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Foto no Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma

1928.gada 24.novembrī atklāj Apvienoto biedrību namu (vēlāk – Ogres rajona kultūras
nams, Ogres tautas nams), kur aktīva kultūras dzīve rit līdz pat 2002.gadam.
Namā ir 1000 skatītāju vietas, no tām – 700 sēdvietas, 150 vietas balkonā un 150
stāvvietas. Zāle un skatuve piemērota kino izrādēm.
1928.gadā skolotājs Teodors Spuriņš uz Kultūras fonda domes dāvinājuma pamata
izveido pilsētas bibliotēku ar 1500 sējumu lielu fondu.
1929.gada 20.maijā Apvienoto biedrību nama telpās darbu sāka kinoteātris «Ogre»,
kura īpašnieks bija Jāzeps Jasulis.
1931.gadā ar A.Brigaderes lugas “Sprīdītis” iestudējumu sāk darboties skolēnu teātris.
Koris Ogrē darbojās jau no 1920.gada Herberta Landovska vadībā. No 1923. līdz
1937.gadam kori vada Teodors Spuriņš. 1928.gadā koris ar 57 dziedātājiem piedalās II
Jaunatnes Dziesmu svētkos Rīgā. 1933.gadā ar 40 dziedātājiem – VIII Dziesmu svētkos
Rīgā.
1938.gadā uz IX Dziesmu svētkiem kori, kurš tagad ieguvis jaunu nosaukumu – Ogres
pilsētas 6-klasīgās pamatskolas koris, aizved diriģenti Jānis Vīlipsons un K.Ozoliņš.
No 1924. līdz 1934. gadam Ogrē tika sarīkoti seši Daugavmalas rajona Dziesmu
svētki.Trešos Daugavmalas Dziesmu svētkus 1929. gadā ar savu klātbūtni pagodināja
Valsts prezidents Gustavs Zemgals. Svētkos piedalījās jau 1500 dalībnieku. Kopkora
diriģenti – komponists Alfrēds Kalniņš un Jānis Reinholds.

Dziesmu diena Ogrē. 1930. gada 22. jūnijs.

1933.gada 2.jūlijā norisinājās Ogres Pilsētas svētki ar peldētavas oficiālo atklāšanu un
svētku koncertu.
1937.gada 13.jūnijā, kā tautas vienības demonstrējums, visā Latvijā vienlaikus notika
plaši Bērnu svētki, arī Ogrē. Tie tradicionāli tika rīkoti arī 1938. un 1939.gadā ar koru,
vingrotāju un dejotāju piedalīšanos.
1938.gadā klausītājus priecē pirmais Brīvkoncerts Centrālajā parkā ar Ķeguma
spēkstacijas vīru kora un Aizsargu nodaļas orķestra piedalīšanos.
1939.gadā aizsargu organizācijas rīkoja koncertu ar sava orķestra un Rīgas dziedoņu
Tāļa Matīsa, Annas Ludiņas, Aleksandra Kortāna piedalīšanos.
Ļoti populāra ogrēniešu nodarbe bija teātra spēlēšana. Tika iestudētas tādas lugas kā
“Pūt vējiņi”, “Trīnes grēki”, “Viesturs”, “Vaidelote”, “Indulis un Ārija”, “Mērnieku laiki
Slātavā”, “Vecais pilskungs”, “Vermlandieši” u.c. Brīvdabas teātra izrādēs bieži vien
piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku – aktieri, koris, orķestris, dejotāji, nereti arī jātnieki
ar zirgiem. Aktīvākās teātra izrāžu iestudētājas bija Ogres Kultūras veicināšanas biedrība
un Pārogres Labierīcības biedrība. Režisorus parasti aicināja no Rīgas, aktieru lomās
iejutās paši ogrēnieši. Savdabīga tradīcija bija teātra izrāžu dalībnieku gājiens no Tautas
nama zirgu pajūgos orķestra pavadībā cauri visai pilsētai uz izrādes vietu.
20. gs. trīsdesmitajos gados Ogrē aktīvi darbojās 25 dažādas biedrības un organizācijas.
Trīsdesmito gadu otrajā pusē par pilsētas sabiedriskās dzīves centru kļuva Kūrmāja. Ēkas
pirmais īpašnieks Pauls Baumanis tajā atvēra pansiju un kafejnīcu, kur vakaros spēlējuši
vietējie mūziķi un bieži viesojušies mākslinieki no Rīgas, rīkoti koncerti un balles. Pilsētā
bija trīs parki – Centrālais, Pārogres un Jaunogres, kur vasarās arī norisinājās aktīva
kultūras dzīve.
Visi lielie brīvdabas pasākumi notika B laukumā. Tas atradās Bāku kalna (tagadējās
Brīvdabas estrādes) pakājē, Ogres upes kreisajā krastā. Daudzi vecie ogrēnieši atceras, ka
padomju laikā tur bija karuseļi.
Tūlīt pēc Otrā pasaules kara Ogrē atsākās aktīva kultūras dzīve.
Jau 1946.gadā notika Rīgas apriņķa mākslinieciskās pašdarbības skate, kurā piedalījās
600 dalībnieku.
1948.gada 11.jūlijā Dziesmu svētku laukumā pretī Ogres luterāņu baznīcai notika Ogres
apriņķa Dziesmu diena. Svētkos piedalījās 19 pieaugušo kori ar 597 dalībniekiem un 17
bērnu kori ar 520 dalībniekiem. Svētku virsdiriģenti – Jānis Dūmiņš un komponists Jānis
Ozoliņš. Ogres pilsētu pārstāvēja Ogres pilsētas koris, Ogres pilsētas bērnu koris (dir.
Pauls Balodis), Ogres pilsētas sieviešu koris (dir. J.Putniņš), Ogres pilsētas deju kolektīvs
(vad. A.Meija)
Atzīmējot Padomju Latvijas 18.gadadienu, 1958.gada 20.jūlijā Dziesmu svētku
laukumā notika plašs brīvdabas uzvedums “Dziesmotā Daugava” pēc A.Pumpura eposa
“Lāčplēsis” motīviem, kurā piedalījās Ogres kultūras nama aktieri, dziedātāji, dejotāji un
vingrotāji.
1965.gada 11.jūlijā atklāja Ogres estrādi, tajā laikā sauktu par Kultūras un atpūtas
parku. Estrādē bija 10 000 skatītāju sēdvietas, uz skatuves varēja izvietoties 1500
dziedātāju. Pirmais lielais pasākums bija rajona Dziesmu un deju svētki, kuros piedalījās
ap 2000 Ogres un Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona pašdarbnieku. Pilnībā estrāde tika
pabeigta 1968.gadā, kad uzlika jumtu un veica citus labiekārtošanas darbus.
Tātad, sākot no 1965.gada, līdz pat 1997.gadam katru gadu estrādē notika rajona

Stāsts par manu Ogri
Lai gan parasti visi mēdz zoboties par to, ka
senāk zāle bija zaļāka un saule spožāka, man ir
kāds stāsts par Ogri, kādu to neviens vairs
nekad neredzēs. Dzīvoju te kopš septiņdesmito
gadu sākuma. Gāju vēl bērnudārzā, kad vecāki
uz šejieni pārcēlās. Bija pavasaris, un mans
pirmais iespaids, ko atceros no Ogres – sekla,
krāčaina un strauja upe, pa kuru pret straumi
peld neskaitāmas, kā man toreiz likās, melnas
čūskas. Šausmīgi nobijos! Bet velti. Izrādījās,
tie bija nēģi, kas nāca uz nārstu augšup pa
straumi. Atceros, upes straumē, uzrotītām
biksēm, stāvēja tādi šaubīgi onkulīši ar
spilvendrānām un vienkārši gaidīja, kad zivis
iepeldēs tajās iekšā. Īsti atļauts tas laikam nebija, jo milicijas gaziks, saukts par melno
Bertu, braukāja pa Ogres krastu un skaļrunī kliedza, ka zvejot upē esot aizliegts. Neviens
jau neklausīja. Tas viss notika tepat pilsētas centrā, pretī baznīcai, kur tolaik pašā upes
krastā atradās iestādījums, ko sauca par Zebru. Upē vēl bija peldošs krodziņš, saukts par
Muciņu, un pretī Pārogres puses krastā vēl viens vasaras paviljons, kurā tirgoja visādus
atspirdzinošus un stiprinošus dzērienus. Proletariātam, kas būvēja kombinātu, toreiz
izpriecu netrūka, bet droši vien vietējie par to bija mēmās šausmās. Tās nu ir divas lietas, ko
mūsdienās nevajadzētu atkārtot – ļaut izpostīt kaut ko unikālu, tikai Ogrei piemītošu, un
nolikt visu pilsētu uz ausīm tāpēc, lai kāds te varētu atpūsties kā ķeizars.
Jāņem vērā, ka Ogre patiesībā ir vieta, kur atradās senā Rīga, pirms vēl Rīga tika uzcelta.
Vismaz tā apgalvo mūsu teikas. Šādā vietā dzīvojot, nepieciešama lielāka pašapziņa. Arī
pašlepnums un atskārsme, ka dzīvei Ogrē jābūt labai un kvalitatīvai tāpēc, ka tāda ir mūsu
kā pilsētas iedzīvotāju pamatvajadzība. Visam pārējam – tūristu priekiem un tranzīta
caurbraucēju ērtībai – ir jānāk pēc tam. Man prieks, ka pilsēta pēdējos gados pamazām
sakārtojas un iegūst jaunus vaibstus. Padomju pelēkais zīmogs, lai arī vēl nojaušams, vairs
nedominē un nenomāc, kā tas bija pirms gadiem piecpadsmit. Domāju, ka šopavasar,
sniegam nokūstot, daudziem, ne tikai man, būs sajūta, ka šī vairs nav tā pilsēta, kāda tā bija,
teiksim, astoņdesmito gadu beigās vai deviņdesmitajos. Kaut gan ir arī palikušas dažas
veco laiku relikvijas – piemēram, leģendārais Universālveikals, kurā ieejot joprojām ir
sajūta, kā ceļojot laika mašīnā. Iespējams, ka dažus šādus objektus pilsētā vajadzētu
saglabāt eiroremonta neskartus, jo vismaz man, kāpjot pa unīša trepēm, ir sajūta gandrīz kā
septiņdesmitajos gados, kad mamma ņēma līdz uz veikalu, lai nopirktu man jaunas kurpes.
Kas attiecas uz kultūras dzīvi, manuprāt, tā veidojas loģiski, kā tai būtu jāveidojas
pilsētā, kura atrodas Rīgas pievārtē. Mēs nekad nespēsim konkurēt ar, piemēram, Latvijas
Nacionālo operu, un tas arī nav jādara. Galvenais, lai cilvēkiem ir iespējams kvalitatīvi
saņemt to piedāvājumu, kas viņiem ir nepieciešams, palaikam piemetot šajā procesā pa
kādai īpašai rozīnītei. Ja senāk vecais Ogres kultūras nams bija diezgan slavens ar savām
aktivitātēm republikas mērogā, tagad neesam ne par sprīdi sliktāki – Ogrē notiek lietas, par
kurām citas pilsētas un novadi var mūs apskaust. Žēl, protams, ka notika šī neveiksmīgā
privatizācijas epopeja ar pilsētas estrādi, jo, Ogrei stratēģiski pareizi domājot,bija iespēja
izgriezt pogas pat Dzintaru koncertzālei. Domāju, ka estrādes jautājums un pilsētai cauri
vai garām tekošo upju krastu sakārtošana būs lielākie izaicinājumi tuvākajā nākotnē, kas
varētu pavērt pilsētai jaunas perspektīvas. Ogre ir ainaviski skaista, apveltīta ar dabas
objektiem, par kuriem citur Latvijā var tikai sapņot, te nevajag izdomāt jaunu velosipēdu,
jāliek šim skaistumam strādāt. Ja mēs iemācīsimies to darīt, tas dos iespēju uzlabot arī
sociālo situāciju pilsētā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka nekādi industriāli milži nepacels Ogri
laikmetam atbilstošā kvalitātē. Darīt tā, lai pašiem labi dzīvot, izmantojot Ogres
neapšaubāmās priekšrocības, tas ir tas, ko novēlu pilsētai un pilsētniekiem!
Arno Jundze
Tikšanos ar Arno Jundzi 23.februārī plkst.16.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
vadīs TV raidījuma 100 g kultūras žurnaliste Kristīne Želve.
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Dziesmu svētku laukums 20. gs. piecdesmitajos gados.

Dziesmu un deju svētki, kur ne tikai dziedātāji, dejotāji un mūziķi, bet padomju laikā arī
kolhozu, sovhozu un pagastu (tajā laikā ciemu) vadība sacentās savā starpā – kuriem vairāk
pašdarbnieku, cik skaisti tautas tērpi u.tt. Tāpēc gājieni cauri pilsētai bija neiztrūkstoša
svētku sastāvdaļa. Svētkos regulāri piedalījās arī viesi no pilsētām, kas bija sociālistiskās
sacenensības partneri – Rīgas Kirova rajona, Proletāriešu rajona, Stučkas (tagad
Aizkraukles) rajona, Ļeningradas (tagad Sanktpēterburgas) apgabala Lomonosovas
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rajona, Pilvas rajona Igaunijā u.c. Bieži skatītājus priecēja tādi izcili deju koletīvi, kā
Dancis, Vektors, Liesma, Dzintariņš, kori Juventus, Gaudeamus u.c. Katru gadu svētkos
arvien kopā pulcējās vairāk nekā 1000 dalībnieku.
Tā kā Ogres estrāde bija otrā lielākā Latvijā, tad regulāri tika rīkoti daudz un dažādi
valsts mēroga pasākumi.

Foto no Margaritas Sviļukas arhīva

Dejo Tautas deju ansamblis Ogre

Ogres rajona Dziesmu un deju svētki. 1967. gads.

Foto no Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma

1968.gadā – Republikas sieviešu un vīru koru salidojums, kurā piedalījās 24 vīru un 37
sieviešu kori ar vairāk nekā 1000 dalībniekiem.
1971., 1981., 1991. gadā estrādi pieskandina V; VIII un XI Baltijas Studentu Dziesmu
un deju svētki GAUDEAMUS. 1981.gadā svētkos piedalās 6500 studentu, bet 1991.gadā – 4500.
1972., 1978.gadā – Zonālie Deju svētki ar vairāk nekā 1500 dalībniekiem.
1976.gadā Zonālie Dziesmu svētki, 1989.gadā – Vidzemes novada Dziesmu svētki.
1981.gadā – Tautas mūzikas un folkloras svētki, kuros piedalījās folkloras ansambļi un
tautas mūzikas kapelas no visas Latvijas. Tas padomju gados bija pirmais tik plašs
pasākums, kur skanēja tikai latviešu tautas mūzika. Tas bija kā grūdiens folkloras kustības
straujākai attīstībai Latvijā. Vienlaicīgi norisinājās arī Republikas lietišķās mākslas darbu
izstāde.
1982.gada 24.jūlijā – Tautu draudzības svētki, kuros bez mūsu pašdarbniekiem
piedalījās viesi no Gruzijas, Moldovas (tajā laikā Moldāvijas), Igaunijas, Lietuvas.
Kopkori diriģēja Haralds Mednis, Jānis Brants, Sulevs Unts, Leons Amoliņš. Pūtēju
orķestru virsdiriģents – Vilis Kokamegi, deju kolektīvu virsvadītājs – Vairis Ceimers.
1983.gada 4.jūlijā – Republikas VI pūtēju orķestru salidojums, kur piedalījās 60 orķestri
ar 1200 dalībniekiem.
1984.gadā – Apsējību svētki “Cilvēku, zemi un maizi kopā sadziedāt”.
1988.gadā – Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA noslēgums. Latviešu tautas
trešās Atmodas sākums. Koncerts pulcēja ap 1600 dalībnieku un vairāk nekā 10 000
skatītāju.

1989.gadā Čikāgas piecīšu koncertā estrāde bija pārpildīta.
No 1968. gada līdz 1985.gadam Estrādes svētkos pulcējās gandrīz visas Latvijā
pazīstamākās rokgrupas – Opus-C, Sīpoli, Credo, Neptūns, Līvi, Vaidava, Zvaigznīte,
Kvelde, Metronoms un Ornaments. Svētkus vadīja mūzikas žurnālists, tolaik ļoti populārā
raidījuma “TV Varavīksne” vadītājs Aldis Ermanbriks.
1985.gada vasarā Ogres estrādē notika rokgrupas Pērkons koncerts, pēc kura, braucot uz
Rīgu, tika izdemolēts dzelzceļa vagons.
1995.gadā –I Baltijas un Ziemeļvalstu Dziesmu svētku reģionālais koncerts.
No 2000. līdz 2009.gadam notika četri Starptautiskie pūtēju orķestru festivāli “Brīze”.
Koncerti izskanēja ne tikai Ogrē un tās apkārtnē, bet arī Rīgas koncertzālēs. Piedalījās
pūtēju orķestri no Francijas, Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas un arī pašmāju mūziķi.
Festivāla idejas autors – Ogres pūteju orķestra Horizonts galvenais diriģents Vilis
Kokamegi.
Sākot no 2004.gada, nu jau septīto reizi 2012. gadā notika Ogres Mūzikas svētki, kas
vienkopus pulcē gan amatierkorus, gan Operas simfonisko orķestri, gan mūsu izcilos
operas solistus. Ogrē skanējušas Sonoras Vaices, Airas Rūrānes, Kristīnes Zadovskas,
Kristīnes Opolais, Maijas Kovaļevskas, Lienes Kinčas, Ances Purmales, Ievas Paršas,
Kārļa Zariņa, Miervalda Jenča, Samsona Izjumova, Egila Siliņa, Andra Ludviga, Ingus
Pētersona, Riharda Mačanovska, Jāņa Apeiņa, Krišjāņa Norveļa u.c. mākslinieku balsis.
Idejas autore, mākslinieciskā vadītāja, arī virsdiriģente ir Aira Birziņa, mākslinieciskais
vadītājs – Mārtiņš Ozoliņš.
Sākot no 2011.gada pilsētā aprīlī tiek rīkotas Mākslas dienas.
* * *
1960.gadā darbu uzsāk Ogres Mūzikas skola. Šobrīd strādā vairāk nekā 30 pedagogu un
mācās ap 400 audzēkņu.
1981.gadā durvis ver Ogres Vēstures un mākslas muzejs.
1990.gadā sāk darboties Ogres Mākslas skola. Šobrīd skolā 20 pedagogi izglīto ap 500
audzēkņu.
1988.gadā darbu sāk Ogres Trikotāžas kombināta kultūras nams.
1988.gadā Ogres kultūras nams pārceļas uz jaunām telpām Brīvības ielā 15
1992.gadā vecā kultūras nama telpās darbu uzsāk Ogres Tautas nams. Darbību pārtrauc
2002.gadā, jo ēku nodod privatizācijai.
Laika posmā no 1988.gada līdz 2002.gadam Ogrē darbojās trīs kultūras nami. Katram
bija kupls tautas mākslas kolektīvu pulks, notika daudzveidīgi pasākumi.
Šodien Ogres pilsētā darbojas vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvu un dažādu
interešu klubu ar vairāk nekā 2300 dalībniekiem.
Paldies Ogres Centrālajai bibliotēkai par palīdzību materiālu sagatavošanā

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
Ogres novada vokālās mūzikas konkursa BALSIS 1. kārtas rezultāti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogres 1. vidusskolas zēnu ansamblis, vadītāja Maira Līduma, I pakāpe
Ogres 1. vidusskolas 7.-9. kl. meiteņu ansamblis, vadītājs Guntars Kalnciems, I pakāpe
Ogres 1. vidusskolas instrumentālais ansamblis, vadītāja Linda Ivanova, I pakāpe
Ogres 1. vidusskolas duets (4.-5. kl.), vadītāja Gunita Bičule, I pakāpe
Ogres 1. vidusskola jauktais vokālais ansamblis, vadītāja Gunita Bičule, I pakāpe
Ogres Valsts ģimnāzijas meiteņu vokālais kvartets (8. kl.), vadītāja Daina Čudare, I pakāpe
Madlienas vidusskolas 3.-4. klašu ansamblis, vadītāja Iveta Mežajeva, I pakāpe
Ogresgala pamatskolas 1.-4. klašu ansamblis, vadītāja Inese Dudele, I pakāpe
Ogres Bērnu un jauniešu centra instrumentālais ansamblis Grifs, vadītāja Linda Ivanova, II pakāpe
Ogres 1. vidusskolas duets (8. kl.),
vadītāja Gunita Bičule, II pakāpe
• Ogres Valsts tehnikuma vokālais ansamblis,
vadītāja Liene Grīnhofa, II pakāpe
• Ogres sākumskolas 4. klašu ansamblis,
vadītāja Daina Čudare, II pakāpe
• Suntažu vidusskolas 5.-7. klašu vokālais
ansamblis, vadītāja Inita Andževa, II pakāpe
• Madlienas vidusskolas 1.-2. klašu ansamblis,
vadītāja Iveta Mežajeva, II pakāpe
Žūrija: Mārīte Puriņa – Latvijas vokālo
ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja,
vokālās grupas Anima Solla vadītāja. Ilze
Miezere – vokālais pedagogs, Ogres Kultūras
centra vokālās studijas Svilpastes vadītāja.
Baiba Klepere – Lielvārdes mūzikas skolas
Kora klases pedagogs, vokālās studijas Mikauši
vadītāja.

Starptautiskā folkloras festivāla Baltica’88 noslēgums.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
27. februārī plkst. 18.00 Vara Piņķa iestudētā izrāde ar A. Čaka dzeju
NOTEKCAURULE
Pagājis jau vairāk nekā gads, kopš astoņās izrādēs Ogres Vēstures un mākslas muzeja
ekspozīcijā “Ogre – peldu un gaisa kūrorts” kamerizrādi noskatījās vairāk nekā 300
skatītāju. Šomēnes pēc skatītāju lūguma izrāde ar A. Čaka dzeju vēlreiz atgriežas Ogrē.
Izrādi radījis aktieris un režisors Varis Piņķis sadarbībā ar kontrabasistu un komponistu
Kristapu Pētersonu.
Izrāde tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ogres novada pašvaldības atbalstu.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs. Biļetes cena Ls 3,50
13.marts – 3.maijs Izstāde KAĶU* LAIKS
Vai zinājāt, ka Ogre varētu būt pirmā no Latvijas pilsētām, kurā sastopami kaķi?
Savukārt, 1938. gada laikraksts “Ogres Ziņas” vēsta, ka kaķus Jaunogrē turēt bijis
aizliegts, jo tie tramdījuši vasarnieku kanārijputniņus. Izstāde, kas sakrīt ar kaķu laiku, būs
stāsts par neparastākajiem kaķu piedzīvojumiem Ogres pilsētas vēsturē un tālu aiz tās
robežām.
Izstādes pirmās dienas apmeklētājiem dāvanā tematiska Kaķu laika nozīmīte. Ieeja
muzejā kā katru trešdienu – bez maksas.
* Kaķis – mazs, plēsīgs kaķu dzimtas zīdītājs. * Kaķoties – blēņoties, niekoties.

Augstāko punktu skaitu ieguva
Ogres 1. vidusskolas zēnu ansamblis.

15.februārī deju studija Pīlādzītis (vadītājas Mārīte Baltā un Kristīne Romane)
piedalījās jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”, izcīnot
• 1. vietu 1.-2. klašu grupā ar deju “Es atradu akmentiņu” (T. Ludboržas horeogrāfija),
• 3. vietu 3.-4.klašu grupā ar deju “Daugaviņa lielījās” (T. Ludboržas horeogrāfija),
• 2.vietu 5.-6.klašu grupā ar deju “Zvejnieks mani aicināja” (T. Ludboržas horeogrāfija),
• 3.vietu 7.-9.klašu grupā ar deju “Laivā gāju šūpoties” (T. Ludboržas horeogrāfija),
• veicināšanas balvu 1.-2.klašu grupā ar deju “Jautrais Rīgas tramvajiņš” (M. Baltās
horeogrāfija).

Der zināt
26.februārī plkst. 19.00 OKC Mazajā zālē Ogres apriņķa sieviešu koru kopmēģinājums.
2. martā plkst. 18.00 Ogres Tautas teātra izrāde F.Arnolds, E.Bahs “Taupības komisārs” Kokneses
Kultūras namā.
2. martā TDA Ogre koncertē Ventspilī.
3.martā plkst.15.00 Ogres Tautas teātra izrāde F.Arnolds, E.Bahs “Taupības komisārs” Suntažu
kultūras namā. Izrāde pārcelta no 17.02.
9. martā plkst. 16.00 Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novada deju kolektīvu koncerts “Pa dejas
ceļu” kultūras namā “Lielvārde”.
10.martā plkst. 13.00 Skolotāju kamerkoris koncertē Mazozolos.
14.martā plkst.19.00 OKC Lielajā zālē Ogres apriņķa jaukto koru kopmēģinājums.
16.martā Pūtēju orķestris Horizonts piedalās pūtēju orķestru skatē Valmierā.
16.-17.martā Vokālā studija Svilpastes piedalās konkursā Tallinā.
22.martā plkst.19.00 OKC Mazajā zālē Ogres apriņķa sieviešu koru kopmēģinājums.
23.martā Skolotāju kamerkoris koncertē Koknesē.
24.martā Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novada deju kolektīvu skate kultūras namā
“Lielvārde”.
24.martā Ogres Tautas teātris piedalās amatierteātru skatē Salaspilī “Gada izrāde 2012”.
27.-28. martā Mazais teātris dodas uz teātru festivālu “Teātra diena Siguldā 2013” .
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Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@oic.lv
Kases darba laiks no 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdiena
slēgta
Otrdiena
14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
14.00 - 19.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
un stundu pirms pasākumiem.
.

23. februārī plkst.16.00 Mazajā zālē OGREI – 85
Sarīkojums ES DZĪVOJU TEPAT STARP JUMS. Rakstnieks, literatūrzinātnieks,
žurnālists ARNO JUNDZE sarunā ar rakstnieci, kinorežisori un TV raidījuma 100 g
kultūras kolēģi Kristīni Želvi. Rakstnieka stāstu lasa Jaunā Rīgas teātra aktieris Varis
Piņķis. Dzied vokālā grupa Anima Solla. Ieeja bez maksas.
.

24. februārī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Liepājas ceļojošais leļļu teātris Maska piedāvā izrādi KLIŅĶĪŠA PIEDZĪVOJUMI vai
KĀ RŪĶĪTIS DRAUGUS IEGUVA. Biļešu cena Ls 1,50 (no 3 gadu vecuma)
Mājas rūķītis Kliņķītis gāja pa lielo dārzu un, dziedot savu dziesmiņu, meklēja sev jaunu
māju, jo viņa veco māju nojauca, jo tā bija ļoti veca māja... Viss, ko viņš redzēja dārzā,
viņam bija liels brīnums, jo viņš nekad nebija bijis ārpus mājas gājis…Tad viņš satika
dārza iemītniekus, ar kuriem sadraudzējās, bet neganto lauku peli, kas meklēja rožu krūmā
dārgumus, visi kopā pāraudzināja. Jo vislielākā bagātība mums visiem ir draugi...
.

26. februārī plkst. 14.00 Lielajā zālē
AUSTRIJA UN VĀCIJA. Izglītojošu koncertu cikls skolu jauniešiem MŪZIKAS
LIELVALSTIS atklāj nozīmīgāko klasiskās mūzikas lielvalstu galvenās ikonas – mūzikā,
arhitektūrā, dabā. Liepājas Simfoniskais orķestris. Diriģents, lektors un prezentācijas
autors Dzintars Jurgelaitis. Biļešu cena Ls 1,50.
Aizraujošais koncertcikls jauniešiem sastāv no četriem koncertiem – Vācija un Austrija,
Krievija, Francija, ASV. Šajā reizē orķestris klausītājiem piedāvās tieši Austrijas
programmu, kurā skanēs tādu slavenu skaņdarbu kā Mocarta opera “Figaro kāzas”,
Bēthovena Septītā simfonija fragmenti, Štrausa valsis “Pie skaistās zilās Donavas”,
Brāmsa “Ungāru deja” un vēl citi darbi.
Koncertcikla forma ir atvērta un interaktīva – tās ir koncertlekcijas, stāsti par simfonisko
mūziku. Ar bagātīgu vizuālo materiālu un saistošu stāstījumu koncertlekciju vadīs un
diriģēs pieredzējušais mūzikas pedagogs, ilggadējais Liepājas Simfoniskā orķestra koka
pūšamo instrumentu grupas koncertmeistars un Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas
vidusskolas orķestra vadītājs Dzintars Jurgelaitis.
.

1. martā plkst. 19.00 Lielajā zālē
Muzikālais teātris ARS NOVA piedāvā J. Lūsēna un M. Zālītes rokoperu
KAUPĒN, MANS MĪĻAIS. Biļešu cena Ls 5, 7, 8, 10, 12
.

2. martā plkst.17.00 Mazajā zālē
Koncerts VIRSDIRIĢENTU PORTRETI. Aira Birziņa un Arvīds Platpers. Piedalās:
sieviešu kori Dzintars un Rasa, vīru kori Absolventi un Ķekava. Koncertmeistars Mārtiņš
Zilberts. Programmu vada Inta Pīrāga. Biļešu cena Ls 1
.

3. martā plkst. 12.00 Mazajā zālē
Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novada vokālo ansambļu skate.
.

3. martā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Dejas izrāde ALLA FERMATA DI UNA HALL (Mirklis uzgaidāmajā telpā). Horeogrāfija un režija – Markuss Zmolnigs (Itālija). Dejo Dzirnas. Biļešu cena Ls 4, 5, 6
.

7.martā plkst. 18.00 Lielajā zālē
Ogres kultūras centra Mazais teātris aicina uz pirmizrādēm Andra Zeibota lugai LILIJU
EZERS un Jāņa Jurkāna lugai GLIEMEZĪTIS RITEŅBRAUCĒJS. Piedalās Mazā teātra
jaunākā un vecākā grupa. Režisors Kārlis Lišmanis.
.

7. martā plkst. 19.00 Mazajā zālē
Dzintars Čīča solokoncertā MAN BEIDZOT 20. Mākslinieks iecerējis pārsteigt ar vokāli
sarežģītākiem skaņdarbiem, kuru autori – E. Dārziņš, E. Īgenberga, I. Vīgners un
R.
Pauls. Dziedātājs izpildīs arī bērnībā dziedāto “Mežrozīti”, "O sole mio", savus jaunākos
hītus un čigānu romances. Kopā ar solistu muzicēs talantīgais pianists Anatolijs Livča,
kura sniegumā skanēs arī Frederika Šopēna “Noktirne”. Biļešu cena Ls 5
.

10. martā plkst. 16.00 Mazajā zālē
Pūtēju orķestra Horizonts KONCERTS. Biļešu cena Ls 1
.

13. martā plkst. 19.00 Mazajā zālē
Koncertprogramma TAUTAS UN DZIESMAS. Herta Hansena, klavieres; Gunta
Davidčuka, soprāns; Sanita Zariņa, vijole; Ēriks Kiršfelds, čells. Latviešu, lietuviešu,
indiešu, grieķu, poļu, spāņu, franču, angļu, īru, skotu mūzika. Biļešu cena Ls 3,00;
skolēniem, pensionāriem (uzrādot apliecību) – Ls 1,50
.

16. martā plkst. 17.00 Mazajā zālē
JĀZEPA VĪTOLA 150-GADEI VELTĪTS KONCERTS. Dzied Latvijas Kordiriģentu
koris. Diriģenti: Ivars Cinkuss, Sigvards Kļava, Juris Kļaviņš, Mārtiņš Klišāns, Arvīds
Platpers, Edgars Račevskis, Māris Sirmais un Jānis Zirnis. Koncertu vada Orests
Silabriedis. Biļešu cena Ls 1. Vietu skaits ierobežots.
.

17. martā plkst. 16.00 Lielajā zālē
Dzīves komēdija LAIMESCIEMA PODNIEKDARBNĪCA. Lomās – Inese Kučinska,
Egons Dombrovskis, Kaspars Kārkliņš. Izrādes darbība notiek īstā podnieku darbnīcā, kur
līdzās podiem un bļodām tiek virpotas arī trīs cilvēku – raupja vīra, jaunekļa un
romantiskas atraitnes – karstākās vēlmes. Biļešu cena Ls 4, 5, 6
.

23. martā pl. 12.00 Mazajā zālē
Vidzemes novada vokālo ansambļu skate.
.

28.martā plkst.16.00 Lielejā zālē
Zaļajā ceturtdienā bērnu deju studijas Pīlādzītis koncerts kopā ar draugiem, deju
kolektīviem Ābolēni, Pūpolītis, Liedags, Bitīte un Rītupīte.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
5.maijā plkst. 18.00 izbraukums uz Dailes teātra izrādi Ziedonis. Lācis. Sievietes.
Pieteikties un samaksāt par biļetēm līdz 25. martam. Biļešu skaits ierobežots.
6. martā plkst.11.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde DIVAS LOTIŅAS. Biļešu cena Ls 1.50
12. - 22. marts. Austras Paegles rokdarbu izstāde AMATAM ZELTA PAMATS.
Apskatāma darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.30
31. martā plkst 12.00 vokālais ansamblis Saime ar draugiem ielūdz uz Lieldienu koncertu
SPĪDI NU, SAULĪTE, LIELDIENU RĪTĀ

Ogresgala bibliotēkā
Informācija: Ogresgals, Bumbieru iela 9, tālr.: 65035141
Izstādes
Februāris – marts. Katram amatam savi augļi (izšūtas gleznas un spilveni)
18. - 28. februāris. Latviešu zinātniskās valodniecības un baltoloģijas pamatlicējam un
izveidotājam J. Endzelīnam –140

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
24.februārī plkst.14.00 literāri muzikāls pasākums LIDO, MĪLESTĪBA! Piedalās
dzejnieks Egils Dambis, komponists Ēriks Eglītis, Ciemupes jauktais vokālais ansamblis
Invita.

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
Februārī bibliotēkā izstāde SVECES GAISMĀ. Apskatāmas Ciemupes radošajā
darbnīcā izgatavotās sveces.

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
5.- 26.marts. Izstāde Dramaturgam Gunāram Priedem - 85.
26.martā plkst.17.00 ceļojuma iespaidu pēcpusdiena Ceļojums uz Paradīzes dārzu Šrilanku. Gids Nikolajs Sapožņikovs

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793; e-pasts: ingrida.gold@gmail.com
1.martā plkst.19.00 POPIELA
7.martā plkst.17.00 Andra Upenieka autorkoncerts AR MĪLESTĪBU PAR
MĪLESTĪBU
10.martā plkst 13.00 Ogres Skolotāju kamerkora koncerts CEĻĀ UZ DZIESMU
SVĒTKIEM

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
19. februārī plkst.14.30 klaunu šovs OKI DOKI. Biļešu cena Ls 0,80
3. martā plkst. 18.00 komēdija divās daļās MĒS UN MŪSU SIEVA. Lomās – Aīda
Ozoliņa, Jānis Kirmuška un Imants Vekmanis. Režisore Indra Vaļeniece. Biļešu cena
iepriekšpārdošnā – Ls 3, izrādes dienā – Ls 4 . Informācija pa tālr. : 65039166
9.martā plkst. 14.00 jubilejas koncerts SENIORU JAUKTAJAM VOKĀLAJAM
ANSAMBLIM -15

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
23. februārī plkst.18.00 KORA DZIESMU VAKARS. Piedalās koris Suntaži un draugu
kori no Mālpils, Ērgļiem, Mārupes un Dobeles. Ieeja ar ziedojumiem.
2.martā plkst. 18.00 vidējās paaudzes deju kolektīva Sunta un draugu sadancis
AK, ČŪSKA, ČŪSKA. Ieeja Ls 1
3.martā plkst.15.00 Ogres Tautas teātra izrāde F.Arnolds, E.Bahs TAUPĪBAS
KOMISĀRS. Biļešu cena Ls 1
4. - 25.marts. Suntažu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
9.martā plkst.21.00 PAVASARA BALLE – groziņu vakars kopā ar grupu Klaidonis.
Iepriekšpieteikšanās līdz 5. martam, biļešu cena Ls 5.
12.martā kolektīvs izbraukums uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi VENĒCIJAS
TIRGOTĀJS.
Suntažu Kultūras nama kolektīvu izbraukuma koncerti
23.februārī vokālais nsamblis Svīre dzied Aizkrauklē.
3.martā vokālais ansamblis Svīre piedalās vokālo ansambļu skatē Ogrē.
9.martā deju kolektīvi – Spāre, Sunta, Suncele piedalās koncertā PA DEJAS CEĻU
Lielvārdē. Jauniešu deju kolektīvs Spāre dejo Lubānā. Vokālais ansamblis Svīre dzied
Ādažos.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
13.f ebruāris - 3.marts. Diānas Verneras personālizstāde FAKTŪRAS.
Profesionāli un ar sev raksturīgo rokrakstu dažādās tehnikās, laika posmos un apjomos
veidotie darbi sniedz plašu un dažādās Diānas daiļrades šķautnes aptverošu priekšstatu
par mākslinieci. Masīvi un tomēr ar "kustību", virzību un vieglumu, smalkām krāsas un
toņa niansēm, faktūru un formu meklējumiem. Varbūt mazliet bērnišķīgi būtu teikt, ka
darbi rosina fantāziju, kaut gan to formā nekā bērnišķīga nav, taču, ja vēlas, tajos var
saskatīt zināmu teiksmainumu, līdzīgi, kā skatoties ugunskura liesmās un oglēs, un
ieraudzīt tur veselu karaļvalsti. Šī noskaņa atbalsojas arī nosaukumos – “Atmiņu
ugunskuri”, “Aicinājums”, “Zīmes”, “Gaismas pilsēta”, “Pārvērtības”, “Burbuļi”, u.c.
Iespaidu pastiprina tas, ka pusi no ekspozīcijas veido gaismas objekti, arī tas, ka otra puse
ir ar atsauci klasikā, grieķu amforās, traukos, virs kurām tagad skalojas laika un dažkārt
fiziska jūra.
4. - 17.marts. Ogres Mākslas skolas sagatavošanas grupu bērnu darbu izstāde. Skolotājas
Signe Kraukle, Elīna Reča, Astrīda Mazule, Žanete Žvīgure.
Izstāžu zāles darba laiks: darba dienās 10.00-20.00, sestdienās 10.00-18.00, svētdienās – slēgts.
Ilze Aulmane, izstāžu zāles kuratore

Pēc neliela pārtraukuma 1. aprīlī pie mums atgriežas mazo vokālistu konkurss "Ogres novada Cālis". Pieteikuma anketas būs pieejamas no 1. marta Ogres
Kultūras centrā un mājas lapā www.okc.lv. Konkursā var pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 7 gadu vecumu. Katrs dalībnieks
sagatavo vienu dziesmu pēc paša izvēles. Veiksmi gatavojoties novēl Ogres novada Cālis 2013!
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Katrs otrais sveicina
Sveicam pirmsskolas izglītības iestādes "Zelta sietiņš"
mūzikas skolotāju un Ogres Kultūras centra bērnu deju
kolektīva "Pīlādzītis" koncertmeistari BRIGITU
ZĪMELI dzimšanas dienā!
Mazās Brigitas bērnības sapnī ir skola un viņa pati –
skolotāja. Jo tētis jau ir skolotājs, kuram līdzinoties, var
"aizņemties" kādu klases žurnālu, lepni staigāt pa istabu
un ziņot: "Es arī būšu skolotāja..."
Pēc Bauskas Mūzikas skolas seko mācības Jāzepa
Mediņa mūzikas vidusskolā. Vēl II kursā mācoties viņa
uzzina, ka Ogres Mūzikas skolā trūkst akordeona
skolotāja, atbrauc, piesakās un paliek. Vispirms strādāt,
pēc tam arī dzīvot. Jaunajai pedagoģei tobrīd ir 18 gadu,
viņas audzēkņiem – tikai par pieciem mazāk.
"Pēc Mediņiem, protams, gāju uz augstskolu," stāsta
Brigita," bet Konservatorijā toreiz nekā no akordeona spēles nebija. Latvijā arī ne, tikai Lietuvā.
Izšķīros par mūzikas pedagogiem. Uzreiz arī vajadzēja strādāt ar kori, un tas man bija Ērgļos.
Pēc tam nāca Suntažu koris." Taču Ogre, reiz atradusi uzņēmīgajā meitenē ieinteresētu un gudru
pedagoģi, dod iespēju sevi pierādīt vēl vairāk, un, augstskolu absolvējusi, viņa Mūzikas skolā
jau vada solfedžo klasi.
Kad piecpadsmit gadus nostrādājusī skolotāja darbu uzteic, Mūzikas skolas direktors ir gan
pārsteigts, gan dusmīgs. "Kāpēc šāda izvēle?" manu vēl neuzdoto jautājumu viņa jau nopratusi.
"Lai bērnam būtu vieta bērnudārzā. Pēc meitas piedzimšanas paralēli strādāju gan bērnudārzā
"Bitīte", gan Mūzikas skolā, bet pēc dēla piedzimšanas – paliku tikai bērnudārzā. Sapratu, ka
man jāizvēlas ģimenei par labu, un nenožēloju. Solīju sagatavot labus audzēkņus Mūzikas
skolai, un, domāju, ka savu solījumu turēju: mums bija ansamblītis, un uz Mūzikas skolu ik
pavasari aizgāja pieci, seši labi bērniņi."
Bērnudārzā Brigita strādā joprojām. Ir mūzikas skolotāja, māca ne tikai dziesmas, bet arī
dejas un rotaļas, tātad turpina gatavot audzēkņus Mūzikas skolai un arī OKC "Pīlādzītim". Lai
gan ar šo kolektīvu viņa ir kopā tikai desmit gadus, koncertmeistares pienākumi kultūras namā
veikti jau vairākus gadu desmitus. "Ar pārtraukumiem 32 gadus," viņa precizē. Bijusi
koncertmeistare vēl vecajā namiņā, atnākusi arī uz jauno namu, bet tad sapratusi, ka nespēj
savienot, jo bērnudārzā slodze bijusi ļoti liela. Teikusi: "Viss, neiešu vairs uz kultūras namu!"
Taču... "Kad deju skolotājai Mārītei Baltajai, kura mums dārziņā papildus mācīja dejas, nāca
piedāvājums vadīt Pīlādzīti, viņa aicināja mani līdzi. Tā mēs abas atnācām, un mūs pieņēma."
Koncertmeistare neslēpj, ka ar Mārīti saprototies no pusvārdiem.
Strikto dienas režīmu – darbā no rīta līdz vēlam vakaram – viņa par mocībām nekādi nesauc
un arī par apgrūtinājumu neuzskata. Vien piebilst: "Es dziedu arī korī. Jau divdesmit gadus
Ogrē. Nu, kā pie Zirņa kunga var nedziedāt! Tādējādi otrdienās un ceturtdienās mājās esmu
desmitos vakarā. Bet no rīta astoņos atkal projām."
Arī skaļais, aktīvais, kustīgais un brīžiem grūti valdāmais bērnu pulks – katras Brigitas darba
dienas neatņemama "sastāvdaļa" – reizē ir jaunas enerģijas avots. "Viņi ir tomēr jauki, man viņi
patīk. Dzīvība un enerģija man rodas tieši no viņiem. Vakaros aizeju mājās piekususi, neko
negribas, tikai tēju un gulēt, bet nākamajā rītā ceļos, un man gribas atkal iet uz darbu un viņus
satikt. Bērnudārza ansamblītis, kur kopā ar dziedošākajiem bērniem mums kaut ko izdodas
izdarīt, ir mans mazais gandarījums. Bet lielais gandarījums un dvēseles atveldzējums – koris.
Tur tas spēks tiek smelts. Un, protams, mazbērniņos, kuri man ir seši. Visas mazmeitas."
Inta Kārkliņa

Ar dziesmu stipri
Katra radoša kolektīva nosaukums allaž ir savdabīgs kods: spēka vārdi sev pašiem un īstā
"atslēga" saziņai ar dziesmu vai deju, ar apkārtējo pasauli un klausītājiem. Madlienieši, savam
senioru jauktajam ansamblim (vadītāja Pārsla Jēkabsone, koncertmeistare Sarmīte Paegle)
izvēloties nosaukumu Tik un tā, nepārprotami vēlējās pierādīt, ka, par spīti visam – grūtiem
laikiem, dienu pelēkumam un gadu smagumam – dziesmai jāskan. Un piecpadsmit gadu garumā
tas viņiem arī izdevies.
Tagad, lūgta atcerēties, kā viss sākās, kādreizējā Madlienas tautas nama vadītāja (1969 - 2000)
Pārsla Jēkabsone saka: "Iesākās nejauši, jo es daudzus gadus Madlienā vadīju sieviešu vokālo
ansambli..." Ilggadējā ansambļa sastāvam mainoties, tā sakot – vienubrīd meitām izkonkurējot
mātes – pēdējās tikušas pastumtas malā. Tomēr, par laimi, nav vis rimušās un maliņā palikušas,
izdomājušas, ka vēlas dziedāt, darījušas to zināmu Pārslai, nākušas kopā, pulkā ņēmušas arī pa
kādam vīram, un 1997. gadā sevi pieteicis senioru jauktais ansamblis.
Sākumā darbojušies galvenokārt savam priekam, neiebilduši uzstāties vietējā kultūras namā,
taču par kaut kādiem tālākiem mērķiem – skatēm un sasniegumiem – neesot domājuši. Taču
ansambļa uzstāšanos reiz dzirdējušie, labprāt klausījās vēl, savukārt Latvijas vokālo ansambļu
kopainu pārzinošie iedrošinājuši "neturēt sveci zem pūra" un piedalīties skatē – paklausīties, kā
skan citiem, parādīt, ko paši spēj, saņemt vērtējumu. 2004. gadā Pārsla un viņas "komanda" šo
pamudinājumu sadzird, atsaucas, un, ieguvuši augstas vietas visās atlases kārtās, atbildīgākajā
uzstāšanās reizē iegūst trešo vietu Latvijā.
Trešo vietu Tik un tā iegūst arī 2008. gadā, taču paši to uzskata par vērtīgāku nekā iepriekš
izcīnīto. Vispirms tāpēc, ka vērtējusi starptautiska žūrija, arī tāpēc, ka I vietas vispār nav bijis, bet
galvenais – šī vieta devusi tiesības iet XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājienā. Par to, ka
varētu būt grūti, neviens pat neieminējies un arī gājiena laikā nav žēlojies – visi jutušies
pagodināti. Bet jo īpaši – 1927. gadā dzimusī ansambļa dalībniece Dzidra Megi, kura savulaik,
mācoties Cēsu skolotāju institūtā, sešus gadus dziedājusi Imanta Kokara vadītajā Skolotāju
institūta korī.
Arī par gājumu visu piecpadsmit gadu garumā Madlienas dziedošie seniori var būt lepni un
gandarīti. Daudz dziedāts, ar daudziem dziesmu prieks dalīts, un dziesmu dotais spēks pašiem
noderējis. "Nemanot šie gadi aizgājuši," atzīst Pārsla Jēkabsone. "Arī mūsu sastāvs mainījies...
Tagad esam deviņi dziedātāji, mums divi soprāni nākuši klāt."
Savu piecpadsmito dzimšanas dienu ansamblis svinēs 9. martā un zina, ciemiņu netrūks.
Pārslu Jēkabsoni uzklausīja Inta Kārkliņa

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus gaidot
Jau desmit gadu kora zīmē
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
virdiriģentu pulks ir neierasti kupls, un pirmoreiz gods
stāties lielā kopkora priekšā piešķirts deviņiem. Viens
no viņiem – KASPARS ĀDAMSONS. Šonedēļ viņš
svin savu divdesmit astoto dzimšanas dienu, taču ar
kora pasauli saistīts jau desmit gadus, un katrs no tiem
ir nopietna darba un profesionālās izaugsmes pilns.
Nav arī grūti noprast, ka īstenībā šo mūzikai atdoto
gadu ir vēl vairāk.
- Mācījos Emīla Dārziņa mūzikas skolas vijoles
klasē pie Romāna Šnē, bet diriģēšanas pamatus
apguvu Rīgas Doma kora skolā. Tad arī sapratu, ka
nākamajam solim jābūt Mūzikas akadēmijai (MA) un
tieši diriģēšanai. Šie četri gadi pie diriģenta Andra
Veismaņa man vēl vairāk deva pārliecību, ka iesāktais jāturpina. Sadarbība ar pedagogu bija
veiksmīga un radoša, tāpēc ļoti labprāt no viņa turpināju smelt zināšanas arī maģistratūrā. Pēc tam
gan sekoja nosacīta "klusuma gads", kad nekur nestudēju, nekur ārpus Latvijas nebraucu, strādāju
tepat. Tas bija pārdomu laiks: vai darboties tikai savā jomā, vai turpināt papildināt zināšanas.
- Protams, ka izšķīrāties par labu zināšanām.
- Jā. Šaubos, vai kāds ar mūziku saistīts cilvēks var pateikt, ka jau zina visu. Pats tā nevienu brīdi
neesmu juties, esmu gribējis iegūt ko jaunu, celt savu profesionālo līmeni, un droši vien tas ir
lielākais dzenulis, kāpēc es pēc studijām MA un maģistra grāda iegūšanas turpināju mācīties.
Kordiriģēšanā, manuprāt, Latvijā ir daudz labu pasniedzēju, tāpat koru, tāpēc īsti neredzēju segumu,
lai to studētu arī ārpus Latvijas. Par orķestri man šādas iekšējas pārliecības nebija, tāpēc aizbraucu uz
Tallinu, mācījos pie Paula Megi un ieguvu maģistra grādu orķestra diriģēšanā. Viņš arī mani
iedrošināja mēģināt iestāties Stokholmas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā. Šī pārbaudījumu nedēļa
manā mūžā bija saspringtākā, bet konkursu izturēju, un studiju gads Stokholmā bija ļoti vērtīgs un
piepildīts. Ik nedēļu varēju klausīties Radio orķestra mēģinājumus Daniela Hārdinga vadībā, varēju
apmeklēt šā pasaulē atzītā diriģenta meistarklases. Kopā ar puisi no Igaunijas tikām norīkoti dažādās
Zviedrijas vietās strādāt gan ar pūtēju orķestri, gan simfonisko, gan kamerorķestri. Braucām uz
Malmi, Jēvli, Ūmeo. Ar Gotlandes pūtēju orķestri 2011. gada decembrī nodiriģēju Adventes
koncertu Visbijas Domā, un pavisam nesen viņi mani aicināja diriģēt koncertu citā zālē, daudz
sarežģītāku programmu. Savukārt ar Linšēpingas pūtēju orķestri pērnā gada Jāņos, jau pēc studiju
beigšanas, diriģēju divus koncertus. Tā ir liela pieredze, kuru man pagaidām grūti ar ko citu
salīdzināt.
- Latvijā jūs šobrīd nevienu orķestri par savu nesaucat?
- Nē. Latvijā orķestru ir gana, un arī labu diriģentu netrūkst, īpaši – gados jaunu, un viņiem tāpat
nepietiek darba vietu, kur sevi īstenot. Taču es priecājos, ka ik pa brīdim mans pedagogs Andris
Veismanis piedāvā sadarboties. Biežāk tas notiek ar Vidzemes kamerorķestri, taču, piemēram, ar
Liepājas Simfonisko orķestri esam piedalījušies "Vestsaidas stāsta" iestudējumos. Labprāt iesaistos,
ja vien rodas tāda iespēja.
- Un ja daudzie pienākumi pret koriem to atļauj...
- Var teikt arī tā, jo visi pēdējie desmit gadi ir pagājuši kora zīmē. Turklāt mans pirmais kolektīvs
pat nebija Kultūras akadēmijas koris Sōla, kā nereti pieņem, pirmais bija mana tēta Ārija Šķepasta
vadītais RLB kamerkoris Austrums, ar viņiem arī liku savu vidusskolas noslēguma eksāmenu. Tikko
iestājos MA, man piedāvāja kļūt par Sējas novada jauktā kora māksliniecisko vadītāju, uz ko es
atsaucos 2003. gada rudenī, un nu jau būs gandrīz desmit gadu, kopš mēs Lojas kultūras namā
satiekamies ar dziedātājiem. Bet jau 2004. gada pavasarī toreizējais Sōlas galvenais diriģents Valdis
Butāns mani uzaicināja sev par kolēģi. Darīju to labprāt. Vienu brīdi diriģēju arī vairākus Rīgas
6. vidusskolas kolektīvus un mācīju mūziku, bet tad, kad sākās studiju laiks ārpus Latvijas, to vairs
nevarēju savienot, nācās stafeti atdot tēvam. Taču ar senās mūzikas ansambli Modus Vivendi esmu
kopā visu šo laiku. Senā mūzika ir vēl viena šķautne, kas mani ļoti saista, un to jau studiju laikā
papildus apguvu pie profesora Ērika van Nevela Beļģijā.
- Jūs esat arī Limbažu koru apriņķa virsdiriģents.
- Kopā strādājam no 2009. gada, un pēdējos divus gadus atbildu ne tikai par pieaugušo, bet arī
skolēnu koriem. Man ir liels prieks, ka sadarbība ar apriņķa koru diriģentiem kļūst arvien ciešāka un
veiksmīgāka. Lai cik grūti dažkārt ir apstākļi, mēs esam vienisprātis, ka svarīgākais ir darīt, un tad
prieks par dziedāšanu un dziesmu nekur nepazūd.
- Ar kādām izjūtām uzņēmāt ziņu, ka esat viens no izredzētajiem, kuriem būs ļauts diriģēt lielo
kopkori Mežaparkā?
- Biju ārkārtīgi pārsteigts, priecīgs un saviļņots par šo titulu. Nekad iepriekš nedomāju, ka mans
ikdienas darbs ar kolektīviem un vēlme savas zināšanas papildināt rezultēsies ar šādu godu. Biju arī
izbrīnīts, ka šo jauno virsdiriģentu ir tik daudz. Manuprāt, tas ir labi, jo nozīmē, ka ieguldītais darbs
tiek novērtēts. Tas ir arī stimuls visiem, pat studentiem, ka nav jāsasniedz ne 50, ne 60 gadu robežas,
lai tavs padarītais un centība tiktu atzīta..
- Šobrīd nejūtaties apmulsis – kā būs?
- Kā būs – to mēs redzēsim jūlija pirmajā nedēļā. Bet nešaubos, ka svētki būs skaisti. Pieredzes
ziņā man ir bijis gods diriģēt pagājušajos Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos Rīgā, abus šos svētkus
varbūt var salīdzināt. Esmu arī sapratis, ka virsdiriģentam reizē ar lielo godu ir ļauts izbaudīt tos
augļus, ko katrs kolektīvs un katra kolektīva vadītājs svētku starpposmā, regulāri strādājot, ir
nogatavinājis. Tā tiešām ir unikāla iespēja.
- Kopmēģinājumi visā Latvijā jau sākušies. Ko esat dzirdējis, kā dzirdēto vērtējat?
- Pagājušajā pusgadā esmu bijis Talsos, Ventspilī, Siguldā, Berģos, šogad – Ogrē, Rīgā... Nu jau
kopmēģinājumu grafiks kļūst arvien saspringtāks, un tāds tas būs līdz pat aprīļa sākumam. Koru
sagatavotība – dažāda. Dzirdu, ka man uzticētajā skaņdarbā – Ilonas Rupaines latgaliešu tautas
dziesmā "Gaismeņa ausa" – dažas problēmas saglabājas no apriņķa apriņķī, tāpat ir tehniskas un arī
muzikālas lietas, kas dažuviet nerada nekādas grūtības, bet cituviet turpretī rada. Taču, manuprāt, šis
nav sarežģītākais skaņdarbs, ņemot vērā visu Dziesmu svētku repertuāru. Dzīvespriecīga latgaliešu
tautas dziesma, ko, domāju, ir iespējams nodziedāt visiem Latvijas jauktajiem koriem.
- Kā 6. februāra kopmēģinājumā izskatījās Ogres apriņķis?
- Man ir ļoti pozitīvas atmiņas par soprānu skanējumu Ogrē, bet nedaudz vairāk biju gaidījis no
vīru skaņas un no vīru iespētā. Redzot, cik viņu ir daudz, cerēju, ka viņu devums labāk iegulsies
kopējā ansamblī. Varbūt pie vainas bija tas, ka koristi sēdēja, un vīru balsis klasiski izvietojās dāmām
aizmugurē. Dažos apriņķos, kur mēģinājumu procesā šis izkārtojums tiek apvērsts otrādi, un vīri sēž
priekšā, viņi ir spiesti darboties aktīvāk, un tas nostrādā veiksmīgāk.
Par altu grupu runājot, dažubrīd skanējums bija ļoti labs un vokāli tumīgs – īsti altisks, bet
dažubrīd šķita, ka kaut kas nedaudz ir piemirsies tehniskā ziņā – notīs. Dažas problēmvietas kopīgi
mēģinājām likvidēt, tomēr varēja redzēt, ka tur vēl ir "laukums", ko aizpildīt. Arī dinamiskā
ansambļa ziņā alti tobrīd bija biklākie. Bet kopumā tas noteikti nebija slikts priekšstats par skaņdarbu
vai slikts lasījums, un mēs veiksmīgi tikām galā.
- Jūsu Sōla Dziesmu svētkiem jau gatava?
- Gatavojamies. Bet Sōlai līdzās tam ir visai daudz koncertu un projektu, ar kuriem mēs esam
saistīti ikdienā. Piemēram, sestdien Spīķeros notika koncerts "Kadru romantika", kurā skanēja
dziesmas no kinofilmām, uzstājāmies kopā ar instrumentālo ansambli "Brokastis četratā" un diviem
solistiem. 16. martā esam uzrunāti sniegt koncertu Domā, savukārt 21. martā Valmieras drāmas teātrī
būs Raiņa, Kārļa Skalbes un Mārtiņa Brauna kopdarba "Daugava" pirmizrāde, un mēs pašlaik
studējam šos 15 skaņdarbus, kas mums iestudējumā būs jādzied.
- Kad pēdējoreiz esat draudzējies ar vijoli?
- Uz skatuves – tieši pirms gada. Ikreiz, Valentīna dienai atnākot, Sōla uzstājas ar korim ne tik
tradicionālu programmu, un tādējādi arī man tika dota šāda iespēja. Laiku pa laikam ņemu rokās
vijoli, bet ne tik bieži un nopietni kā pamatskolas laikā.
Jautājusi Inta Kārkliņa
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