikiniuose šiuolaikinio šokio festivaliuose-konkursuose „Norim kilt“ laimėtos III
vietos.
2004 m. – LTV Jaunųjų talentų projekto ,,Mažųjų žvaigždžių valanda“ finalininkai.
2006 m. – regioninėje šiuolaikinio šokio šventėje-konkurse „ Pašėlusiu ritmu - 2006 “ laimėta 3-čia vieta.
2007 m. – tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse ,,Saulutė – 2007 “ laimėta 3-čia vieta.
2007 m. – respublikinio šiuolaikinio šokio festivalio-konkurso „Norim kilt“ finalininkai.
2012 m. – respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „PROXIMA-2012“.
2012 m. – tarptautinis šiuolaikinio šokio konkursas „Show dance“ (II vieta).
2013 m. – respublikinio šiuolaikinio šokio festivalio-konkurso „Norim kilt“ finalininkai.
2013 m. – respublikinis modernaus šokio festivalis-konkursas „Judančios spalvos' 2013“ (II vieta).
2013 m. – respublikinio šokių grupių konkurso „Pora už poros“ finalinis turas“ (I vieta).
2014 m. – respublikinis modernaus šokio festivalis-konkursas „Judančios spalvos' 2014“ (I vieta).
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose užsienyje:
2007 m. – vasaros palydų šventėje Barczewo mieste (Lenkija).
2011 m. – grupė koncertavo Lietuvių kultūros dienose Černiachovskio mieste bei Gusevo mieste dalyvavo
choreografinių kolektyvų konkurse, kur laimėjo antrąją vietą.
2013 m. – tarptautinis vaikų ir jaunimo menų festivalis „Metų laikai Gusevo mieste“, šiuolaikinių šokių
kategorija (I vieta).
Šiuolaikinių šokių grupė „Škac“ nuolat dalyvauja regioniniuose šiuolaikinio šokio festivaliuose
,,Vizijos“ (Marijampolės apskrityje) bei ,,Almėja“ (Vilkaviškyje). 2009 m. dalyvavo bendrame Marijampolės
apskrities šiuolaikinio šokio spektaklyje „Laikas ratu“, kurį pastatė Povilas Fokinas.
Kolektyvas atlieka vadovės Irenos Šunokienės sukurtas originalias temines choreografines
kompozicijas. Šiuolaikinį šokį interpretuoja remdamasi lietuvių liaudies mitoligija, folkloru ir paprotine
dalimi.

