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Kultūras Ziņas
PA “Ogres novada kultūras centrs”

Ogres Mākslas skolas 21. pavasaris
Uzminiet, kam bija jāatrodas Ogrē, Meža prospektā
2A? Ogres Mākslas skolai! Tā 1990.gadā bija lēmis toreizējais Ogres pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs
Aivars Kalniņš. Bet mainījās laiki, mainījās vara, mainījās cilvēki. Sākotnēji skola darbojās Ogres kultūras
namā, bet 1991.gada 1.septembrī tā pārcelās uz tagadējo skolas ēku Brīvības ielā 11.
Otru elpu Ogres Mākslas skola (OMS) atguva
2007.gadā. Pēc pusotra gada gariem rekonstrukcijas
darbiem skola kļuva par lielāko un labiekārtotāko mākslas skolu valstī. 92 m2 liela izstāžu zāle ar speciālo apgaismojumu, dekoratīvās mozaīkas sienu apdarē,
2.stāvā trīs klases ar transformējamām sienām, kuras 15
minūšu laikā var pārvēst par 100 m2 lielu zāli, labiekārtota datorklase, pēc mācību daļas vadītājas Signes
Kraukles skicēm gatavotas mēbeles un saulē vizuļojošais stiklotais lifts pie skolas ārsienas, lai ikviens, arī
tie, kuriem ir kādas veselības problēmas, var apmeklēt
gan nodarbības, gan izstādes. Kronis visam – bēniņi,
kur kādreiz dzīvoja, perēja bērnus un bija ierīkojuši sev
kapsētu baloži, ir pārvērtušies līdz nepazīšanai. Romantiskajās telpās iekārtotas zīmētavas, fotolaboratorija un
studija, kuru apmeklē interesenti bez vecuma ierobežojumiem.
Bet kas būtu labiekārtotas telpas bez audzēkņiem
un skolotājiem? Tie ir viņi, kas skolas slavu aiznesuši
tālu aiz Latvijas robežām. Skola darbību uzsāka ar apmēram 100 audzēkņiem un 10 skolotājiem. Tie bija –
Māra Martiņjāne Kaša, Baiba Pelčere (Astra), Lolita
Abiļēviča (Onckule), Tamāra Stuce, Kristīne Skalberga,
Pēteris Justovičs, Dainis Ozoliņš, Vitauts Mihalovskis,
Āris Segliņš un direktors Pēteris Aulmanis.
Šobrīd skolā 18 pedagogi izglīto apmēram 500 audzēkņus. Kopš 2004.gada ir izveidota filiāle Suntažos,
2010./2011. mācību gadā - divas klases Ķegumā.
Pa šiem vairāk nekā 20 darba gadiem 50 skolotāji
apguvuši mākslas skolas pedagogu iemaņas (speciāli
mākslas skolām pedagogus Latvijā nekur negatavo).
Kopā ar pārstavjiem no Igaunijas, Somijas, Itālijas un
Holandes ir realizēti vairāk nekā 10 starptautisku projektu. Katru gadu 10 līdz 20 audzēkņi iestājas dažādās
vidējās profesionālās un augstākās mācību iestādēs,
Mākslas akadēmiju ieskaitot. Daudzi atgriezušies un
strādā Ogrē. Krišs Skrastiņš ir Ogres galvenais mākslinieks, Sanita (Gladilina) Ņikitenko – zīmēšanas metodiskā kabineta vadītāja novadā; OMS strādā – Iveta
Priedīte, Elīna Reča, Ilze Aulmane, Mārtiņš Aulmanis,
Dagne Rudze, Arvīds Alksnis, strādāja arī Zane Rudze

un Sandijs Greiškāns; Vineta Oboznaja ir zīmēšanas
skolotāja Ogres Valsts ģimnāzijā.
Ilze Orbidāne strādā Olaines Mākslas skolā, Sandra
Sabīne Jaundāldere – Lielvārdes Kultūras namā.
Vairāki audzēkņi mācās vai mācījušies ārzemēs:
Ilze Piliņa - Lielbritānijā, Laima Kļaviņa – ASV (Sanfrancisko), Agita Putniņa – Spānijā, Aņa Škatova –
Krievijā (Maskava); Ilona Nukševica – Itālijā, Ukrainā.
Aigars Truhins, Terēze Inese Marta Sprudzāne –
Zaķe, Žanna Zavadska, Liene Ūlande ir kļuvušas par
pazīstamām māksliniecēm.
Esam piedalījušies Latvijas Kultūras ministrijas
visos gadskārtējos konkursos un semināros. 1998. un
2008.gadā par godu pilsētas jubilejām tie tika sarīkoti
arī Ogrē.
Šogad Valsts konkursa noslēgumā Valkā diplomu
par 1.vietu zīmēšanā savā vecuma grupā saņēma
Annija Janne-Jannova, bet Atzinības rakstu Anna
Šmite (skolotāja Violeta Žukovska).
Skolas izstāžu zāle priecē novada iedzīvotājus ar
brīnišķīgiem mūsu bērnu darbiem, kuri nereti Ogres
vārdu aiznesuši arī pasaulē. Dažāda kaluma medaļas ir
iegūtas starptautiskajos konkursos Somijā, Ungārijā,
Polijā, Slovēnijā, Taivānā, Japānā u.c.
Nu jau piekto gadu esam aicināti izstādīt skolas
darbus Latvijas Leļļu teātra vestibilā, 2000.gadā notika
plaša izstāde Latvijas Mākslas akadēmijā, četras reizes
esam piedalījušies Māras Muižnieces Rīgas Mākslas
skolas rīkotajās starptautiskajās izstādēs. Pagājušā gada
nogalē ar Signes Kraukles gādību 1. Starptautiskā izstāde notika arī mūsu skolā. Piedalījās mākslas skolas
no Somijas, Ungārijas, Serbijas, Turcijas, Afganistānas,
Indijas un Latvijas (Madlienas, Baldones, Siguldas,
Rīgas, Madonas, Valkas un Ogres).
Kaut arī mūsu valsti piemeklējušas sūras dienas,
nākotnē raugāmies ar cerībām. Audzēkņu skaits nesamazinās, pedagogi Māra Martiņjāne Kaša, Signe
Kraukle, Sarmīte Munde, Kristīne Jukmane, Pēteris
Justovičs, Aleksandrs Zobens, Lilija Karlova, Ieva
Lāce, Violeta Žukovska, Inese Karpova, Iveta Priedīte
un Rihards Tontegode - saņēmuši pateicības Skolotāju
dienā.
Paldies visiem skolotājiem un darbiniekiem, paldies Ogres novada pašvaldībai par izpratni un tālredzību, atbalstot vienu no šobrīd skaistākajām,
labiekārtotākajām un panākumiem bagātākajām mākslas skolām Latvijā.
Pēteris Aulmanis, Ogres Makslas skolas direktors

16.aprīlī Ogrē, Brīvības ielā risinājās Mākslas diena

Gleznu aizsāka Ogres novada domes priekšsēdētāja
vietniece Vita Pūķe, Mākslas skolas direktors Pēteris
Aulmanis un mācību daļas vadītāja Signe Kraukle.

Pats aizraujošākais notikums bija Garākās gleznas
veidošana.
Savu parakstu uz tās atstāja arī bijusī ogrēniete, māksliniece Elita Patmalniece.

LIELDIENAS.

LIELDIENAS. LIELDIENAS.

18. APRĪLIS – 30. APRĪLIS Ogres Centrālajā bibliotekā izstāde
LIELDIENAS GAIDOT
ZAĻAJĀ CETURTDIENĀ, 21. APRĪLĪ
11.00 Ogresgala Tautas namā koncertuzvedums bērniem
LIELDIENAS ČUČUMUIŽĀ. Piedalās: Lieldienu zaķis, rūķīšu krustmāmiņa Kristīne, rūķītis Kikī, rūķītis Taustiņš no Čučumuižas. Biļetes Ls 1
12.30 Mazozolu Tautas namā Mazozolu pamatskolas dramatiskā
pulciņa uzvedums 12 MĒNEŠI. Pēc uzveduma - Lieldienu ieskaņas
pasākums ar olu ripināšanu, šūpošanos un našķošanos.
19.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē koncertuzvedums
PASAKAS PAR ZIEDIEM. Annas Sakses pasaku emocionalā bagātība,
Jaunā Rīgas teātra aktiera Gundara Āboliņa, komponista un pianista Valta
Pūces un flautistes Ditas Krenbergas sniegums, Pētera Apses ziedu foto
tuvplāni. Biļešu cena Ls 5; skolēniem, pensionāriem Ls 3
LIELAJĀ PIEKTDIENĀ, 22. APRĪLĪ
10.00 Ogres ev. luteriskajā baznīcā
Koncerts LIELAJĀ PIEKTDIENĀ. Piedalās: koris Ogre, Skolotāju
kamerkoris, soliste Ance Purmale, koncertmeistares Dzintra Vīcupe un
Gunta Trasune. Programmā: F. Mendelszona-Bartoldi nepabeigtā oratorija
“Kristus”, Dž.Verdi “Stabat Mater” u.c. Ieeja brīva.
14.00 Ogresgala Tautas nama Mazajā zālē Mela Gibsona filma
KRISTUS CIEŠANAS. Ieeja brīva. Bērniem līdz 12 gadiem filmu skatīties
nav ieteicams.
KLUSAJĀ SESTDIENĀ, 23. APRĪLĪ
13.00 Madlienas Kultūras namā
Lieldienu pasākums senioriem ATGRIEŠANĀS.
19.00 Suntažu Kultūras namā
ZANE DAUDZIŅA izrādē TĀDA ES ESMU. Biļešu cena Ls 6; 5; 4
PIRMAJĀS LIELDIENĀS, SVĒTDIEN, 24. APRĪLĪ
Laukumā pie Madlienas kultūras nama
9.00 LIELĀS DIENAS TIRGUS.
10.00 Koncerts SPĪDI, NU, SAULĪTE. Viesosies deju kolektīvs no
Kohilas (Igaunija).
10.30 Meņģeles Tautas namā koncerts IEŠŪPOJAM LIELDIENAS!
11.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē mazo vokālistu konkurss
OGRES NOVADA CĀLIS 2011. Ieejas maksa Ls 0,70
12.00 pie Ciemupes Tautas nama Lieldienās projām dzīsim ļaunumu
un raizes, ziemas miegu dāvāsim lācim, dancināsim un ripināsim olas, iesim
rotaļās, šūposimies. Lūdzu līdzi ņemt krāsotas olas, lai varētu aktīvi
iesaistīties spēlēs.
12.00 Ogresgala Tradīciju parkā
Lieldienu svinības KARIET, BRĀĻI, ŠŪPOLĪTES! Dziedāsim,
rotaļāsimies, dejosim un priecāsimies kopā ar folkloras kopu Dandari.
13.00 Lauberes Kultūras namā telekompānijas LNT sadziedāšanās
šova Dziedošās ģimenes uzvarētāju ZAĻKALNIŅU ĢIMENES koncerts.
Biļešu cena Ls 2,50
14.00 Ķeipenes Tautas namā
Koncerts NĀC, NĀKDAMA, LIELA DIENA!
21.00 Meņģeles Tautas namā ATPŪTAS VAKARS.
22.00 Madlienas kinoteātrī
Pasākums jauniešiem SATIKŠANĀS LIELDIENĀS.
22.00 Taurupes Tautas namā DISKOTĒKA.
OTRAJĀS LIELDIENĀS, PIRMDIEN, 25. aprīlī
14.00 Ogrē, Brīvības ielas skvērā Lieldienu uzvedums ZAĶU GANS.
Latviešu tautas rotaļas un danči, olu krāsošana un olu kaujas, iespēja
izšūpoties. Sīkdzīvnieku audzētāju biedrības Trusis un citi izbraukuma
izstāde, truša - akrobāta paraugdemonstrējumi.
15.00 Suntažu Kultūras namā Arvīda Krieva filma DANCIS PA TRIM
Biļešu cena Ls 1
16.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
Koncertprogramma ROŽU DZIESMAS. Literāri muzikāla meditācija par
mīlestības tēmu. Piedalās: vokālā grupa PUTNI, mākslinieciskā vadītāja
Antra Dreģe, soliste Iveta Romancāne, pianistes Aurēlija Šimkus un Aija
Ziņģīte. Programmā O. Harkavija, J.S. Baha-Guno, G. Holsta, J. Ābola,
A. Pjacollas, F. Pulenka, M. Ravēla u.c. komponistu skaņdarbi. Skanēs
literāru darbu fragmenti Antonijas Apeles režijā. Ieeja brīva.
29. APRĪLĪ 10.00 Meņģeles Tautas namā LIELDIENU SAIETS
pagasta vecākajai paaudzei.

Trīs stundu garumā tapa 50 m gara glezna.
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KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD .
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
29. aprīlī plkst. 13.00 Lielajā zālē Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada skolu DEJU KOLEKTĪVU SKATE. Ieeja brīva.
30. aprīlī no plkst. 9.00 Laukumā aiz Ogres Kultūras centra
PAVASARA GADATIRGUS. Tirgotāju pieteikšanās no 18. līdz 28. aprīlim.
Iesniegumu veidlapa saņemama pie Ogres Kultūras centra dežuranta vai
www.okc.lv.
1. maijā plkst. 11.00 Lielajā zālē 8. Popdziesmu un deju festivāls
TUSIŅŠ TRĪS PRIEDĒS 2011. Biļešu cena Ls 1
3. maijā plkst. 10.00 Mazajā zāle Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada skolu 5. – 9. KLAŠU UN JAUKTO KORU SKATE. Ieeja brīva.
3. maijā plkst. 17.00 Lielajā zālē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentes Daigas Sosnares kvalifikācijas eksāmena koncerts
DIVI PAR MAZ, TRĪS PAR DAUDZ. Piedalās: kultūras nama “Lielvārde”
vidējās paaudzes deju kolektīvs Lāčplēsis, pirmsskolas izglītības iestādes
“Zelta sietiņš” deju kolektīvi, Ikšķiles vidusskolas deju kolektīvi, Ikšķiles
vidusskolas POP grupa. Biļešu cena Ls 1
4. maijā plkst. 16.00 Lielajā zālē Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts koncerts MUMS VIŅA IR
VISSKAISTĀKĀ TIK UN TĀ. Piedalās: Latvijas Nacionālās operas soliste
Ilona Bagele, konkursa “Latvijas talanti”uzvarētājs Dainis Skutelis, SEB
muzikālās bankas uzvarētājs Nikolajs Puzikovs, Lielvārdes Violetais koris
un Olga Rajecka, grupas: Ķēniņdēli, The King Boys, Omulīši, Bartenbass
(Oskars Zaļkalniņš, Ainārs Bumbieris, Artūrs Mangulis); Dāvis Mazurenko
ar muzikālo grupu, Juris Trasūns, Pēteris Trasūns, Agate Albekeite, Zane
Briška, Sintija Ģēģere, Patrīcija Bloma, Emīls Mangulis, Atis Ieviņš un
Evija Sloka. Ieeja brīva.
5. maijā plkst. 19.00 Lielajā zālē Arvīda Krieva filma
DANCIS PA TRIM. Lomās: Mārtiņš Freimanis, Kristīne Nevarauska, Jānis
Vingris. Biļešu cena Ls 2
6. maijā plkst.17.00 Lielajā zālē pirmsskolas izglītības iestādes
ZELTA SIETIŅŠ audzēkņu koncerts. Ieeja brīva.
7. maijā plkst. 16.00 Mazajā zālē Latvijas Nacionālo karavīru biedrības
vīru kora TĒVIJA koncerts. Diriģents Jānis Sējāns. Biļešu cena Ls 1
7. maijā plkst. 21.00 Deju zālē atpūtas vakars DEJU LAIKS.
Spēlē Labvēlīgais tips. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas
pie galdiņiem, Ls 5, pasākuma dienā Ls 7. Ballēties varēs līdz plkst. 02
8. maijā plkst. 17.00 Lielajā zālē Ogres Tautas teātra izrāde
Alehandro Kasona TREŠAIS VĀRDS. Režisors Jānis Kaijaks.
Biļešu cena Ls 1
11. maijā plkst. 19.00 Lielajā zālē Koncerts IET DZIESMA CAUR
DZĪVI UN MŪŽS KĻŪST PAR DZIESMU.... Piedalās: Dainis
Porgants, Zigfrīds Muktupāvels, Andris Daņiļenko, Uģis Roze,

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Ogrē, Brīvības ielā 35
Informācija: tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
18. – 24. APRĪLIS Bibliotēku nedēļa
1996. gadā UNESCO 25. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu, kad visā pasaulē tiek cildinātas grāmatas un
to lasīšana.
Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad tā, pēc Latvijas bibliotekāru biedrības ierosinājuma, tika organizēta pirmo reizi. Bibliotēku nedēļas laikā daudz plašāk tiek runāts un stāstīts par bibliotēku
darbu, tās aktualitātēm un problēmām, kā arī tiek rīkoti dažādi pasākumi.
Arī mūsu novada bibliotēkas piedāvā gan interesantas izstādes, gan pakalpojumus un pasākumus dažāda vecuma lasītājiem. Sekojiet informācijai
un izvēlieties sev saistošāko!
19. aprīlī. plkst. 16.00 Tikšanās ar grāmatas “Latvieši ir visur” autoru
Otto Ozolu.
18. - 30. aprīlis Literatūras izstāde Grāmata – veldze dvēselei.
19.- 30. aprīlis Literatūras izstāde Otto Ozols un viņa grāmata “Latvieši
ir visur”.
IZSTĀDES
1. – 30. aprīlis Konkursam Zelta ābele - 2010 nominētās grāmatas mūsu
bibliotēkā.
11. – 30. aprīlis Imantam Skrastiņam - 70.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
20. aprīlī plkst. 16.00 Mazajā zālē Ogresgala bibliotēkas darbinieki
aicina pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu vecākus, vecvecākus
uz tikšanos ar sertificētu skolas un ģimenes psiholoģi Jolantu Lamsteri.
Tēma – “Bērnu vecumposmu attīstības īpatnības un bērnu emocionālā audzināšana”.
Dāmu klubiņa dalībnieces aicina rokdarbnieces pirmdienās plkst.18.30
uz kopīgu atpūtu un vakarēšanu.

Olga Rajecka, Rita Trence,Viktors Lapčenoks, Māris Sloka, Rūdolfs Plēpis,
Žoržs Siksna, Aivars Gudrais, Ivars Kalniņš, Guntis Skrastiņš, Modris Laizāns un Latvijas Nacionālā teātra dziedošie aktieri. Biļešu cena Ls 3
14. maijā plkst. 12.00 Mazajā zālē Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes,
Salaspils un Stopiņu novada KORU SKATE. Ieeja brīva.
15. maijā STARPTAUTISKĀ ĢIMEŅU DIENA.
No plkst. 13.00 pie Lielās zāles foajē Radošās darbnīcas. Fotoizstāde
Ģimenes mīluļi.
Plkst. 15.00 Lielajā zālē Izcilo ģimeņu sveikšana. Latvijas novadu dziedošo
ģimeņu koncerts. Ieeja brīva.
19. maijā plkst. 17.00 Lielajā zālē pirmsskolas izglītības iestādes
CĪRULĪTIS audzēkņu koncerts. Ieeja brīva.
20. maijā GRĀMATU SVĒTKI. Grāmatu svētkiem šogad jau
10. jubileja. Neatņemama svētku sastāvdaļa ir tematiski politiska
diskusija, kad klātesošajiem ir iespēja uzdot politiķiem jautājumus. Ar katru
gadu šīs diskusijas kļūst interesantākas, jo auditorijas jautājumi ir aizvien
lietišķāki un skar būtiskas mūsu dzīves jomas un problēmas. Komercizstādē
visas dienas garumā svētku dalībniekiem ir iespēja vienkopus skatīt dažādu
grāmatu apgādu izdevumu plašo klāstu, un daudzu grāmatu cenas ir ļoti patīkamas. Svētku otrajā daļā tiek piedāvātas interesantas tikšanās ar grāmatu
autoriem, izdevējiem vai citiem radošiem cilvēkiem, kuru darbība saistīta
ar grāmatu. Ar svētku programmu varēsiet iepazīties maija sākumā. Sekojiet
informācijai tuvākajā bibliotēkā, kā arī www.ocb.lv , www.ogresnovads.lv!
21. maijā plkst. 18.00 Mazajā zālē koncerts AR DZIESMU
LATVIJĀ UN PASAULĒ. Jau tradicionāli ziedošajā maija mēnesī jauktais
koris GRĪVA (diriģentes Maija Amoliņa un Evita Konuša) aicina uz pavasarīgu sezonas izskaņas koncertu. Zīmīgi, ka šogad kora 21. dzimšanas
dienā, tas izskan 21.maijā. Koris ielūkosies ne tikai latviešu tautas mūzikas
pūrā, bet iejutīsies arī Spānijas, Venecuēlas un svelmainās Brazīlijas ritmos.
Īpašu krāsu programmā ienesīs viesi no Rīgas – vokālais ansamblis TERIA,
vadītājs Kārlis Rūtentāls. Biļešu cena Ls 1
21. maijā plkst. 18.00 Lielajā zālē deju studijas TRIUMFS koncerts
DANCE MAGIC. Iespaidīgi, jauni deju šovi, krāšņi tērpi, video un gaismas
specefekti. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3, pasākumu dienā Ls 3,50
22. maijā plkst 17.00 Lielajā zālē bērnu deju kolektīva PĪLĀDZĪTIS
atskaites koncerts. Ieeja brīva.
25. maijā plkst. 19.00 Lielajā zālē teātra Domino viesizrāde
KAILIE BRIEŽI. Lugas pamatā ir Entonija Makartena (Anthony McCarten) un Stīvena Sinklēra (Stephen Sinclair) izcilā komēdija “Ladies night”,
kas pēdējo gadu laikā ir viena no pasaulē iestudētākajām lugām. Latviskās
versijas “Kailie brieži” režisors Oļegs Šapošņikovs un horeogrāfs Agris Daņiļevičs jums piedāvā lielisku komēdiju, kuras darbība pielāgota Latvijas
apstākļiem. Aktieri iejutīsies kādas mazpilsētiņas bezdarbnieku ādā un meklēs savu izeju no valsts krīzes... izveidojot striptīza grupu, kuras komiskie
priekšnesumi turpmāk nesīs prieku ne vienai vien Latvijas pilsētai! Arī Jūs
varat paspēt ieņemt savu vietu zālē, kurā šoreiz norisināsies šī kaislību un
pārsteigumu pilnā un, ņemot vērā „striptīza grupas” dalībnieku vārdus, ekskluzīvā izrāde! Lomās: Agris Daņiļevičs, Jānis Vimba, Jānis Jarāns, Arturs
Krūzkops, Lauris Reiniks, Roberto Meloni, Aleksandra Kurusova. Biļešu
cenas Ls 4; 5; 6; 7; 8
29. maijā plkst.12.00 Lielajā zālē bērnu vokālās studijas SVILPASTES
un bērnu MAZĀ TEĀTRA muzikāla izrāde SPRĪDĪTIS
(pēc Annas Brigaderes lugas motīviem). Ieeja brīva.
2. – 16. maijs Mātes dienai veltīta izstāde ... samīļo mūs ar siltām
rokām...
16. – 30. maijs “Dzīve uz skatuves.” Gunāram Cilinskim - 80.
PIEDĀVĀJAM
E – parakstam var pieteikties pirmdienās un trešdienās no plkst. 12.00
līdz 19.00. Otrdienās, ceturtdienās, piektdienās - iepriekš piezvanot
pa tālr.: 65071947 vai e-pastā: galina.sablina@ocb.lv
Lasītavā visu aprīli piedāvājam bezmaksas pieeju Routledge Education
Journals datu bāzei. Routledge Education kolekcija satur vairāk nekā 170
izglītības nozares žurnālu par dažādām tēmām.
Tikai bibliotēkā ikvienam interesentam ir iespēja:
* noskatīties latviešu dokumentālās, animācijas un spēlfilmas;
* tiešsaistē lasīt žurnālus un avīzes datubāzes “Lursoft” laikrakstu bibliotēkā.
BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ aprīlī - maijā
IZSTĀDES Pavasaris nāk ar gājputniem. Gribu būt lasītājs. Jaunajiem
dzejniekiem. Pavasaris dzejā. Vizmai Belševicai – 80.
Nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu: 29. aprīlī plkst. 11.00 Es savai māmiņai; 27. maijā plkst. 11.00
Klāt ir silta vasariņa.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv
4. maijā plkst. 14.00 Ciemupes bibliotēkas lasītāju klubiņa Dalies
priekā seminārs - diskusija SAPŅI – TAVAS ZEMAPZIŅAS VALODA.
Semināru vada pārvērtējošās konsultēšanas privātprakses Labo domu
pietura konsultante Elīna Neilande.

Ogres Mūzikas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 50
Informācija: tālr.: 65045374;
e-pasts: omuzskola@inbox.lv
6. maijā plkst. 18.00 Koncerts
Savējie savējiem. Muzicē pedagogi
kopā ar saviem bērniem.
13. maijā plkst.18.00 Viktorijas
Ivanovas vijoļspēles klases audzēkņu koncerts.
20. maijā Ogres Mūzikas skolas
izlaidums.
23. maijā plkst. 16.00 Vaira
Nitiša trombona spēles meistarklase
plkst. 18.00 koncerts.
27. maijā plkst. 18.00 Mūzikas
skolas Gada balvas pasniegšana.
26. maijā plkst. 18.00 Klavieru
nodaļas mācību gada noslēguma
koncerts.

Ogres Vēstures un
mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15
Informācija: tālr.: 65024345
16. aprīlis – 15. maijs
Elitas Patmalnieces
personālizstāde ZELTA IZLASE.
Elita Patmalniece Latvijas Mākslas akadēmijā studējusi modes dizainu un vēlāk arī glezniecību.
Viņas maģistra darba temats bija
mākslas un modes mijiedarbība.
Tāpēc viņas mākslā grūti novilkt robežu, kur beidzas audums un mode,
bet sākas audekls un glezniecība. Izšuvumi un uzdrukas veido fantastiskus košu krāsu rakstus, kas rotā gan
Elitas modi, gan mākslu. Tie ir īsti
džungļi, kas valda viņas mākslā smejas krāsaini papagaiļi, vijas koši
zaļas liānas un krāšņas orhidejas pamazām apēd kokus. Šeit nojūk robežas starp gaumīgo un bezgaumīgo, jo tā ir dzīve visā tās daudzkrāsainībā.
Elitas mākslas viesošanos Ogrē
īpašu padara tas, ka šī ir viņas
dzimtā pilsēta.
Izstādē būs skatāmas pazīstamās
mākslinieces darbu izlase, gleznas
un oriģinālās izšūtās lelles, apmeklētājiem būs iespēja iegādāties oriģinālas fotokartiņas ar mākslinieces
darinājumiem.
23. maijs – 31. jūlijs
Izstāde OGRES BRĪVDABAS
ESTRĀDE.
1965. gadā tapusī estrāde vairāku gadu desmitu garumā bijusi
Ogres pilsētas kultūras dzīves epicentrs, priecējusi publiku no visas
Latvijas ar visdažādākajiem koncertiem, teātra izrādēm un pasākumiem.
Izstādē
aplūkojamās
fotogrāfijas, afišas un videomateriāli ļaus izjust gan padomju laiku
ideoloģizēto gaisotni, gan brīvdomības un neatkarības izpausmes 20.gs.
astoņdesmitajos gados.

Ķeipenes
Tautas namā
Informācija: tālr.:26545470;
e-pasts:inese.daugaviete@inbox.lv
3. maijā plkst. 19.00
Ķeipenes amatierteātrim –
10 gadu! Monikas Zīles luga
TRĪS KOŠAS DĀMAS.
Režisore Alda Račika.
14. maijā no plkst. 9.00
Ķeipenes pagasta centrā
PAVASARA TIRGUS DIENA.
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KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD . KAS . KUR . KAD .
Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
14. maijā plkst. 20.00 Lauberes Kultūras nama pašdarbības kolektīvu
koncerts.
20. maijā plkst. 17.00 Bērnu deju kolektīva BITĪTES 10 gadu jubilejas koncerts.

Lauberes bibliotekā

Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra
50 gadu jubilejas salidojums 28. maijā
15.00 Svinīgā daļa Suntažu Kultūras namā.
17.00. - 19.00 Atvērtas visas skolas telpas, iespēja tikties ar bijušajiem klases audzinātājiem.
19.00 Balle. Līdzi jāņem skaistas atmiņas par skolas gadiem, labs
garastāvoklis un groziņš. Dalības maksa Ls 2. Visi savējie mīļi gaidīti!

Līdz 31. maijam Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
Latviešu – čehu literāro sakaru pieci gadsimti.

Madlienas Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65039166; e-pasts: mviducesevele@inbox.lv
6. maijā plkst. 9.00 Pavasara ziedu izstāde.
6. maijā plkst. 17.00 Mātes dienai veltīts deju uzvedums
JAMPADRACIS LIEDAGĀ. RPIVA studentes un bērnu pašdarbības
studijas Lienīte vadītājas Vinetas Tumanes diplomdarbs.
15 . maijā plkst. 16.00 Ģimenes diena- koncerts VESELS VIENS
RPIVA studentes un Madlienas vidusskolas deju kolektīvu vadītājas
Agneses Lepses diplomdarbs.
21. maijā plkst. 9.00 DĀRZKOPJU TIRGUS.
28. maijā plkst. 15.00 Teātra sporta turnīrs - improvizācijas
REIZ KĀDREIZ MAIJĀ...

Mazozolu Tautas namā
Informācija: tālr.: 20013793; e-pasts: lauma.cielava@inbox.lv
28. aprīlī plkst. 14.00 Pensionāru klubiņa Omulība atpūtas pēcpusdiena (priekšautiņu demonstrēšana).
30. aprīlī plkst. 20.00 Dueta SANDRA koncerts;
plkst. 22.00 Balle

Suntažu Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
19. - 28. aprīlis Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra
skolnieku un skolotāju darbu skate.
30. aprīlī plkst 16.00 festivāls DEJU PALETE. Indijas noskaņojumu vītne. Esperado. Tango kafejnīca. Mūsdienu pīne. Latvijas Kultūras koledžas Kultūras menedžmenta dejas specializācijas absolventu
diplomdarbs. Biļešu cena Ls 2
1. maijā plkst. 9.00 PAVASARA TIRGUS. Pavasara stādi, lauksaimniecības izstrādājumi un amatnieku darinājumi.
4. maijā plkst. 10.00 Suntažu pagasta veselības un sporta diena.
4. maijā plkst. 19.00 dueta NORMUNDS UN INGA koncerts.
Biļešu cena Ls 2
6. maijā plkst. 14.00 koncerts veltīts MĀTES DIENAI. Piedalās
Suntažu vidusskolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
7. maijā plkst. 11.00 MONTESORI radošā darbnīca. Tēma – Mūsu
planēta ZEME.
28. maijā plkst. 15.00 Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas
centra 50 darba gadu jubilejas sarīkojums.

Taurupes Tautas namā

Der zināt
23. aprīlī Ogres Kultūras centra jauktais koris Ogre Artūra Salaka
120 gadu jubilejas koncertā VEF Kultūras pilī.
27. aprīlī Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novada Kultūras darbinieku diena Ikšķiles Tautas namā.
30. aprīlī Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novada deju kolektīvu
skate Lielvārdes Kultūras namā.
30. aprīlī Ogres Kultūras centra senioru koris Atvasara dzied un stāda
piemiņas ozolu Likteņdārzā.
19. – 22. maijs Ogres Kultūras centra vokālās grupas Anima Solla un
Bādenes – Virtenbergas pūšaminstrumentu kvinteta koncerti Vācijā
(Viblingenas klostera bibliotēkas zālē, Zugenheimā – Krautostheimā un
Ulmā).
21. maijā Ogres Kultūras centra jauktais koris Ogre piedalās Latvijas
Virsdiriģentu svētkos Alojā.
28. maijā XVI Latvijas senioru deju svētki Ikšķiles estrādē.
28. maijā Latvijas senioru koru svētki Jēkabpilī.
28. un 29. maijā Ogres Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Raksti piedalās Tautas mūzikas un lietišķās mākslas festivālā Kelmē
(Lietuva).
Ogres Vēstures un mākslas muzejā var iegādāties
suvenīrus ar Ogres motīviem
Vēstures un mākslas muzejā var ne tikai iepazīties ar vēsturi un
apskatīt interesantas izstādes, bet arī iegādāties suvenīrus ar Ogres motīviem.
Muzejs piedāvā priekšmetus, kas būtu gan lietojami prakstiski, gan
izmantojami vizuālam mērķim un, protams, arī kā jauka dāvana. Piemēram, pastkartes, krūzes, magnētus ar Ogres skatiem, krāsojamo grāmatiņu “Vasarnieku piedzīvojumi Ogrē”, ziepes ar priežu skuju piparmētru aromātu u.c.

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
Svilpastes Polijā

Informācija: e-pasts: nellija@taurupe.lv

7. maijā PAVASARA GADATIRGUS.
8. maijā plkst. 12.00 MĀTES DIENAI veltīts koncerts.

18. – 21. aprīlis akcija ATKLĀJ SAVU BIBLIOTĒKU. Aicināti
interesenti, kas vēlas vairāk uzzināt par mūsdienīgu bibliotēku un tās
pakalpojumiem.

19. un 20. martā Valmierā
notika IV Latvijas pūtēju
orķestru konkurss.
Ogres novada pūtēju orķetri
ieguva 2. un 3. vietu
savās grupās.
II grupa. Ogres Kultūras centra
pūtēju orķestris Horizonts, diriģenti
Vilis Kokamegi, Dimitrijs Grozovs,
37.07 punkti; 3. vieta.
III grupa. Madlienas pagasta
pūtēju orķestris Madliena, diriģents
Dimitrijs Grozovs, 44,77 punkti;
2.vieta.
Ogres BJC pūtēju orķestris
Ciemupe, diriģenti Gunārs Freidenfelds, Linda Ivanova.
24.27 punkti

APSVEICAM!
APSVEICAM!
APSVEICAM!
8. aprīlī – Ogres Bērnu un
jauniešu centra pūtēju orķestra
Ciemupe diriģentam
Gunāram Freidenfeldam – 70
11. aprīlī – Ogres Mūzikas
skolas sitamo instrumentu
spēles pedagogam
Modrim Krūmiņam – 50

22. aprīlī – Ogres Mūzikas
skolas klavierspēles pedagoģei,
Ogres Kultūras centra jauktā kora
Grīva koncertmeistarei
Sarmītei Reneslācei – 50

Muzeju nakts 2011 14. maijā

Suntažu ev. lutereriskajā baznīcā
22.00 MUZEJU NAKTS atkal Suntažos.

5. aprīlī Ogres Kultūras centrā
notika Ogres, Ikšķiles,
Lielvārdes, Ķeguma novada
skolu 1.– 4. klašu koru skates
1. kārta.
Uz otro kārtu, kas notiks
20. aprīlī Cēsīs, tika izvirzīti:
*Ogres Mūzikas skolas 1. – 4. klašu
koris , diriģente Gunita Bičule
*Lielvārdes mūzikas skolas 1. – 3.
klašu koris, diriģente Baiba Klepere
*Ikšķiles vidusskolas 1. – 4.klašu
koris, diriģente Sarmite Viļuma
*Suntažu vidusskolas 1. – 4. klašu
koris, diriģente Inita Andževa
*Ogres 1. vidusskolas 2. – 4. klašu
koris, diriģente Maira Līduma.

15. aprīlī – Ogres Kultūras
centra pirmskolas bērnu izziņas
skolas Kāpēcis skolotājai
Aelitai Krištopānei – 45

Taurupes bibliotekā

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
20.00 - 21.30 Ogrē dzimušās latviešu modes mākslinieces un gleznotājas Elitas Patmalnieces radošā
darbnīca. Mākslinieces vadībā būs
iespēja piedalīties gleznas tapšanā.
21.30 – 22.00. Elitas Patmalnieces Turbānu salons. Apmeklētājas
aicinātas ņemt līdzi šalles un lakatus,
lai Elitas vadībā pārvērstu tos atraktīvās galvassegās – turbānos.
22.00 Muzeja apmeklētāji aicināti doties promenādē pa Brīvības
ielu, kurā zinošs gids ar stāstījumu
par ielu un pilsētas centra ēkām uzburs Brīvības ielas vēsturisko ainavu.
Muzeju nakts pasākumu laikā apmeklētājiem būs atvērtas arī muzeja
pastāvīgās ekspozīcijas - “Ogre – peldu un gaisa kūrorts” un “Leģendārā
Ogre”, kā arī Elitas Patmalnieces personālizstāde.
Muzeju naktī muzeja apmeklējums bez maksas!

APSVEICAM!
APSVEICAM!
APSVEICAM!

Marta vidū bērnu vokālās studijas Svilpastes 26 dalībnieki kopā ar skolotājām Ilzi Miezeri un Jolantu Kalniņu devās uz Polijas pilsētu Belostoku,
lai piedalītos XIV Starptautiskajā dziedātāju konkursā “Super Mikrofon
Radia Jard”.
Četras grupas un piecas solistes trīs dienu garumā sacentās ar dziedātājiem no Polijas, Slovākijas, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas un Ungārijas.
Sīvā konkurencē visi tika savu vecuma grupu finālos un plūca arī laurus.
Iegūta I un II vieta grupā vecumā līdz 10 gadiem, II vieta grupā vecumā no
10 līdz 16 gadiem. Sevi veiksmīgi pierādīja arī solistes Liene Ģērmane,
Beāte Maģe, Margarita Sēkliņa, Ance Mestere un Katrīne Zariņa– visas izcīnīja vietas savu vecuma grupu finālos (pusaudžu grupās vairāk nekā 40
dalībnieku konkurencē finālos iekļuva 10 – 15 labākie). Margarita Sēkliņa
mājās pārveda III vietu savā vecuma grupā, Beāte Maģe saņēma laureāta
diplomu un “Zelta mikrofona” statueti.
Belostoka mūs sagaidīja ar sniegu un aukstu laiku, toties poļi ar siltu
sirsnību un atsaucību. To sajutām gan viesnīcā, gan konkursa norises vietā.
Kā kuriozu gribas minēt, ka Svilpastes visos pasākuma plānos bija minētas
kā Lietuvas pārstāvji – poliski valstu nosaukumos atšķiras tikai viens
burts – “Lotva” un “Litva”. Tad nu bija liels juceklis, jo katru dienu mūs
pieteica kā dalībniekus no Lietuvas, un žūrija katrreiz lika konkursa vadītājam to labot.

26. aprīlī – Ogres Kultūras
centra Skolotāju kamerkora
diriģentei
Elīnai Karsevai – 30
30. aprīlī – Ogres Mūzikas
skolas direktoram
Artūram Mangulim – 40
17. maijā – Ogres Kultūras
centra jauktā kora Grīva
diriģentei
Evitai Konušai – 30
25. maijā – Ogres Kultūras
centra senioru deju kolektīva
Ogrēnietis vadītājai
Inārai Driksnai – 55
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Koris Ogre un tā dziesmotais gars
ierindojas 12.vietā, tūlīt aiz savējiem – Dobeles kultūras nama skolotāju kora Sidrabe. Jāatzīmē, ka Jānis Zirnis šajos svētkos saņēma
žūrijas Speciālbalvu par muzikalitāti un trīs
koriem Latvijas koru finālā. Bez tam šajos
svētkos kolektīvs ieguva vēl vienu tam svarīgu
atzinību: debitējot latviešu tautas tērpu skatē
ar Ogres Kultūras centra gādību nule kā pašūtajos un pašu dziedātāju izlolotajos Ziemeļvidzemes tautastērpos, tika iegūta 1.vieta
Latviešu tautas tērpu skatē.
Francijas starptautiskā festivāla Musichoridanse organizatori 2009. gadā uzaicina kori
Ogre dalībai festivālā kā pirmo pārstāvi no
Latvijas prezentēt latviešu kultūru un kormūziku. Festivāls noris Francijas dienvidos gleznainā Bužulē (Beaujolais) reģionā, vienā no
slavenajām vīna darīšanas ielejām. Dalība šajā
festivālā gan korim, gan tā klausītājiem sagādā
neviltotu baudījumu. Pēc pašu vērojumiem un
atsauksmēm vietējā presē koris ierindots festivāla dalībnieku favorītu rindās. Savukārt koristiem bez gandarījuma par jaukajām
atsauksmēm prieku rada arī festivāla saimnieku neizsmeļamā viesmīlība un apkārtnes
daile. Protams, ka neizpalika arī Bužulē vīna
degustācija!
Nākamais – 2010. gads - korim sagādā iespēju doties uz Īslandi, tālu un dārgu zemi, kur
noris 6. Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu
svētki. Bez tam korim tiek piešķirts gods prezentēt Latvijas korus un kormūziku svētku atklāšanas koncertā. Jāatzīmē, ka koris Ogre ir
vienīgais no Latvijas koriem, kas piedalījies
visos Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu
svētkos, kuru dibinātājs un idejiskais tēvs ir
Imants Kokars. Pirmie svētki notika 1995.
gadā Rīgā, turpmākie - 1997. gadā Gotlandē
(Zviedrija), 2000. gadā Skienā (Norvēģija),
2002. gadā Klaipēdā (Lietuva), 2008. gadā
Tartu (Igaunija) un 2010. gadā Reikjavikā (Īslande). Par nākamo svētku mājvietu nominēta
Turku Somijā 2012. gadā, savukārt 2015. gadā
svētki atgriezīsies savā pirmajā norises vietā –
Latvijā, lai nosvinētu to 20 gadu jubileju.
Atskatoties uz pagājušajiem gadiem, nevar
nepieminēt tos cilvēkus, kas ieguldījuši savu
darbu kora izaugsmē un palīdzējuši gūt panākumus. Ar kori strādājuši tādi kormeistari kā
Aivars Buņķis, Alvis Bērziņš, Egils Lipšāns,
Māra Marnauza, Aira Birziņa, Edgars Linde,
Andžejs Rancevičs, Reinis Grīnhofs, Ina Sorokina, Liene Tomiņa, Baiba Milzarāja, Baiba

KAS notiek Ogres Tautas teātrī?
“Joookseļ-mokseļ! Šitā es to promocijas
darbu nekad nepabeigšu...”, burkšķēja mūsu
topošais inženierzinātņu doktors Kalvis Kravalis, pirmdienas meģinājumā drūmi lūkodamies teātra sezonas plānā, un kasīja bārdu. Arī
mēs, pārējā Ogres Tautas teātra (OTT) saime,
pētījām plānu visai satraukti, jo, jāatzīst, vēl
nekad neesam bijuši tik noslogoti kā šogad.
Vēl slinki kavējāmies patīkamās atmiņās par
festivālu Liepājā, kad mūsu režisors Jānis Kaijaks izspēlēja savu piedurknē paslēpto trumpi:
“Ķemmējiet matus un auniet kājas, braucienam uz Jūrmalu! Esam “Gada izrāde 2010” finālā!”. Vēl viens ļoti svarīgs ieraksts plānotājā,
kas tā jau raibs no viesizrādēm, pirmizrādēm,
skatēm, festivāliem...un vēl, un vēl.... Nu jau
bārdu kasīja visi, kam tāda bija, bet tie, kam
nebija, kasīja pakausi. Kā lai visu paspēj?
Visā šajā jūklī pat īsti neatlika laika izbaudīt sasniegto un pārspriest piedzīvoto un redzēto. Marta vidū ar Alehandro Kasona
“Trešā vārda” iestudējumu devāmies uz Rīgas
reģiona “Gada izrādes 2010” pusfināla skati
Tukumā un atgriezāmies ar četriem diplomiem
un mokošu neziņu – vai šogad būs izdevies iekļūt finālā? Ilgi elpu aizturēt nesanāca, jo
plāns paliek plāns - mūs jau gaidīja vēju pilsētā Liepājā.
Gan cerību spārnoti, gan šaubu mocīti,
marta nogalē ar skatītāju iecienīto lugu “Dons
Žuans” devāmies uz Liepāju, kur notika

4. Starptautiskais amatierteātru festivāls “Te
un nekur citur”. Festivāla pirmā diena mums
bija darbadiena – visu uzmanību koncentrējām, lai iepriecinātu skatītājus ar augstvērtīgu
izrādi, bet otrajā dienā paši metāmies baudīt
kolēģu sniegumu
No festivāla mājās esam pārveduši ne tikai
atmiņas par izbaudītajām lieliskajām izrādēm
un piedzīvojumiem festivāla neformālajos pasākumos, bet arī Skatītāju simpātiju balvu, ko
ar nopūtu un vārdiem: “Ak, es taču arī esmu
sieviete...” mūsu neatvairāmajam Donam Žuanam (Guntis Kolbergs) un viņa uzticamajam
biedram Sganarelam (Edijs Čibels) pasniedza
festivāla direktore Inese Ceriņa. Tomēr, pat
ļaujoties festivāla aizraujošajai gaisotnei, apziņas nostūrī nepārstāja kašāties doma - vai
būsim “Gada izrādes” finālā?
Un te nu ir kārotā un cerētā balva - mūsu
iestudējums jau atkal ir Latvijas labāko amatierteātru iestudējumu vidū! “Gada izrādes” fināls – tas amatierteātru pasaulē skan kā
kvalitātes zīme, kā apaļš zīmogs uz atzinības
diploma, jo iestudējumi tiek smalki sijāti un
vētīti, un no visiem Latvijas 332 amatierteātriem šogad tikai trīspadsmit 10. aprīlī satikās
Jūrmalā. Arī Ogres skatītāji A. Kasona
“Trešo vārdu” vēlreiz varēs redzēt 8. maijā
plkst. 17.00 Kultūras centrā.
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma
centra Amatierteātra mākslas eksperte Dace

Pēc Dziesmu svētku Koru karu fināla 2008. gada jūlijā.
Preise, Jānis Almanis. Īpaša vieta starp kora
Ogre kormeistariem ir Maijai Rožlapai. Divdesmit gadus viņa bija Jāņa Zirņa galvenais
palīgs un kora “labais gariņš”. Viņa priekos un
bēdās bijusi kopā ar kori, atbalstījusi un stiprinājusi kora dziesmu garu. Pašlaik blakus profesoram Jānim Zirnim kora panākumus
kaldina kormeistare Irīna Mihailovska un koncertmeistare Dzintra Vīcupe.
Kora repertuārs ir vispusīgs – no dažādu
laikmetu un tautu klasiskās, garīgās un tautas
mūzikas līdz mūsdienu populārajai mūzikai.
Pateicoties Jāņa Zirņa izcilajam džezmeņa talantam un izdaudzinātajam mūzikas ritma izjūtas nervam – koris ir ielauzījies pat džeza
mūzikas izpildīšanas mākā. No apgūtās kora
mūzikas klasikas atzīmējami tādi darbi kā
I.Kalniņa oratorija “Dzejnieks un nāra”,
A.Bruknera “Messe in C”, M.Duruflē “Rekviēms”, Š.Guno “Messe Solennelle”, K.Orfa
“Carmina Burana”, Dž.B.Pergolezi “Stabat
Mater”, K.Sen-Sansa “Ziemassvētku oratorija”, A.Vivaldi “Gloria”. Piedaloties Ogres
Mūzikas svētkos, ir izdziedātas neskaitāmas
pasaules populārās opermūzikas pērles. Sava
nenogurdināmā diriģenta vadībā koris vienmēr
ir gatavs izaicinājumiem jauna repertuāra apguvē.
Vēl šajā sezonā koris atbildīgi gatavojas
vairākiem nozīmīgiem projektiem tepat Ogres
novadā. Jau pavisam drīz – 22.aprīlī
plkst.10.00 Ogres ev. luteriskajā baznīcā
kopā ar Ogres Skolotāju kamerkori, solisti
Anci Purmali un koncertmeistarēm Dzintru
Vīcupi un Guntu Trasuni klausītājus aicina uz
koncertu Lielajā Piektdienā, kurā tiks atskaņota pārdomu laikam atbilstoša garīgā mūzika,
Vilne ogrēniešu darbu vērtē sekojoši:
Ogres Tautas teātris režisora Jāņa Kaijaka
vadībā šobrīd ierindojams Latvijas spēcīgāko
amatierkolektīvu vidū. Gan GADA IZRĀDES
2009 finālā skatītā izrāde Ž.B. Moljēra “Dons
Žuans”, gan GADA IZRĀDES 2010 finālskatei
izvirzītais darbs – A.Kasona “Trešais vārds”
ir profesionāli būvēti iestudējumi, lai arī žanriski visai atšķirīgi. Un, protams, tas liecina
par labu aktieru sagatavotību, vienlīdz veiksmīgi darbojoties gan delartiskā komēdijā,
gan psiholoģiskā melodrāmā. Starp citu, vārdam “melodrāma” gan piemīt ne visai tīkams
skanējums, taču Kasona darbā skartās tēmas
ir vienlaikus mūžīgas un vispārcilvēciskas, un
aktieru spēle tik niansēta un pārliecinoša, ka
uzrunā arī vienu otru skeptiķi. Interesanti atzīmēt, ka Guntars Arājs “Donā Žuanā” sevi
pieteica kā interesantu raksturotāju, tādēļ vēl
jo lielāks pārsteigums bija, “Trešajā vārdā”
ieraugot viņu kā galveno varoni Pablo. Režisora Jāņa Kaijaka izvēle nav bijusi kļūdaina,
jo Guntars ar Pablo lomu tiek galā lieliski, ne
par velti Rīgas reģiona skatē saņemot diplomu
par veiksmīgu aktierdarbu. Īpašu uzmanību un
ievērību visnotaļ pelna Anita Saukane –
Marga (arī “Donā Žuanā” parādījusies citā
ampluā), emocionāli piesātināts, patiess un
niansēm bagāts, arī viņas veikums novērtēts
ar reģiona skates diplomu. Patiesu cieņu pelna
režisora Jāņa Kaijaka darbs ar saviem aktieriem, jo veiksmīgus lomu atveidojumus varētu
minēt vēl un vēl, taču “Trešais vārds” ir an-

tostarp F.Mendelszona – Bartoldi nepabeigtā
oratorija “Kristus”, un Dž.Verdi “Stabat
Mater”. Laipni aicināti uz koncertu!
Nedaudz tālākos kora nākotnes plānos ierakstīta dalība XIII Vispārējos latviešu
Dziesmu svētkos ASV, kas notiks 2012. gadā
Milvokos. Šo svētku rīcības komiteja ir uzaicinājusi kori Ogre kā oficiālo viesu kolektīvu
pārstāvēt Latvijas kora mūzikas nozari. Pēdējos 60 gadus latviešu Dziesmu svētku tradīcija
Ziemeļamerikā ir bijusi plaša un spēcīga, tādēļ
koris ar lielu cieņu un atbildības sajūtu uzņem
šo ielūgumu un gatavojas plānotajai koncertturnejai ASV, lai turpinātu un īstenotu
Dziesmu svētku tradīciju uzturēšanu ārzemēs.
Kaut gan koris aizvada jau 38. sezonu, tā
dziedātāji vienmēr ir sirdī un garā jauni. Uz
kori labprāt nāk jauni dziedātāji, un viņi ir kora
cerība un nākotne. Tāpēc aicinām aktīvus, atbildīgus un dziesmu mīlošus cilvēkus papildināt kora sieviešu un vīru balsu grupas.
Aicinām pašiem piedzīvot to svēto atklāsmi,
svētuma sajūtu, esot Dziesmu svētku lielajā
kopkorī, par kuru zina stāstīt dzejnieks Imants
Ziedonis: “Reiz tur ar filmēšanas grupu
bijām... Es sajutu, ka man mati ceļas stāvus,
jā, ceļas stāvus... Lielais koris dzied, un es kā
enerģijas bumbā esmu iekšā, tādā milzīgā akumulatorā, kaut kas kosmisks. Kāpēc dziedātāji
tai korī, visu dienu nīkdami, nenogurst? Tad es
sapratu, kāpēc viņi nenogurst. Viņi tīrā enerģijas ķīselī dzīvo.”
Ilona Palsāne, kora Ogre dziedātāja
P.S. Kora Ogre mēģinājumi notiek divas reizes
nedēļā - otrdienās un ceturtdienās - Ogres Mūzikas skolas kora klasē (50. telpā) no plkst.19.00
līdz 21.00. Tālrunis informācijai: 29490709.

A. Kasona “Trešais vārds”

Koris tiek dibināts Ogres Trikotāžas kombināta paspārnē tālajā 1972. gada septembrī ar
vienu mērķi - tikt uz Dziesmu svētku simtgades svinībām Rīgā 1973. gada jūlijā. Cerības
piepildās, un pirmā diriģenta Romualda Gibnera vadībā jaunais kolektīvs svētku gājienā
dodas krāšņajos Suntažu novada tautastērpos.
Jauns posms ar nemitīgu māksliniecisko
izaugsmi kora dzīvē iesākas 1974./75. gada sezonā, kad ar kori sāk strādāt Jānis Zirnis. Ar
Tautas kori Ausma atzinību iemantojušais diriģents prot jaunajā kolektīvā iedegt vēlēšanos
dziedāt labāk. Darbs sekmējas, un jau nākamo
Dziesmu svētku gadā (1977) koris iekļūst
Dziesmu svētku skates finālā un iegūst godalgoto 2. vietu. Pēc trim gadiem Mežaparka estrādē daudzu tūkstošu lielais kopkoris sumina
Jāni Zirni kā uzvarētāju divas reizes: ar Ogres
kori jaukto koru grupā un ar Tautas kori
Ausma sieviešu koru grupā. Kora sniegums ir
stabils un pārliecinošs, to apliecina Tautas kora
goda nosaukuma piešķiršana (1981). Tas ir
liels sasniegums, kas rosina strādāt vēl vairāk.
Koris aktīvi koncertē Latvijā, ar koncertiem viesojas arī Ukrainā, Moldāvijā (tagad
Moldova). 1985. gadā kā pirmais amatierkoris
Latvijā iestudē un atskaņo Pētera Vaska darbu
“Māte Saule”. Dziesmu svētku koru skates finālā sasniegts jauns panākums. Startējot nu jau
Tautas koru līgas jaukto koru grupā – 3.vieta.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas koris
paliek bez saimnieka. Juku laiki sašūpojuši
Trikotāžas kombināta pastāvēšanu, un tas vairs
nespēj uzturēt pašdarbības kolektīvu. Tad kori
savā paspārnē pārņem Ogres pilsētas dome,
vēlāk - Kultūras centrs. Ar šo brīdi koris lepni
nes savas dzimtās pilsētas vārdu - Ogre.
2001.gadā notiek Dziesmu un deju svētki
“Rīgai 800” – viens no galvenajiem Rīgas astoņsimt gadu jubilejas svinību pasākumiem,
kurā koris par izciliem sasniegumiem reģionālajā skatē tiek izvirzīts kā Vidzemes koru pārstāvis finālskatē, kurā sacenšas 16 jauktie kori.
Pie kora augstiem sasniegumiem pieskaitāmas divas zelta medaļas, kas iegūtas Starptautiskajā koru konkursā Olomoucā, Čehijā
(2004), kad, vienlaicīgi startējot divās konkursa kategorijās – tautas un laicīgās mūzikas
– tika iegūta starptautiskas žurijas atzinība un
augstākās proves novērtējums.
2008.gada Dziesmu svētkos koris sevi pierāda Vidzemes koru skates pusfinālā, pārliecinoši iegūstot 1.vietu, un arī finālā, kur

sambļa izrāde, laba aktieru ansambļa, kas
darbojas tik saskaņoti katrs savā tēla uzdevumā, pārliecinoši, ticami un spilgti. No iestudējuma strāvo spēcīga pozitīvisma un
labestības enerģētika, pilnā mērā apliecinot
“trešā vārda” – mīlestības, klātbūtni savā
darbā.
Liela rūpe ir mūsu pirmizrāde - Džeimsa
Goldmena luga “Lauva ziemā”. Esam pilni satraukuma - kā būs? Par to jums stāstīsim un aicināsim uz pirmizrādi rudenī.
Paralēli tai strādājam pie Rūdolfa Blaumaņa lugas “Skroderdienas Silmačos” piemērošanas Vasaras saulgriežu gaidīšanas svētkiem, kas 18.jūnijā norisināsies pļaviņā aiz
Ogres Kultūras centra.
Tikšanos gaidot, ar cieņu un patiesu
spēlesprieku, Ogres Tautas teātris
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