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PA “Ogres novada kultūras centrs”

BALSU DZĪRES OGRĒ
Jūlija sākums ir brīnišķīgs – daudziem sākas
atvaļinājums, laiks parasti ir saulains un jauks,
gaisā aizvējo pēdējo savītušo Jāņu vainagu
smarža, un gandrīz visa vasara vēl priekšā! Bet
neatkārtojamu krāsu jūlija pirmās dienas gūst
Ogrē, kur šajā laikā jau tradicionāli klausītājus
no tuvienes un tālienes vilina Ogres Mūzikas
svētki. Par skaistu tradīciju kļuvis ikgadējais
opermūzikas koncerts svētku izskaņā, un tam
ir vairāki iemesli. Ogres, Rīgas un Latvijas
novadu amatierkoru dziedātājiem tā ir lieliska
iespēja iejusties operas mākslinieku lomā,
muzicējot kopā ar profesionāliem mūziķiem.
Savukārt mūzikas mīļotāji aicināti tikties ar
labākajiem operas solistiem un baudīt
iemīļotās melodijas vasarīgos apstākļos:
operas samta krēslu vietā – zaļu koku ieloks,
priekškara šalkšanu nomaina lapu un vēja
čaboņas spēles, ierastais zeltījuma mirdzums
izgaist rietošās saules gaismā. Un nav svarīgi,
cik ārijas dažādās interpretācijās ir jau
dzirdētas un cik vēl jāiepazīst, vai operas
apmeklējums ir ikdiena, īpašs notikums, vai
arī pirmais gājiens uz operu vēl tikai priekšā –
šajā koncertā ko sirdij tuvu atradīs ikviens! Ar
brīvdienām raksturīgu vieglumu opera sper
soli pretī katram, kas gatavs klausīties.
Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes “Putnu
operas” finālā – un arī šī koncerta noslēgumā –
skan aizkustinoša atzīšanās mīlestībā operai.
Kas 2. jūlijā Ogres estrādē izdziedās un
izspēlēs savu atzīšanos? Kā ierasts, visu
vakaru klātesošs būs Latvijas Nacionālās
operas orķestris un daudzbalsīgais amatierkoru dziedātāju pulks diriģenta Mārtiņa
Ozoliņa vadībā. Bet koncerta spožākās balsis
būs Latvijas Nacionālās operas solisti: Sonora
Vaice, Inga Šļubovska, Liene Kinča, Kristīne
Zadovska, Andris Ludvigs, Jānis Apeinis un
Krišjānis Norvelis un jaunā daudzsološā
dziedātāja Laima Lediņa.
Sonoras Vaices dalība ikvienā koncertā sola
krāšņu temperamentu un aizraujošu
aktierspēli pat visīsākajos uznācienos. Reti
kurš dziedātājs bauda tādu publikas mīlestību
un žilbina ar tik lielu daudzveidību. Šim
koncertam izraudzītas belkanto skaņu
kaskādes Elvīras ārijā no Vinčenco Bellīni
operas “Puritāņi”, franču elegantā interpretācija par Tālo Austrumu tēmu Ziedu duetā
no Leo Delība “Lakmē” un fragments no
Džuzepes Verdi operas “Traviata”, kuras
galvenā varone Violeta Valerī ir viena no
dziedātājas aizkustinošākajām un veiksmīgākajām lomām.
Violetas un Alfredo duetā Sonorai Vaicei
pievienosies daudzsološais jaunais tenors
Andris Ludvigs. Tenoru liktenis ir būt
mūžīgiem mīlētājiem un drosmīgiem
varoņiem. Andris Ludvigs uz skatuves mīl un
cieš ar tādu pārliecību un entuziasmu, ka
Latvijas Nacionālās operas patrons AS
“Latvijas Gāze” 2010. gadā atzina viņu par
labāko operas solistu, kam skanēja daudzu
pieredzējušāko kolēģu neviltoti aplausi. Šajā
koncertā Andris Ludvigs dziedās arī Hosē
āriju no Žorža Bizē operas “Karmena”,
apliecinās komiķa talantu Nemorīno un
Dulkamaras duetā no Gaetāno Doniceti operas
“Mīlas dzēriens” un pieņems Džakomo Pučīni
Pinkertona ārijas izaicinājumu– tā ir maza, bet
spoža opermūzikas pērle, ikviena tenora
repertuāra lepnums.
Labākā operas solista titulu Andris
Ludvigs pārņēma no Ingas Šļubovskas, kas
šādu atzinību izpelnījās 2009. gadā. Koķeta,
šarmanta un skaista, dzirkstoša kā
šampanietis, Inga Šļubovska sevi
apliecinājusi ne tikai kā operas soliste, kam
priekšā vēl daudz spožu brīžu, bet arī kā
lieliska operešu mūzikas interprete, kādu
mums nav daudz. Par to varēsim
pārliecināties arī šajā reizē fragmentā no
Ferenca Lehāra operetes “Jautrā atraitne”.
Ingas Šļubovskas balsi dzirdēsim arī
Margaretas ārijā no Šarla Guno operas
“Fausts”.
Uz Latvijas Nacionālās operas skatuves
uzplaukusi vēl viena koša puķe, jauna Aīda,
Māsa Andželika, Liza un Čo-Čo-Sana –
Liene Kinča, kura teātrī ienākusi strauji un

pārliecinoši, pāris sezonu laikā no kora
mākslinieces kļūstot par solisti, kuras
spilgtākās iezīmes ir elegance, vokālā
stabilitāte un nevainojama muzikālā gaume.
Viņas sniegums novērtēts ar nomināciju
Latvijas Lielajai mūzikas balvai par gada
labāko debiju. Tikko izskanējušajā Rīgas
Operas festivālā Liene Kinča iejutās Aīdas
lomā, un Aīdas ārija skanēs arī koncertā Ogrē,
bet duetā ar Kristīni Zadovsku jaunā
māksliniece dziedās Čo-Čo-Sanas un Suzuki
duetu no Džakomo Pučīni operas “Madama
Butterfly”.
Kristīne Zadovska, viens no krāšņākajiem
Latvijas mecosoprāniem, daudziem mūzikas
mīļotājiem pazīstama ne tikai kā brīnišķīga
Amnerisa, Karmena, Šarlote un citu lomu
atveidotāja, bet arī dziedātāja, ar kuras balsi
saistās daudzas Jāņa Lūsēna dziesmas.
Daudzveidība ir Kristīnes Zadovskas īpašais
talants – no karstasinīgas valdzinātājas viņa
spēj pārtapt lepnā valdnieka meitā, no viedas
zāļu sievas – raibā papagailī, visas lomas
veidojot ar vienlīdz lielu mīlestību. Šajā reizē
gan tikai opermūzika – līdzās duetiem no
“Lakmē” un “Madama Butterfly” arī vienas no
vistvīksmīgākajām un skaistākajām franču
opermūzikas lappusēm – Dalilas ārija no
Kamila Sen-Sansa operas “Samsons un
Dalila”.
Koncertā, tāpat kā operā vispār, neiztikt arī
bez stingrajiem pamatiem – zemajām kungu
balsīm, kas ikvienam skaņdarbam piešķir
pamatīgumu un spēku. Klausītājus gaida
tikšanās ar vienu no vispopulārākajiem latviešu operdziedātājiem – Jāni Apeini, kurš ar
savu niansēm bagāto balsi, iejūtīgo aktierspēli
un vīrišķīgo tēlu izpelnījies daudzu daiļā
dzimuma pārstāvju simpātijas. Arī starptautiskajā apritē atzinību guvušais baritons savu
radošo karjeru tomēr lielākoties saista ar
Latviju. Te viņš ir salts un dziļi apjucis
Oņegins, kaitinoši pašpārliecināts Eskamiljo
un nekaunīgs Dons Žuans. Koncertā Ogrē
Jānis Apeinis izdziedās operu “Jevgeņijs
Oņegins” un “Karmena” fragmentus.
Otrs varenais programmas balsts būs bass
Krišjānis Norvelis, dziedātājs, kurš savās radošajās izpausmēs veiksmīgi iekļauj ne tikai
pasaules opermūzikas meistardarbus, bet arī
kamermūziku un latviešu komponistu sacerējumus. Latviešu mūzika viņa sniegumā – arī
šoreiz. Krišjāni Norveli dzirdēsim prologā no
Jāņa Mediņa operas “Uguns un nakts”. Bet
apburošo komiķa talantu viņš varēs likt lietā
viltnieka Dulkamaras tēlā, cenšoties
notirgot parastu vīnu par mīlas eliksīru
Andra Ludviga atveidotajam Nemorīno.
Mūžīga mīlestība, svelošs naids, sapņi par neiespējamo, nemirstīgas cerības, kaisles virsotnes un bezdibenīga
vilšanās – tas, kas dzīvē mums šķiet
stipri pārspīlēts, operā ir visīstākā
patiesība. Gluži pašsaprotami tas ir
bijis arī komponistiem, kuri sacerējuši
neaizmirstamās melodijas, un darba
ikdiena tā ir dziedātājiem, kas šos
sapņus ik vakaru iedzīvina uz operas
skatuves. Izdzīvojiet arī jūs visskaistākos stāstus kopā ar mums!
Dagnija Grīnfelde,
mūzikas žurnāliste

Mārtiņš Ozoliņš

VI
1. - 2. jūlijs
Piektdien, 1. jūlijā Vakara promenādes koncerti
Pilsētas skvērā
22.00 NOMODA SAPŅI.
Latviešu un pasaules romantiskās kora mūzikas
programma. Koris Ogre, māklinieciskais vadītājs Jānis
Zirnis.
Pie Kūrmājas
23.00 ŠŪBERTA MŪZIKAS VAKARS.
Sinfonietta Rīga solistu ansamblis.
Sestdien, 2. jūlijā
Ogres ev. luteriskajā baznīcā
11.00 TAM MIRKLIM, BIJUŠAM STARP MUMS.
Vokālā grupa Anima Solla, flautiste Sniedze Prauliņa,
pianiste Līga Paegle, stīgu kvartets Gaiva, Riharda
Dubras ērģeļu improvizācijas.

Sonora Vaice

Pilsētas skvērā
12.00 Koncertuzvedums bērniem SPRĪDĪTIS.
Annas Brigaderes 150. jubilejas gadā, Ogres Kultūras
centra Mazais teātris un vokālā grupa Svilpastes.
18.00 IMPROVIZĀCIJAS PAR OPERU.
Čellu trio MELO-M.
Ogres Vēstures un mākslas muzejā
13.00 – 18.00 MUZIKĀLĀ PIETURA “OGRE”.
Audiovizuāla programma (20. gadsimta 20. – 30. gadi).
Izstāde OGRES ESTRĀDE – NOTIKUMI,
LEĢENDAS, EMOCIJAS. Biļešu cena Ls 0,60; 0,30

Inga Šļubovska

Ogres estrādē
20.00 OPERMŪZIKAS KONCERTS.
Latvijas Nacionālās operas solisti: Sonora Vaice,
soprāns; Inga Šļubovska, soprāns; Liene Kinča, soprāns;
Kristīne Zadovska, mecosoprāns; Andris Ludvigs,
tenors; Jānis Apeinis, baritons; Krišjānis Norvelis, bass.
Jaunā dziedātāja Laima Lediņa, soprāns. Latvijas
Nacionālās operas orķestris, Latvijas amatierkori.
Diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Programmu vada Dagnija
Grīnfelde. Mākslinieciskie vadītāji Aira Birziņa un
Mārtiņš Ozoliņš. Skaņu režisors Andris Ūze.
Pēc koncerta MŪZIKAS SVĒTKU BALLE. Muzicē
pūtēju orķestris Madliena, diriģents Dimitrijs Grozovs.
Biļetes (koncertam un ballei) Biļešu paradīzes un Ogres
Kultūras centra kasēs - Ls 5, skolēniem, pensionāriem Ls 3

Aira Birziņa

Jānis Apeinis

Laima Lediņa

Krišjānis Norvelis

Liene Kinča

Kristīne Zadovska

Andris Ludvigs
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Francis Šūberts un astoņi mūziķi

Sinfonietta Rīga solistu ansamblis.
Francis Šūberts – neliels briļļains puisis,
līksmu mūzikas un vīna vakaru baudītājs,
uzticams draugs saviem daudzajiem
draugiem, mīlestības alkstošs romantiķis
neveiksminieks, neticami ražīgs komponists,
sava laika kompozīcijas marginālis, tomēr
visnotaļ ģēnijs, kam labi pazīstama krēslainā
robeža starp prieku un skumjām – šajā zonā
dzīvojoties, Šūberts radīja neticami vieglu un
vienlaikus bezdibenīgi dziļu mūziku, ko var
apbrīnot un mīlēt.
Šūberts piedzima čellista amatiera ģimenē,
bērnību vadīja ne sevišķi pārtikušos, toties
ģimeniski siltos apstākļos. Būdams lieliskas
balss īpašnieks, viņš kā ķeizariskās kapelas
dziedātājs varēja saņemt bezmaksas izglītību
Vīnes pilsētas konviktā. Jaunieša tēvs vēlējās
redzēt dēlu kā asistentu savā čella spēles
skolā, taču jauno komponistu vilināja
brīvmākslinieka dzīve. Komponēt viņš bija
sācis 12 gadu vecumā, un nu metās Vīnes
mūzikas dzīvē. Lai nenomirtu badā, Šūberts
šad tad pasniedza pa kādai mūzikas stundai,
dzīvoja praktiski bez naudas, toties dāsni
komponēja un rīkoja t. s. šūbertiādes – jautras
vakarēšanas labu draugu, lieliskas mūzikas
un atspirdzinošu dzērienu lokā. Draugu
labvēlība neļāva Šūbertam gluži ciest badu,
taču viņa veselības problēmām gan palīdzēt
nespēja neviens. 31 gada vecumā Francis
Šūberts pameta šo pasauli, atstājot lērumu
komponista dzīves laikā neizdotu rokrakstu,
(tajā skaitā simfonijas). Franča Šūberta
rakstāmspalvai pieder neticams daudzums
ģeniālu dziesmu un vērā ņemams daudzums
instrumentālās kamermūzikas, kas atšķirībā
no simfonijām tika atskaņota, vēl autoram
dzīvam esot.
Ogres svētku koncertā skanēs Oktets –
1824. gada opuss, uzrakstīts nepilna mēneša

laikā, pabeigts 1. martā. Oktetu pasūtināja
austriešu grāfs Ferdinands Trojers (Troyer –
citi teiktu, Truajē), kurš bija izcils klarnetists
un bieži organizēja muzikālas vakarēšanas ar
augstas klases mūziķu līdzdalību. Grāfam
bija iekārojies Bēthovena 1800. gadā
komponētā Septeta līdzinieka (Septets tolaik
bija ārkārtīgi populārs Vīnes muzikālajos
salonos), citiem vārdiem, viņam sagribējās
pašam savu spēlējamu šedevru. Bēthovena
izvēlētajiem septiņiem instrumentiem
Šūberts pievienoja papildu vijoli. Šajā dzīves
posmā Šūbertu māca rūgtas eksistenciālas
pārdomas, viņš bija vīlies mīlā un draudzībā,
komponista veselība bija stipri bojāta, kādā
vēstulē mēnesi pēc Okteta pabeigšanas
Šūberts rakstīja, ka vēlētos aizmigt un
nepamosties. Okteta pirmatskaņojums notika
grāfa Ferdinanda namā Vīnē 1824. gada
pavasarī, protams, ar paša augstmaņa
piedalīšanos. Publisks pirmatskaņojums
notika 1827. gadā vienā programmā ar
Bēthovena dziesmu ciklu “Tālajai mīļotajai”.
Šūberta Oktetu iestudējuši Valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga mūziķi: orķestra
koncertmeistare jeb pirmā vijole Marta
Jagmane, viņas vietnieks Anti Kortelainens
(Rīgā dzīvojošs somu mūziķis), altiste Zane
Kalniņa, kontrabasu grupas koncertmeistars
Jānis Stafeckis un trīs pūšaminstrumentālisti,
kas arī ir savu instrumentu grupu
koncertmeistari – klarnetists Guntis Kuzma,
fagotists Jānis Semjonovs un mežradznieks
Artūrs Šults. Vienīgais “nesinfonietists”
Okteta atskaņojumā būs Ēriks Kiršfelds –
viens no Latvijas labākajiem čellistiem,
Lielās mūzikas balvas 2009 laureāts par
darbu ansamblī.
Orests Silabriedis,
mūzikas žurnālists

Sapņu tālumā, staru spožumā
Zvaigzne dziestošā mana laimība…
/Aspazija/
Siltā jūlija vakarā Ogres pilsētas skvērā, kur virmo romantiskas jūtas, klausītāju sirdis
priecēs jauktais koris Ogre un tā mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis.
Koncertā NOMODA SAPŅI skanēs latviešu un pasaules romantiskās kora mūzikas pērles.
Tās radītas dažādos laikmetos, tomēr savu spozmi spējušas iznest līdz mūsdienām. Ikviens
klausītājs piedāvātajā mūzikas pērļu lādē atradīs savai gaumei tuvāko skaņdarbu.
Irīna Mihailovska, kora Ogre kormeistare

Ogres Mazais teātris un vokālā studija Svilpastes pēs koncertuzveduma “Sprīdītis” pirmizrādes.

Tam mirklim, bijušam starp mums
Kad saņēmu uzaicinājumu veidot Ogres
Mūzikas svētku rīta ieskaņas koncertu, ļoti
nopriecājos, ka mūsu novads turpina savulaik
veiksmīgi uzsākto, bet grūto laiku apklusināto, Ogres Mūzikas svētku tradīciju.
Svētki solās būt bagāti – gan saturiski, gan
norišu daudzveidības ziņā, gan domājot par
mums visiem – tik dažādiem, atšķirīgiem un
unikāliem mūsu interešu, izglītības, vecuma
un vēlmju ziņā.
Jautājums, kāpēc cilvēkiem būtu jānāk uz
sestdienas rīta koncertu, manī izraisa
neizpratni un iekšēju protestu – drīzāk es varu
uzrakstīt, kāpēc cilvēkiem nevajadzētu nākt!
Vīlušies būs tie, kam patīk skaļa mūzika un
troksnis, tie, kam ērģeļu skaņas, mīlīgais
flautas tonis, klusinātās vijoļu stīgu vibrācijas
un dzidras, dabiskas balsis šķiet garlaicīgas
un neinteresantas. Lai paliek mājās tie, kas
reti paceļ galvu uz debesīm, meklējot atbildes
uz mūžīgiem jautājumiem! Koncerts
nepatiks arī tiem, kas nenovērtē mirkļa
burvību, kas dubļainiem zābakiem un
raupjiem vārdiem nobradā pirmos vāros
pavasara un mīlestības asnus, nemaz
nepamanot iznīcības tuksnesi, kuru aiz sevis
atstājuši. Un tiem, kas nepamana otra darbu
un neprot priecāties par otra panākumiem.

Bet visi pārējie – un es ticu, ka tādu ir
vairākums - atnāciet! Dziedāsim mēs, vokālā
grupa “Anima Solla” - tikko atgriezušās no
koncertiem Vācijā, pirms tam paspējušas
Ogres vārdu izdaudzināt Latvijas Vokālo
ansambļu konkursā un jau sakravājušas
ceļasomas braucienam uz Nīderlandi. Ar
mums kopā būs mūsu draugi – Rīgas Tehniskās universitātes stīgu kvartets Gaiva,
kurš šogad svin savu 25. jubileju un ar kuru
kopā piedzīvoti skaisti mirkļi mūzikā. Būs arī
mūsu komponists Rihards Dubra – šoreiz pie
ērģelēm. Mūsu jaunais soprāns Sniedze
Prauliņa ir arī virtuoza flautiste, kuras
repertuārā gan klasiķu, gan mūsdienu
komponistu skaņdarbi, pie klavierēm – jaunā
altu meitene Līga Paegle – pianiste un
iejūtīga koncertmeistare. Dziedāsim un
spēlēsim gan baroka mūziku – Bahu un
Hendeli, gan romantiķi Grīgu, gan mūslaiku
neoromantiķi Dubru. Skanēs dziesmas ar
Aspazijas un Ojāra Vācieša vārdiem.
Un kopīgi piedzīvot šos mirkļus varēsim
mūsu gaišajā dievnamā – Ogres evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Mārīte Puriņa,
koncerta mākslinieciskā vadītāja

Aicina Muzikālā pietura “Ogre”
Sesto Ogres Mūzikas
svētku ietvaros aicinām piestāt
Muzikālajā pieturā “Ogre”
Ogres Vēstures un mākslas
muzejā 2.jūlijā laikā no
13.00 – 18.00.
Tikpat ilgi, cik Ogres dzelzceļa stacijā apstājas vilcieni,
Ogrē cilvēki klausījušies
mūzikas skaņās. Visizsmalcinātākā muzikālā dzīve Ogrē
noritējusi laikā starp diviem
pasaules kariem, kad aktīvi
darbojošās Ogres biedrības,
kā arī kafejnīcu īpašnieki, gādājot par
ogrēniešu un kūrortpilsētas viesu labsajūtu,
izslavētajām Ogres muzikālajām lakstīgalām
gaumīgi piepulcinājuši gan populārus
viesmāksliniekus no Rīgas, gan mazāk
zināmus , bet s abiedrībā iemīļotus
muzicētājus. Laikrakstos lasām par apburošo
Latvijas Nacionālās operas solisti Paulu
Brīvkalni, kura Ogres kūrorta biedrības
rīkotajā sezonas slēgšanas vakarā 1937.gada
augustā publikas priekšā stājas “elegantā
balta zīda skatuves tualetē ar oriģinālu melnā
samta fraku” un savā sudrabotajā balsī “ar
vijolīšu pušķi rokā un otru pie krūtīm (..)
izpilda Parīzes puķu pārdevējas dziesmu”.
Kūrmājas saimnieks, savukārt, šī paša gada
sezonai angažējis Ēriku Eku ar orķestri, kas
ar “piemērotu salona mūziku” papildina
pēcpusdienas kafijas stundu. Ogrē
skanējušas arī Marisa Vētras, Tāļa Matīsa,

Annas Ludiņas, Eduarda Miķelsona, Mildas
Gaujmalietes un daudzu citu pazīstamu un
tautā iemīlētu mākslinieku balsis, vasaru pēc
vasaras veidojot Ogres muzikālās tradīcijas
un arī šejieniešu muzikālo gaumi.
Piestājot muzikālajā pieturā Ogres
Vēstures un mākslas muzejā, ikviens varēs
ļauties 20.gadsimta 20.-30.gadu Ogres
muzikālajām noskaņām, klausoties solo
dziesmas tā laika populāru mākslinieku
ierakstos un uz lielā ekrāna vērojot
kūrortpilsētas skatus un sabiedriskās dzīves
ainas. Joprojām atvērta būs izstāde “Ogres
brīvdabas estrāde”.
Ieejas biļetes Ls 0.60; skolēniem, pensionāriem Ls 0,30.
Gaidīsim!
Iveta Ruskule,
Ogres Vēstures un mākslas muzeja
direktore

Improvizācijas par operu
Melo–M ir čellu trio, kas izveidots 2005.
gadā. Grupas sastāvā muzicē trīs akadēmiski
izglītoti čellisti – Kārlis Auzāns,Valters Pūce
un Antons Trocjuks.
Melo–M repertuārā ir gan popmūzikas un
rokmūzikas dziesmu versijas trim čelliem,
gan tautas mūzika, klasiskā mūzika un
modernā klasika. Trio ieskaņojis trīs
albumus: ar latviešu popmūzikas un
rokmūzikas dziesmu un ar pasaules tautu
populārāko dziesmu versijām. Melo–M ir
viena no starptautiski pazīstamākajām
Latvijas mūzikas grupām. Piecu gadu laikā
grupa divreiz ir devusies turnejā pa ASV,
koncertējusi Krievijā, Francijā, Lielbritānijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā,
Vācijā, Ukrainā, Igaunijā, Lietuvā, Turcijā
un citās valstīs.
2010. gada martā Melo–M 73 mūzikas
kolektīvu konkurencē ieguva trešo vietu un
bronzas medaļu pirmajā starptautiskajā
atskaņotājmākslinieku festivālā Terem
Crossover Competition Pēterburgā.

Koncertā skanēs jaunas versijas par
pazīstamām opermūzikas melodijām Verdi, Bizē, Vāgnera, Rosīni, Pučīni un citu
pazīstamu opermūzikas komponistu
populārākās melodijas Kārļa Auzāna
aranžējumos un Melo–M oriģināldarbi.
Klausītājiem būs iespēja ne vien novērtēt
Melo–M muzikālo veikumu, bet arī aizmirst
par ikdienas rūpēm jautrības un prieka pilnā
atmosfērā.

2011. gada jūnijs

3
17. jūnijā plkst. 18.00
Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
dokumentālā filma
ASTOŅI PILNMĒNEŠI
Filmas autori Ģirts Straustiņš,
Zane Peneze un Sandijs Semjonovs
Filma tapusi Afganistānas austrumu
pierobežā, Kunāras provincē 2010. gadā.
Piecu nedēļu laikā filmēšanas grupai ir
izdevies fiksēt NBS speciālo uzdevumu
vienības un ASV 101. Airborne divīzijas
vienības un ASV Mičiganas Nacionālās
gvardes sauszemes spēku kopējo darbu
un cīņas uguns zonā.

Pie Lielās zāles
AFGANISTĀNAS BĒRNU
ZĪMĒJUMU IZSTĀDE
Izstāde tapusi Ogres novada domes
un Afganistānas Farjabas provinces
pilsētas Meimanas sadraudzības ietvaros,
kad 2010.gadā Ogres novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis
un žurnālists Sandijs Semjonovs viesojās
Meimanā, lai nodotu Ogres iedzīvotāju
sagādāto labdarības sūtījumu. Sūtījumā
bija arī Ogres 1.vidusskolas audzēkņu sarūpētie zīmēšanas piederumi, kuri tika uzdāvināti
Meimanas meiteņu skolas audzēknēm. Izstādē būs iespējams apskatīt darbus, kuri tapuši,
izmantojot dāvinātos zīmuļus un krāsas.

Ogres Centrālajā bibliotekā
Ogrē, Brīvības ielā 35
Informācija: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
Bibliotēkas darba laiks vasaras periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam
Pieaugušo abonements un lasītava
P., O., T., C., P., 11.00 - 18:00 ; S., Sv. slēgta
Bērnu literatūras nodaļa
P., O., T., C., P. 10.00 - 17.00; S., Sv. slēgta
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena.
eParaksta saņēmēju ievērībai
Informējam, ka no 3. jūnija Ogres Centrālajā bibliotēkā atjaunota pieteikšanās eParakstam.
Pieteikties bibliotēkas darba laikā lasītavā vai pa telefonu 65071947.

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: 65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
VASARAS RADOŠĀS DARBNĪCAS
Tie, kuri vēlas radoši darboties, piesakieties!

Ciemupē
Informācija: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv
20. jūlijā pensionāru ekskursija. Maršruts: Jelgava - Blankenfeldes muiža - Vilce Bauska. Izbraukšana no Ciemupes Tautas nama plkst. 8.00.
Pieteikties līdz 15.jūlijam pa tālr.65068734, 65068710, 65068716.
13. augustā Kapusvētki Ciemupes kapos
plkst.14.00 katoļu draudzei,
plkst.16.00 luterāņu draudzei.

Ķeipenē
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
26. jūlijs – 4. augusts Mākslinieku Savienības radošās grupas vasaras plenērs.
4. augustā no plkst. 10.00 līdz 12.00 plenēra dalībnieku darbu izstāde.

Madlienā
Informācija: 65039166; e-pasts: mviducesevele@inbox.lv
9. jūlijā plkst. 20.00 PLĀTERES TAUTAS NAMAM “AUSTRUMS” - 100
Piedalās Madlienas, Meņģeles, Taurupes pagastu amatierkolektīvi.
22. jūlijā MADLIENAS DIENA 2011.
6.00 Ziedu paklāja veidošana.
10.00 MADLIENAS DIENA 2011 atklāšana.
12.00 Madlieniešu kopīgas pusdienas.
16.00 Koncerts Madlienas ev.luteriskajā baznīcā.
20.00 Zaļumballe brīvdabas estrādē.
6. augustā 11.00 Kapusvētki Vērenes kapos.
13.00 Kapusvētki Madlienas kapos.
22.00 Zaļumballe brīvdabas estrādē. Muzicē Ēriks Gruzniņš.
20. augustā 9.00 Sporta svētki Madlienā pagasta.
22.00 Disko zaļumballe brīvdabas estrādē.

Mazozolos
Informācija: 20013793; e-pasts: lauma.cielava@inbox.lv
2. jūlijā plkst. 16.00 Pensionāru biedrības “Omulība” tikšanās Mazozolu muižā.
6. augustā Kapusvētki
plkst. 15.00 Baltavas kapos,
plkst. 17.00 Līčkalniņa kapos.

Meņģelē
Informācija: 65029131, e-pasts: jankuna@inbox.lv
6. augustā Kapusvētki Menģeles kapos,
plkst. 21.00 Atpūtas vakars.
13. augustā plkst.10.00 Lauku sporta svētki Meņģeles stadionā.
27. augustā plkst. 10.00 Zemnieku un lauksaimnieku diena.

Suntažos
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv

P. 12.00-19.00, O., T., C. 12.00-18.00, P. 10.00-16.00 vai pa tālr. 65021459 līdz 30. JŪNIJAM

Darbnīcas vadīs profesionāli mākslinieki, un tās var apmeklēt gan mazi, gan lieli.

15. jūlijā plkst. 21.00 Rekonstruētās estrādes atklāšana un balle.
30. - 31. jūlijs Suntažu Kultūras namā, pie Suntažu pils, Suntažu estrādē Teātru festivāls
SAVA CEĻA GĀJĒJS.
31. jūlijā plkst. 11.00 Romas katoļu baznīcas Kapusvētki Suntažu kapos,
plkst. 12.00 Ev. luteriskās baznīcas Kapusvētki Suntažu kapos,
plkst. 13.00 Ev. luteriskās baznīcas Kapusvētki Kastrānes kapos.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
23. maijs – 31. jūlijs
Izstāde OGRES

ESTRĀDE – NOTIKUMI, LEĢENDAS, EMOCIJAS

No 18. jūnija - ĢIMEŅU SESTDIENAS
Ogres Vēstures un mākslas muzejs ir padomājis par saviem jaunākajiem apmeklētājiem.
Sākot ar 18. jūniju sestdienās muzejā īpaši tiek gaidītas ģimenes ar bērniem, lai kopīgi un
mazliet neparasti iepazītos ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju un aktuālo izstādi.
Iesākumā mazais muzeja apmeklētājs saņems īpašo muzeja ceļvedi, kas ļaus katram
pašam izsekot norādēm un atrast interesantākos apskates objektus. Turklāt došanās pa
ceļveža pēdām nebūs vienkārša pastaiga - tās laikā būs jāatrod kāds paša izvēlēts
priekšmets. Kad meklētais būs atrasts, mazais muzeja apmeklētājs varēs izvēlēties
skaistāko sēžamspilvenu, ņemt rokās zīmuļus un ļauties krāsošanas priekam, izkrāsojot
paša atrastā priekšmeta attēlu. Vecāki tikmēr varēs brīvi turpināt apskatīt ekspozīcijas.
Ģimenes viesošanās noslēgumā mazais muzeja viesis varēs atstāt savu parakstu īpašajā
bērnu viesu grāmatā, tāpat jauno muzeja ciemiņu gaidīs patīkams un salds pārsteigums.
Muzeja darba laiks sestdienās 11.00 – 15.00. Uz tikšanos Ģimeņu sestdienās!
4. – 28. augustā Vitauta Mihalovska personālizstāde MANA OGRE
Ogres Vēstures un mākslas muzejā var iegādāties suvenīrus ar Ogres motīviem
Grāmata “Telpu tekstilijas Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājumā 19. gs. – 20. gs.
pirmā puse”. Cena: 3,00 Ls.
Krāsojamā grāmata “Vasarnieku piedzīvojumi Ogrē”. Cena: 0,70 Ls
Magnētiņi ar Ogres skatiem. Cena: 1,00 Ls
Krūzīte ar Ogres skatu. Cena: 2,50 Ls
Pastkarte ar Ogres skatu. Cena: 0,10 Ls
Ziepītes ar priežu - piparmētru aromātu. Cena: 2,00 Ls

Krapē

Taurupē

14. augustā plkst.13.00
Kapusvētki Krapes kapos.

Informācija: e-pasts: nellija@taurupe.lv
30. jūlijā plkst. 15.00 Kapusvētki Aderkašu kapos.
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18. jūnijā
Vasaras Saulgriežu
gaidīšanas svētki
Kas ir Jāņi? Kāpēc mēs tos tik ļoti gaidām? Kā apgūt jaunas Līgo dziesmas? Vai siera siešana
ir viens no auglības rituāliem? Kā nopīt visskaistāko Jāņu vainagu? Kā pareizi sasiet pirtsslotas?
Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas pirms vasaras Saulgriežu svētkiem nodarbina cilvēku prātus
un liek ieskatīties kādā tradīciju aprakstā vai iztaujāt pieredzējušu svētku svinētāju. Un kā daudzi
teic - svētku gaidīšanas, gatavošanas rituāli pašus svētkus dara svētīgākus un krāšņākus!
Ogrēnieši un Ogres viesi! 18.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 aicinām uz pļaviņu aiz
Kultūras centra, lai iepazītu, apgūtu un izbaudītu kaut nelielu daļu no Jāņu gaidīšanas
rituāliem.
Plkst. 9.00 tiks atklāts Amatnieku tirdziņš, kurā varēs iegādāties Saulgriežu laikam un
svētku galdam noderīgas lietas: māla alus kausus, māla bļodas speķa pīrāgiem, linu galdautus,
pītus grozus un koka karotes, pirts ķipīšus u.c. Tautas lietišķās mākslas studijas Saiva dalībnieces
priecēs ar izstādi- pārdošanu “Lina dvieļi un pirtsslotas”.
No plkst.10.00 Silmaču pagalma un Līgo dienas gaidīšanas atmosfērā mūs ievedīs Ogres
Tautas teātra aktieri, mūziķi, dziedātāji, dejotāji un Saulgriežu laika rituālo darbību zinātāji.
Māju kopšana, rotāšana, vītņu, vainagu pīšana, pušķu darināšana bija neatņemama
svētku sastāvdaļa. Daudzi augi, kas ievīti vainagā un savākti pušķī, ir arī tradicionālie ārstniecības augi, tātad tos var izžāvēt un vēlāk lietot – vai nu dažādās veselīgās un garšīgās ikdienas
tējās, vai gatavojot uzlējumus, ar kuriem uzveikt dažādas kaites. Ja paņemsiet līdzi savas Jāņu
zāles vai kalmes, zinošas speciālistes jums ierādīs, kādus Līgo rotājumus no tām var izgatavot.
Laicīgi ir jāsagatavo arī svētku mielasts. Jāņu siera apaļā forma simbolizē sauli un pasauli
tās veselumā. Laužot pa gabalam no siera, katrs paņem sev daļu saules spēka. Folklorā alus
simbolizē saimnieka darba sparu, apstrādājot laukus, sējot labību, novācot ražu. Tas ir arī lauku
ražības rādītājs. Redzēsiet, kā top Jāņu siers - sākot no uguns iekuršanas zem lielā piena katla,
beidzot ar siera siešanu un nogaršošanu, Ogres Danču kluba vadītāja Aināra Sviķa uzraudzībā un
piepalīdzot arī pārējiem svētku dalībniekiem.
Varēsiet vērot un piedalīties maizes cepšanas procesā, sākot ar mīklas sagatavošanu un
mīcīšanu un beidzot ar maizītes izņemšanu no krāsns. Ripojošo maizes krāsni un mājas
pašbrūvēto alu pie mums no Madonas novada Ošupes pagasta “Jaunkalēju” mājām būs atvedis
meistars Andrejs Broks.
Viena no svarīgākajām sastāvdaļām lielajā Jāņu rituālā ir Jāņu pirts: pirts kā garīga un
fiziska attīrīšanās, sevis harmonizēšana, visu funkciju izlīdzināšana, enerģijas uzņemšana. Par
pēdējo sevišķi rūpējas dažādās zāļu, koku un krūmu slotiņas, kas sietas vasaras saulgriežu laikā –
bērzu, ozolu, pīlādžu, priedes, upeņu, apses, melisas, pelašķu utt. Ja paņemsiet līdzi kādus
materiālus slotiņas sasiešanai, tad uzzināt to spēku un iedarbību jums palīdzēs pieredzējuši
dabas gudrību krājēji, bet ar sasieto slotiņu varēsiet nopērties pirtī, kas būs atripojusi no Mārupes
SIA “RestRent”. Noderēs arī līdzi paņemtais vai tirdziņā iegādātais linu dvielis.
Lai jūs Līgo svētkus varētu sagaidīt un pavadīt patiesā priekā un līksmībā, kopīgi mācīsimies
Saulgriežu laika tradīcijas, dziesmas un dančus !
Svētkos piedalās: Ilga Reizniece, folkloras kapela Maskačkas spēlmaņi (vadītājs - Ansis
Ataols Bērziņš), Tautas lietišķās mākslas studija Saiva (vadītāja Antra Saliņa), Ogres Tautas
teātris (režisors Jānis Kaijaks), Ogres Danču klubs (vadītājs Ainārs Sviķis), deju kopa Aija
(vadītāja Aija Zepa), folkloras kopa Artava (vadītājs Bonifācijs Lazdāns), koris Atvasara
(diriģents Alvis Bērziņš).
Rita Smirnova, Ogres Kultūras centra vadītāja

NĀC, NĀKDAMA, JĀŅU DIENA!
SUNTAŽOS
22. jūnijā plkst. 22.00 Zelta klasika!!!! Izmantojiet iespēju!!!! 1986. gada Nacionālā
teātra iestudējuma SKRODERDIENAS SILMAČOS videoversija uz brīvdabas ekrāna
skvērā pie Suntažu Kultūras nama. Lomās: Astrīda Kairiša, Ģirts Jakovļevs, Uldis
Dumpis, Voldemārs Šoriņš u.c. Ieeja brīva
.

LAUBERĒ
22. jūnijā plkst. 20.30 Lauberes estrādē LĪGO IESKAŅU UZVEDUMS. Piedalās
pagasta iedzīvotāji, režisore Vineta Kazeka.
.

OGRĒ
23. jūnijā plkst. 22.00 pļavā aiz Ogres Kultūras centra LĪGO BALLE. Spēlē Ķeguma
muzikanti. Lielā ugunskura iedegšana.Savai labsajūtai un omulībai līdzi ņemiet
“groziņu”, siltu paklāju, nojumi.
.

CIEMUPĒ
23. jūnijā plkst. 22.00 Ciemupes estrādē zaļumballe ĪSA BIJA JĀŅU NAKTS. Līdz
rīta gaismai pie kopīga ugunskura lustīgus dančus spēlēs grupa Ciemupe.

Aizrautīgu dziedātāju korī nekad nevar būt par daudz

Jau kopš pirmās tikšanās 1997. gada rudenī
otrdienu vakari ir Rasas regulārais pulcēšanās
laiks. Protams, ir arī koncerti mājās un viesos,
izbraukumi un ciemošanās pie draugiem, kā arī
citas interesantas tradīcijas. Piemēram, ne
katram korim ir vārdadiena, bet Rasai ir – 20.
jūnijā vienmēr tiekamies, katru gadu citviet, bet
allaž mājasmāte ir kāda no kora dziedātājām.
Jau esam svinējušas Ogrē, Ogresgalā,
Turkalnē, Rīgā, Ķegumā Daugavas krastā, bet
šogad plānojam tikties Gaujā, Carnikavas
novadā.
Tradicionāli ir kļuvuši arī mūsu ikgadējie
ziemas sezonas priecīgie koncerti ar moto "C
vitamīns". Tajos vienmēr uzstājamies kopā gan
ar saviem senajiem, gan jauniegūtajiem
draugiem un mēģinām sev un skatītājiem
dāvināt prieku, kas spītē tumšajām dienām,
biezajiem sniegiem un lielajiem saliem. Mūsu
uzticamākie draugi, ar kuriem dalāmies ne tikai
“C vitamīnā”, bet arī citādi uzstājamies,
priecājamies pēc koncertiem un dažādojam
savu ikdienu, ir pūtēju orķestris Madliena un
vīru kori Ķekava, Staburags un Iustus.
Par jauku tradīciju izveidojusies Rasas
nometne augusta vidū Aglonas pusē, kur
apvienojam darbu ar atpūtu – piedalāmies
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos
Aglonas Bazilikā un vienmēr apmeklējam
interesantākos tās puses kultūras un tūrisma
objektus, bet pašu gatavotas maltītes un
Latgales dabas skaistumu nesteidzīgi baudām
"Jāņu" mājās pie Rušona, kur saimnieko un
pirtiņu kurina diriģents Jānis Mežinskis ar
ģimeni.
2010. gada Ziemassvētku laikā beidzot
realizējām senu ieceri - sapulcinājām mūsu
dziedošo jauno paaudzi. Tapa koncerts, kurā
uzstājās gan lielo bērnu, gan mazo bērnu
ansamblis, drosmīgākie sniedza instrumentu
spēles priekšnesumus. Esam cieši apņēmušās
šo tradīciju turpināt! Cita citas mazos bērnus,
kuri nereti līdz ar mammām ir arī mēģinājumu
dalībnieki, esam iepazinušas labāk, bet lielo
puišu un meiteņu kuplais pulks un apņēmība
uzstāties mums bija patīkams pārsteigums un
ļoti liels prieks. Tāpat priecājamies par tām
meitenēm, kas jau dzied korī kopā ar mammām,
un par lielajiem zēniem, kas neatsaka mums
palīdzību organizatoriskās lietās, piemēram,
uzņemoties atbildību par mūsu pasākumu
saviesīgās daļas muzikālo noformējumu. Liels
paldies jāsaka arī mūsu vīriem, draugiem,
vecākiem un citiem ģimenes locekļiem, kas
mūs visādi atbalsta – ir aktīvi klausītāji, pie-

dalās pasākumos, brauc kopā ar mums ceļojumos, fotografē un filmē, nes kora karogu, cep
gaļu piknikos un plēš jokus, lai mūs
uzjautrinātu! Ja tā nebūtu, no mūsu interesantās, saskanīgās un labi organizētās kora
dzīves daudz kas nebūtu iespējams! PALDIES
JUMS VISIEM!
Rasas galvenā pazīšanās zīme ir pašu pītie
krāšņie rožu vainagi, kurus, tērpušās
brīnišķīgajos Ogres novada tautas tērpos, nu jau
tradicionāli svarīgākajās kora uzstāšanās reizēs
vienmēr liekam galvā. Ticiet vai nē, šadi
tērptas, jau divas reizes esam iekļuvušas
Vispārējo latviešu Dziesmu svētku tautas tērpu
skates finālā. Nu jau gadus desmit mēs esam
“Rožu meitenes” – tā mūs nosauca novadnieks,
kādreizējais Ogres Skolotāju kora dziedātājs un
bijušais Ministru prezidents Andris Bērziņš,
“koru karu” laikā ieraudzījis uz Latvijas
Universitātes kāpnēm. Jāpiebilst, ka pašu
rokām tiek darināti ne tikai rožu vainagi. Nu jau
pāris gadu arī zem kora Ziemassvētku egles tiek
likti pašu darināti nieki – gan izšūtas, adītas,
tamborētas, gleznotas un izgrieztas apsveikuma kartītes, gan dažādās tehnikās paštaisītas
egļu rotas.
2011. gada aprīļa beigās un maija sākumā
pēc pāris gadu pārtraukuma devāmies tālākā
ceļā – ciemojāmies Itālijā, Trento apgabalā, pie
jauktā kora Cantoria Sine Nomine, ar kuru
iepazināmies 2000. gadā Loreto garīgās
mūzikas festivālā Itālijā un kuru 2010. gada
jūlijā ar Ogres novada domes un Ogres
Kultūras centra lielu atbalstu uzņēmām Latvijā.
Itālijā uzstājāmies trijos koncertos, kā arī
Rovereto mūzikas skolā kopā ar audzēkņiem
piedalījāmies meistarklasē, kuru vadīja mūs
diriģente Aira Birziņa. Itāļu draugi bija
parūpējušies, lai mēs piedzīvotu piecas
piesātinātas, skaistas un sirsnības pilnas dienas
Ziemeļitālijā!
2011. gads solās būt bagāts arī ar citiem
kora, mūsu novada un valsts mēroga
pasākumiem, kuros piedalīsimies. Un par to, lai
mūsu sniegums būtu pārliecinošs, kā allaž
rūpējas mūsu diriģentes Aira Birziņa un Zane
Stafecka.
Informāciju par mūsu nozīmīgākajiem
pagātnes un nākotnes notikumiem, košākos
fotomirkļus un notikumu hroniku iespējams
aplūkot Rasas interneta mājaslapā
http://www.music.lv/choirs/rasa/.
Sandra Birziņa,
kora Rasa dziedātāja

.

OGRESGALĀ
23. jūnijā plkst. 23.00 Tradīciju parkā LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE kopā ar bocmani
Andžu.
.

ĶEIPENĒ
23. jūnijā plkst. 21.00 pie Tautas nama LĪGO VAKARS kopā ar Ķeipenes
amatierkolektīviem. Ballē spēlē muzikanti no Kokneses.
.

MADLIENĀ
23. jūnijā plkst. 9.00 Zāļu tirgus laukumā pie Madlienas Kultūras nama.
Plkst.10.00 Līgo koncerts laukumā pie Madlienas Kultūras nama. Piedalās bērnu deju
kolektīvs Lienīte un senioru vokālais ansamblis Tik un Tā.
.

MAZOZOLOS
23. junijā JĀŅU IELĪGOŠANAS ZAĻUMBALLE Mazozolu estrādē.
.

MEŅĢELĒ
23. jūnijā plkst. 21.00 pie Tautas nama IELĪGOSIM JĀŅU DIENU.
.

TAURUPĒ
23. jūnijā plkst. 20.00 JĀŅU IELĪGOŠĀNA kopā ar Taurupes pagasta
amatierkolektīviem (koncerts, kopīga lielā ugunskura iedegšana, diskoballe līdz rīta
gaismai) Taurupes estrādē.
.

Daugavas krastā IKŠĶILĒ
23. jūnijā plkst. 20.00 līgosim kopā ar Ogres un Ikšķiles novada koriem.

Der zināt
23. jūnijā Ogres Tautas teātris ar Rudolfa Blaumaņa lugas “Skroderdienas Silmačos” izrādi
viesosies Venspilī.
25.jūnijs – 2.jūlijs Ogres Kultūras centra senioru deju kolektīvs Ogrēnietis piedalās starptautiskajā
folkloras festivālā Calella Katalonijā Spānijā.
2. jūlijā plkst. 20.00 Ogres Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla dzied garīgās mūzikas
koncertā Stirnienes baznīcā, piedalās kvartets Gaiva un Rihards Dubra (ērģeles).
2. jūlijā Madlienas kultūras nama jauktais koris Madliena piedalās Dziesmu dienā Alūksnē.
2.jūlijā Ogres Kultūras centra senioru deju kopa Astras piedalās Latgales novada senioru deju
festivālā „Varkava ziedēs pļavas ziedos”.
7. – 10.jūlijs Ogres Kultūras centra vokālās grupas Anima Solla koncerti Ogres sadraudzības pilsētā
Hengelo, Nīderlandē.
23.jūlijā Ogres Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Raksti piedalās deju kolektīva
Vērgalīte 25 gadu jubilejas koncertā Vērgalē.
30.jūlijā Ogres Kultūras centra senioru deju kopa Astras dejo Ikšķiles svētkos “Deja varavīksnes
krāsās”.
14.augustā Ogres Kultūras centra sieviešu koris Rasa dzied Aglonas Bazilika dievkalpojumā.
19. – 21.augusts Ogres Kultūras centra pūtēju orķestris Horizonts piedalās pūtēju orķestru festivālā
Tartu (Igaunija).
20.augustā plkst. 20.00 Ogres Kultūras centra kori Rasa, Ogre, Grīva, Atvasara, Skolotāju
kamerkoris, Ogres 1.vidusskolas jauktais koris Anima, Madlienas kultūras nama jauktais koris
Madliena un Suntažu Kultūras nama jauktais koris Suntaži piedalīsies Rīgas svētku lielkoncertā
MEISTARS. DZIESMA. LEĢENDA Mežaparka Lielajā estrādē.
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