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Kultūras Ziņas
PA “Ogres novada kultūras centrs”

...liku bēdu zem akmeņa,
pāri gāju dziedādama...

1. septembrī plkst. 12.00

Šī tautasdziesma nāk prātā, domājot par turpmāko Ogres
Kultūras centra darbību. Dziedot, dejojot, muzicējot vai teātri
spēlējot ir vieglāk dzīvot. Tāda ir mūsu tautas būtība. Tāpat domā
vairāk nekā tūkstotis dalībnieku, kas darbojas Kultūras centra 44
amatiermākslas kolektīvos un interešu grupās.
Pamēģiniet arī jūs, tie, kas vēl nav atraduši savu vietu kādā no
kolektīviem! Ticiet, tas palīdz aizmirst ikdienas rūpes, rast jaunus
draugus, piedzīvot nebijušas izjūtas.
Turpināsim jums piedāvāt arī dažādus pasākumus un, protams,
uzklausīsim jūsu vēlmes un intereses, lai organizētu Ogres kultūras
dzīvi.
Rita Smirnova, Ogres Kultūras centra vadītāja

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 līdz 31. augustam
Pirmdiena
slēgts
Otrdiena
10.00 - 15.00
Trešdiena
10.00 - 15.00
Ceturtdiena
10.00 - 15.00
Piektdiena
10.00 - 15.00
un stundu pirms pasākumiem.

no 1. septembra
slēgts
14.00 - 19.00
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
14.00 - 19.00
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00

1. septembrī plkst.12.00 Brīvības ielas skvērā atraktīvi notikumi, pārsteigumi.
VIENĀ DIENĀ VISAI SKOLAI CAURI GĀJU!
1.septembrī plkst.19.00 Deju zālē svētku koncerts-ballīte! Spēlēs grupa TRANZĪTS!
Biļešu cena Ls 1,50; ar kuponu Ls 1 (skat. 4. lpp.)

Ogrē, Brīvības ielas skvērā

Atraktīvi notikumi, pārsteigumi.
NĀC UN PIEDALIES!
Eju, lecu, pēdoju,
Domāju un vēroju,

Kā lai skolai cauri tieku,
Kā lai eksāmenus lieku ?

Vai tas ir iespējams? Apgūt skolas programmu no 1. līdz
12. klasei vienā dienā? Jā! 1. septembrī plkst. 12.00 atnāciet uz
Skvēriņu, lai par to pārliecinātos, un katrs, liels vai mazs
skolnieks, varētu saņemt diplomu par skolas beigšanu.
Protams, katrā klasē būs jāveic kāds uzdevums. Eksāmeni,
pārsteigumi. Būs jautri! Skolas darbību kontrolēs Pats
Direktors. Bet ko tur darīs divas ziņkārīgas Žagatas???
Varēsiet uzzināt arī to, kur un kādas mākslas un zinības vēl
variet apgūt no skolas brīvajā laikā.
Pasākumu organizē Ogres Kultūras centrs sadarbībā ar Ogres
Bērnu un jauniešu centru, Ogres Sporta centru, Ogres Mākslas
skolu, Ogres Mūzikas skolu, Ogres Vēstures un mākslas
muzeju.

14. septembrī autobiogrāfisks, muzikāls stāsts. Jānis Poruks. MANS CEĻOJUMS UZ
ELBFLORENCI. PĀRCELTS UZ 25. OKTOBRI!
17. septembrī plkst.16.00 Lielajā zālē Baltinavas teātra viesizrāde. Danskovīte.
ONTANS I PLĀŠNĪKI /Antons un ekstrasensi/. Viens no Danskovītes (īstajā vārdā Anitas
Ločmeles) tautas komēdijas Ontons i Anne, kas tika iestudēta Latvijas Nacionālajā teātrī
(latgola.lv), motīviem. Biļešu cena Ls 2; 3
24. septembrī pl. 21.00 Deju zālē atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Kolibri.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem - Ls 5, pasākuma dienā Ls 7. Ballēties varēs līdz plkst. 02.
25. septembrī plkst. 12.00 Lielajā zālē Liepājas teātra komēdija bērniem NEZINĪTIS!
Pēc Nikolaja Nosova pasakas “Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi” motīviem. Viņi
dzīvoja Gurķupes krastos, līdz kādu dienu nolēma doties ceļojumā ar gaisa balonu. Un tad
notika tas, ko negaidīja neviens...viņi nokļuva vietā, kas mainīja viņu dzīvi. Režisore - Lelde
Kaupuža - Eglinska. Scenogrāfs - Uģis Bērziņš. Lomās - Rolands Beķeris, Edgars Ozoliņš,
Armands Kaušelis, Pēteris Lapiņš, Marģers Eglinskis, Anete Berķe, Everita Pjata, Madara
Melne, Laura Jeruma, Signe Ruicēna un Ilze Jura. Biļešu cena Ls 2; 2.50; 3.
25. septembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē Liepājas teātra viesizrāde Germans Grekovs.
HANANA. Drāma 2 cēlienos. Rudens. Ziema. Pavasaris. Vasara. Kādas dziļos laukos
mītošas ģimenes stāsts viena gada garumā. Un kā ikvienā ģimenē - arī šajā - tās locekļi
cenšas saprasties savā starpā kā nu prot. Izrādes centrā ir Ausma – sieviete, kuras rīcību
nosaka sirds, ne morāles likumi, un spēja dzīvot tālāk, lai notiktu, kas notikdams.
Izrāde bija nominēta 2009./2010. sezonas “Spēlmaņu nakts” balvai 6 nominācijās: “Gada
dramatiskā teātra izrāde”, “Gada režisors”, “Gada aktrise” (I. Kučinska), “Gada aktieris otrā
plāna lomā” (K. Gods), “Gada kostīmu māksliniece” (I. Vītoliņa) un “Gada muzikālās
partitūras autors dramatiskajā izrādē” (K. Lācis). Izrāde piedalījusies 2011. gada festivāla
“Zelta maska” ārpuskonkursa programmā “Maska plus” (Krievija). Luga ierindota starp
2008. gada labākajām krievu autoru lugām.
Režisors - Dž. Dž. Džilindžers. Scenogrāfs - Mārtiņš Vilkārsis. Kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa. Lomās - Inese Kučinska, Egons Dombrovskis, Kaspars Gods, Leons
Leščinskis, Edgars Pujāts, Anda Albuže, Inese Jurjāne. Biļešu cena Ls 4; 5; 6.

27.septembrī
plkst. 19.00
Ogres Kultūras centra
Mazajā zālē
pasaulslavenā basbaritona

EGILA SILIŅA
solokoncerts
.

Skaistākās Franča Šūberta solodziesmas
Biļešu cena Ls 7
Ogres Kultūras centra un Biļešu paradīzes kasēs.

Suntažos – jauna estrāde!
15. jūlijā Suntažos tika atklāta rekonstruētā brīvdabas estrāde. Tāpēc tieši šajā dienā
jauno estrādi iedziedāja, iedejoja un ieskandēja visi Kultūras nama pašdarbības kolektīvi:
koris Suntaži (diriģents Andis Klučnieks, koncertmeistare Sandra Trasūne), vokālais
ansamblis Svīre (vadītāja Inita Andževa), pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Suntariņi
(vadītāja Aiga Jermaka), jauniešu deju kolektīvs Spāre (vadītāja Aiga Jermaka), vidējās
paaudzes deju kolektīvs Sunta (vadītāja Skaidrīte Andževa), senioru deju kolektīvs
Suncele (vadītāja Zigrīda Silicka), amatierteātris Sauja ar fragmentu no Ilonas Bākules
dzejas uzveduma “Ceļā” (režisore Skaidrīte Logina), par savu veikumu stāstīja biedrības
Suntalniece dalībnieces (vadītāja Anna Volkova).
Mūsu Kultūras nama moto: Mainās laiki, vērtības ,cilvēki, bet paliek darbs.
Tāpēc, sākot jauno darba ciklu, gribētu novēlēt: “Izdziedāt, izdejot, izspēlēt, izdzīvot
laiku, pastāvēt un palikt. Šai vietā, šai zemē.”
Dzidra Sproģe,
Suntažu Kultūras nama direktore
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Ogres Mūzikas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 50
Informācija: tālr.: 65045374,
e-pasts: omuzskola@inbox.lv
2.septembrī plkst. 17.00 Ogres Mūzikas
skolas mācību gada atklāšana sagatavošanas
un pirmās klases audzēkņiem.
2.septembrī plkst. 18.00 Mūzikas skolas
mācību gada atklāšana pārējiem skolas
audzēkņiem.
Papilduzņemšana Ogres Mūzikas skolā
sagatavošanas un pirmajā klasē
7.septembrī plkst. 18.00.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459,
e-pasts: omaksla@oic.lv
Ogres Mākslas skola gaida savus 1.- 5.
kursa audzēkņus 1. septembrī plkst. 15.00.
Šogad mākslas skolā mācīsies 203
audzēkņi, kuri 5 gadu garumā apgūst
profesionālās ievirzes programmu “Vizuāli
plastiskā māksla”.
Savukārt vizuālās mākslas grupās un
pulciņos pieteikušies jau apmēram 200
audzēkņi. Nodarbību saraksts būs pieejams
no 25.augusta. Lūdzam vecākus ar to
iepazīties skolas kancelejā, jo nodarbības
sāksies jau no 5.septembra. Uz nodarbībām
vizuālās mākslas grupās (zīmēšana +
keramika vai tekstils vai trauku apgleznošana), programmās “Darbs materiālā”
(keramika, koks, tekstils, zīda apgleznošana, trauku apgleznošana), skolas studijā
vēl var pieteikties, bet labāk uz septembri to
neatlikt - vietu skaits ir ierobežots.
Gaidīsim darba dienās no plkst.10.00 līdz
18.00. Tālrunis 65021459.
20.augusts - 9.septembris. Simpozija
Atkalredzēšanās un keramikas plenēra
Prieks atkal kopā būt! darbu izstāde.
Izstādē piedalās 19 mākslinieki, gan
profesionāļi, gan tādi, kuriem māksla ir
vairāk vaļasprieks, aizraušanās.
Atkalredzēšanās notika Ogres Amatniecības vidusskolā no 14. līdz 21.jūlijam;
Prieks atkal kopā būt! - A. Zobena
radošajā darbnīcā Ikšķilē no 29. līdz
31.jūlijam.
12. - 30.septembris Ogres Mākslas skolas bērnu darbu izstāde Zaļā prakse 2011.

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Ogrē, Brīvības ielā 35
Informācija: tālr: 65071947;
e-pasts: info@ocb.lv
Izstādes
29.augusts - 26.septembris
Nāk rudentiņš (jaunās un piemirstās
konservēšanas receptes).
12.septembris - 24.septembris
Emīlijai Benjamiņai -130.
26.septembris - 10.oktobris
Andrejam Pumpuram – 170.
20.septembrī plkst.17.00
Dzejas dienu pasākums Vasaras mozaīka.
Septembrī tiek atsākti kursi datora pamatiemaņu apgūšanai (Ogres Centrālās
bibliotēkas mācību klasē). Pieteikties līdz
31.augustam.

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321;
e-pasts: valdapluge@inbox.lv
9.septembrī plkst.19.00 jauniešu deju
kolektīva Spiets pirmā tikšanās.

Suntažu pagasta bibliotēkā
12. septembrī plkst. 18.00
Dzejas dienas Suntažos
13. - 23.septembris
Izstāde Andrejam Pumpuram - 170

Suntažu pagastā
1.septembrī plkst. 21.00 Suntažu estrādē
KINO PUNKTS - jaunā sezona Suntažos.
LATVIEŠU JAUNĀKO ANIMĀCIJAS
FILMU SEANSS. Ieeja -1 santīms!
14.septembrī plkst.8.00 Suntažu pagasta
pensionāru ekskursija. Maršruts: Ungurpils,
Dunte, Limbaži, Carnikava.

Ogres Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas
2011./2012. gada darba sezonā
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Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15
Informācija: tālr.: 65024345
9. septembris – 27. novembris izstāde UPE. TILTI. LAIPAS.
Ogres pilsēta izaugusi upes krastos, arī savu vārdu tai devusi upe. Ogres Vēstures un
mākslas muzejā skatāmā izstāde „Upe. Tilti. Laipas” būs atskats uz Ogres pilsētas un
ogrēniešu dzīvi upes krastos, tās daudzveidīgo izmantošanu kā darbam un sadzīvei, tā
atpūtai un veselībai. Izstādē eksponētās fotogrāfijas un citi vēsturiskie materiāli ļaus vērot
pārmaiņas Ogres tiltu un laipu būvniecībā no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
Aicinām lielus un mazus radoši pavadīt brīvo laiku, piedaloties dažādos amatiermākslas
kolektīvos un interešu grupās!
Vokālais ansamblis Saime, vadītāja Inese Dudele, koncertmeistare Daina Čudare.
Nodarbības pirmdienās plkst. 19.00. Pirmā nodarbība 5. septembrī.
Jauniešu ansamblis, vadītāja Inese Dudele. Nodarbības sestdienās plkst. 12.00. Pirmā
nodarbība 3. septembrī.
Jauniešu deju kolektīvs. Dalībniekus aicinām pieteikties pa tālruni 26190756 līdz
1. septembrim.
Kundalīni jogas nodarbības. Nodarbības otrdienās plkst. 19.00 (maksas).
Pirmā nodarbība 6. septembrī plkst. 19.00
Dāmu klubiņš pirmdienās plkst. 19.00. Pirmā nodarbība 12. septembrī
Bērnu un skolēnu deju kolektīvs Ābolēni, vadītāja Egita Tontegode, koncertmeistare
Gunta Pupina.Nodarbības otrdienās, ceturtdienās:
1. - 2. klašu grupa no plkst. 14.00 līdz 15.00; 3. - 4. klašu grupa no plkst. 15.00 līdz 16.00;
5.- 6. klašu grupa no plkst. 16.00 līdz 17.00;
7.- 9. klašu grupa no plkst. 17.00 līdz 18.00.
Pirmā nodarbība 6.septembrī.
Pirmskolas vecuma grupām nodarbības otrdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 11.30
pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte’’ zālē.
Radošā darbnīca bērniem (maksas), vadītāja Elīna Reča. Nodarbības pirmdienās no
plkst.14.00 līdz 15.00; no plkst.15.00 līdz 16.00. Pirmā nodarbība 5.septembrī.
Keramikas nodarbības bērniem (maksas), vadītājs Jānis Zviedris. Nodarbības trešdienās
no plkst. 14.00 līdz 15.00; no plkst. 15.00 līdz 16.00. Pirmā nodarbība 7.septembrī.
Uz tikšanos jaunajā sezonā! Tālrunis uzziņām 26190756

Ogresgala bibliotekā

DER ZINĀT... DER ZINĀT... DER ZINĀT...
Upes dziesmas
10.septembrī Ikšķiles novada Lielupēs notiks brīvdabas pasākums ar sēņošanu un
dažāda veida aktivitātēm visas dienas garumā. Pulcēšanās, sākot no plkst. 11.00.
10.septembrī plkst. 19:00 brīvdabas koncerts UPES DZIESMA, kurā ar dziesmu
pateiksim paldies Dabai par vasarā gūto prieku, enerģiju un gaismu.
Koncertā piedalīsies Ūdris & Balode un Ogres Kultūras centra kori Ogre un Rasa.
Ikšķiles novada Lielupes atrodas 2 km aiz Kranciema uz Turkalnes pusi.
Pasākumu rīko biedrība SAULES UPE, kontakttālrunis 29495960.
17. septembrī Ogres Kultūras centra koris Ogre piedalās 13. Latvijas koru saietā Ērgļu
novada “Meņģeļos”.

Ķeipenes pagastā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
26.augustā plkst. 9.00 pasākums bērniem PALIEC SVEIKA, VASARIŅA! pie
Ķeipenes tautas nama (lietus gadījumā Tautas namā). Tikšanās ar Džimbu! Rotaļas,
atrakcijas un radošās darbnīciņas! Vizināšanās ar poniju un zirdziņu!

Ķeipenes pagasta bibliotēkā
Izstādes
23. – 31.augusts Baltijas ceļa gadadiena
1. – 9.septembris Zinību diena
22. – 30. septembris Dzejniekam Andrejam Pumpuram – 170
26.septembris – 7.oktobris Režisoram Jānim Streičam – 75

8.septembrī plkst.16.00 Dzejas dienām veltīta tematiska pēcpusdiena
Ziedi un dzeja dvēselei

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793;
e-pasts: lauma.cielava@inbox.lv
17.septembrī pasākums ATVADAS VASARAI . Pie Mazozolu Tautas nama tiks veidots
ziedu paklājs.
23. septembrī plkst.17.00 ČAKLO SAIMNIEČU DIENA.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
21. augustā – Ogres Kultūras centra bērnu vokālas studijas Svilpastes vadītājai
Ilzei Miezerei – 40
29.septembrī – deju speciālistei, ilggadējai Ogres Kultūras centra tautas deju
ansambļa Ogre vadītājai Ingai Biukšānei – 35
9.septembrī – Ogres Kultūras centra pūtēju orķestra Horizonts mākslinieciskajam
vadītājam Vilim Kokamegi – 65
Dzimis 1946. gadā Valkā. XIX – XXI Vispērējo latviešu Dziesmu
svētku pūtēju orķestru virsdiriģents. Ilggadējs Kultūras ministrijas
Tautas mākslas centra pūtēju orķestru nozares specialists (1982 2006). Kopš 1971. gada Ogres Kultūras centra pūtēju orķestra
Horizonts diriģents un mākslinieciskais vadītājs. Viņa vadībā
orķestris 1975. gadā izcīnīja Tautas kolektīva goda nosaukumu.
Šobrīd Vilis Kokamegi diriģēšanu orķestrī apvieno ar pedagoga
darbu Jēkabpils Mūzikas skolā.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv
Ciemupes Tautas nama amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas gaida un aicina
jaunus dalībniekus, kas vēlas radoši izpausties, atrast līdzīgi domājošus un saturīgi pavadīt
brīvo laiku.
Bērnu vokālā studija, vadītāja Ivita Poriete. Nodarbības trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00. Pirmā tikšanās 31.augustā plkst. 17.00.
Jauktais vokālais ansamblis Invita, vadītāja Ivita Poriete. Nodarbības trešdienās un
piektdienās plkst. 18.00. Pirmā tikšanās 31.augustā plkst. 18.00.
Radošā darbnīca, vadītāja Santa Grinberga. Nodarbības otrdienās plkst. 17.00. Pirmā
tikšanās 6.septembrī plkst. 18.00.

Ogres sporta deju klubs Dance Sinks izsludina uzņemšanu
sekojošās grupās:
ritmika (bērniem 4 - 6 gadi),
sporta sarīkojumu dejas (6 - 14 gadi),
l
deju kursi pieaugušajiem un senioriem (no 15 gadiem līdz ….)
l

l

Dejosim: Valsi; Tango; Salsu; Ča-Ča-Ča; Fokstrotu; Sambu; Džaivu u. c.
Nodarbības 2 reizes nedēļā. Pirmā tikšanā 6. septembrī plkst. 19.00.
Ogres Prestiža zālē (veikals TOP) 3. stāvā. Tālrunis uzziņām: +371 29452720.

n
/Antons u

si/
ekstrasen

rī plkst. 16.0lē0
17. septembce
ntra Lielajā zā
s
Ogres Kultūra
2; 3
Biļešu cena Ls

Viens no Danskovītes (īstajā vārdā Anitas Ločmeles) tautas
komēdijas “Ontons i Anne”, kas tika iestudēta Latvijas
Nacionālajā teātrī (latgola.lv), motīviem.
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Mākslinieku plenērs Ķeipenē

No 26.jūlija līdz 4.augustam Ķeipenē notika 4. Mākslinieku Savienības biedru vasaras plenērs. Šogad mūs
apciemoja un iedvesmu darbiem smēlās seši mākslinieki –
Romāns Rudzītis, Laine Kainaize, Gunta Brakovska, Vita
Beikerte, Maira Veisbārde un Ligita Caune.
Desmit radošas un ražīgas dienas - Ķeipenes skati, ziedi,
cilvēki mākslinieku radītajās skicēs, akvareļos un gleznās.
Vakaros Ķeipenes komunikāciju centra filmu kolekciju
baudīšana un dalīšanās ar dienā gūtajiem iespaidiem.
Nemanot pienāca plenēra pēdējais - atvadu vakars ar
dziesmām, ugunskuru, sarunām, gardu zupu un cūku pupām.
4.augusta rītā pie Tautas nama bija apskatāma plenēra
darbu izstāde.
Ķeipeniešiem palika atmiņas, emocijas un seši unikāli
darbi pagasta gleznu kolekcijā.
Inese Daugaviete, Ķeipenes Tautas nama vadītāja

VASARAS CEĻOS . VASARAS CEĻOS . VASARAS CEĻOS .
Lauberes Kultūras nama deju kolektīva Lustīgais
brauciens uz Mērdzeni
cilvēki, ar kuriem satikties - jau 11 gadus mūs vieno cieša
draudzība. Jau ceturto reizi esam Mērdzenē, kaut attālums
no Lauberes ir ap 200 kilometru.
Pa ceļam apmeklējām Alūksnes novada Zeltiņu
pagasta muzeju, kur apskatījām PSRS laika karavīru
formas tērpus un citu atribūtiku, priekšmetus, kas atsauc
atmiņā padomju laiku.Sajūtas ir dažādas, bet tas neliedza
baudīt šo mūsu kopīgo vēstures brīdi. Pēc tam kopā ar
muzeja direktori devāmies uz bijušo kodolraķešu bāzi.
Pēc mēģinājuma draugi mūs aizveda uz peldētavu
atsvaidzināties, kur ne tikai nopeldējāmies, bet zem ūdens
strūklām varējām izmasēt savas muguras. Un tad jau
posāmies svētku brīdim - koncertam.
Pēc visa piedzīvotā un baudītā Lustīgais paldies grib
teikt Ārijam par noorganizēto ekskursiju, bet vēl lielāku
Pašā vasaras vidū un lielā karstumā nenogurdināmie paldies mūsu brīnišķīgajam vadītājam Edgaram Taboram.
Lustīgā dejotāji devās uz Mērdzeni, jo tur deju kolektīvs
Savos iespaidos dalījās Lustīgā dejotājas
Luste svinēja 15 gadu jubileju, bet Dancari - 40 gadus.
Sandra un Valda
Mērdzene, mums, Lustīgajam, ir īpaša vieta, tie ir īpaši

Rasas trešā Latgales nometne

Ogrēnietis Spānijā

Deju kolektīvam Ogēnietis aizritējusi mēģinājumiem
piesātināta un koncertiem bagāta 12.darba sezona. Aizvadīti
XVI Senioru deju svētki, dejots koncertos Ogrē, Lielvārdē,
Jumpravā, Lēdmanē, Aizkrauklē, Garkalnē.
Vasaras saulgriežos Ogrēnietis devās ceļojumā uz Spāniju,
uz Otro Starptautisko deju festivālu “Alegria”, kas no 25.
jūnija līdz 2.jūlijam notika Kalella pilsētā. Tā atrodas
Vidusjūras krastā Katalonijas apgabalā 50 km attālumā no
Barselonas. Festivālā ogrēnieši tikās ar dejotājiem no
Turcijas, Ukrainas, Rumānijas, Polijas, Izraelas, Serbijas,
Indonēzijas, Čehijas, Kolumbijas, Spānijas, Krievijas.
Latviju pārstāvēja arī Jūrmalas jauniešu deju kolekīvs
Lielupe. Visos trijos koncertos guvām nedalītas skatītāju
simpātijas, pat mūsu tautieši uzgavilēja: “Jūs esat
vislabākie!” Līdztekus koncertiem baudījām Katalonijas
dabas krāšņumu, iepazinām vietējās tradīcijas, iedzīvotāju
sirsnību un atsaucību. Divu stundu brauciens ar kuģīti pa
Vidusjūru, Flamenko deju nakts koncerts, Montserratas
klostera apmeklējums, pieveiktie 890 pakāpieni līdz kalna
virsotnei, lai paskatītos uz spāņu zemi no putnu lidojuma –
visi gūtie iespaidi mūs ir bagātinājuši un stiprinājuši, lai ar
jaunu degsmi uzsāktu jauno sezonu.
Irēna Sabļina
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Ogres Kultūras centra
Deju zālē

Svētku koncerts-ballīte!

Spēlēs
grupa

TRANZĪTS
Ar šo kuponu ieeja
tikai Ls 1

Mūsu Latgales nometnes ikreiz bijis īss, bet neaizmirstams notikums. Prieks slēpjas sīkumos. Piemēram, nakts
melnumā izpeldēties Rušonā, agrā rītā Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētku ietvaros dziedāt Svētajam
Meinardam veltītajā misē Aglonas Bazilikā un pēc tam
izbaudīt Latgales dabas skaistumu un cilvēku dvēseles
spēku. Visām kopā!
Naktsmājas tāpat kā iepriekšējos gadus bijām līgušas
“Jāņu” mājās pašā Rušona krastā, kur saimnieko diriģents
Jānis Mežinskis ar ģimeni. Tur mūs gaidīja ne tikai ar Jāņa
pamatīgām pirtnieka zināšanām kurināta pirts, bet arī
brīnišķīga lauka virtuve, kur mūsu kora pavāru entuziastu un
viņu asistentu komanda varēja sasniegt nepārspējamus
gastronomiskus rezultātus. Pašu līdzi vestās dārza veltes un

citi labumi pārvērtās iepriekš izsludinātā recepšu konkursa
uzvarētājēdienos.
Šogad tuvākai Latgales iepazīšanai sestdienā bijām
izvēlējušās apmeklēt Krāslavas pusi – vispirms ar plostu
izbraucām skaistos Daugavas lokus, paēdām uz ugunskura
vārītu Daugavā ķertu zivju zupu un kāpām 32 metrus
augstajā “Priedaines” skatu tornī, bet pēc tam kolorītās
gides Zentas virsvadībā iepazinām Krāslavas vēstures un
šodienas svarīgākās detaļas. Ir jāmāk būt lepnam par savu
pilsētu – un Zenta to prata!
Svētdienas rītā modāmies jau piecos, jo 14. augusta rīta
mise Aglonas Bazilikā sākas 7.00. Tajā vienmēr ir mūsu
uzstāšanās laiks. Šim agrajam rītam ir sava burvība –
liekas, ka tiešām notiek kas neparasts un mēs dziedot
saņemam kādu īpašu enerģiju un spēku. Kā sacīja mācītājs
šāgada misē – kas dzied, tas lūdzas divkārt stipri!
Pēc mises devāmies lūkot, kas divu gadu laikā kopš
iepriekšējās viesošanās mainījies Aglonas Kristus Karaļa
kalnā, bet rāmu dienas vidu vadījām "Jāņos", gatavojot
atvadu pusdienas, sildoties pirtī, plunčājoties Rušonā un
laivā iepazīstot tā līcīšus, savukārt mājupceļā apciemojām
Latgales melnās keramikas meistarus Vēsmu un Aivaru
Ušpeļus viņu neparasti iekārtotajā sētā un darbnīcā.
Šīs pāris dienas ir īpašas, jo tajās līdzsvarā nostājas
mūžīgais un mainīgais – ir Bazilika un dievkalpojums, kad
piestājam un padomājam, kas esam, kurp gribam doties un
ko sasniegt, un turpat ir kora draugu pulks ar priecīgu tērzēšanu, piedzīvojumiem, jokiem un smiekliem, arī nesteidzīgām sarunām un iespēju iepazīt citai citu vēl labāk!
Laura Birziņa, kora Rasa dziedātāja

Senioru kora Atvasara aktīvais pavasaris un vasara

Foto - Zigurds Krugalis
Likteņdārza apmeklējums un ozola stādīšana Gulaga nometņu upuru piemiņai, kopīgs koncerts ar Nacionālo karavīru
biedrības kori Tēvija, veiksmīgs sniegums koru skatē – tā
aizsākās notikumiem bagātais pavasaris un vasara.
28.maijā gleznainajā Bauskas pilsdrupu parkā piedalījāmies Latvijas senioru koru festivālā. Nākas secināt, ka ar
katru gadu senioru koru skanējums kļūst arvien kvalitatīvāks –
dibinās jauni senioru kori vai esošie papildinās ar jaunākiem
dziedātājiem. Šķiet, ka mums pa spēkam ir “lielo koru”
repertuārs. Tā apgūšanai gan nepieciešams daudz lielāks darba
ieguldījums, nekā jaunajiem. It īpaši lielu atdevi tas prasa no
diriģentiem.
12.jūnijā, igauņu senioru kora “Videvik” aicināti, devāmies
uz Tallinu, kur piedalījāmies starptautiskā festivālā Tallinas
Brīvdabas parkā. Tikām mīļi sagaidīti, uzstājāmies vienā no

muzeja daudzajām novadu sētām, kur nepārtraukti skanēja
tautas mūzika un dejas. Visur bija iespēja nopirkt tautas
mākslas darinājumus un apskatīt izstādes. Bez tam – ļoti
mazo seno Dievnamu piepildījām ar garīgo dziesmu
skanējumu. Nu ir mūsu kārta aicināt draugu kori uz Ogri.
18.jūnijā koris kopā ar citiem pašdarbības kolektīviem
piedalījās Līgo svētku gaidīšanas pasākumā, piedziedot
folkloras zinātājai Ilgai Reizniecei, kā arī Tautas teātrim
“Silmaču” pagalmā. Ļoti īsā laikā vajadzēja atsaukt atmiņā
“Skroderdienu” dziesmas no pagājušā gada izrādes. Tās
mums ir ļoti tuvas un dziedam tās no sirds. Un tieši Līgo
vakarā, 23.jūnijā, Ventspils Reņķu dārzā esam Ogres Tautas
teātra līdzdalībnieki izrādē “Skroderdienas Silmačos”. Liels
paldies Tautas teātrim un režisoram par uzticēšanos mūsu
varēšanai līdzdarboties. Šāda sadarbība sniedz gandarījumu.
Kora dalībnieki ir aktīvi dziedātāji arī Ogres ev.luteriskās
baznīcas korī. Pateicoties nenogurstošās kora dalībnieces
Ināras Klintsones aktivitātēm, daļa kora dalībnieku ir
kļuvuši par brīvprātīgajiem starptautiskas humānās
palīdzības biedrības “GAIN” akciju ietvaros. Viena no
pēdējām akcijām notika 18.augustā pasākuma “Skolas
soma” ietvaros.
Paldies diriģentam Alvim Bērziņam par pacietību,
koncertmeistarei Sarmītei Reneslācei par atsaucību, paldies
visiem kora aktīvistiem, īpaši manai palīdzei Ligitai
Ozoliņai.
Pienācis jauns darba posms. “Atvasara” jauno sezonu
uzsāk 1.septembrī plkst.17.00. Kā vienmēr mīļi gaidām
jaunus dziedātājus visās balsu grupās.
Maiga Zesere,
seniora kora Atvasara prezidente
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