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NĀC NĀKDAMA, LIELA DIENA,
VISI BĒRNI TEVIS GAIDA!
OGRĒ
4. aprīlī plkst. 19. 00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
Garīgās mūzikas koncerts. Ferers Ferans II simfonija
KRISTUS CIEŠANAS. Atskaņo Nacionālo bruņoto spēku
orķestris, diriģents Guntis Kumačevs. Ieeja brīva.
8. aprīlī plkst. 14.00 Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
Sarīkojums ģimenēm ar bērniem
KLAUSĀMIES UN MUZICĒJAM KOPĀ AR IĻĢIEM. Ilga Reizniece, dzied, vijole;
Māris Muktupāvels, dzied, kokles, akordeons, dūdas, stabule; Gatis Gaujenieks, dzied,
ģīga, basģitāre; Egons Kronbergs, ģitāre; Mārtiņš Linde, sitaminstrumenti. Bērniem
ierasties ar savu draugu - spilventiņu. Bezmaksas ieejas kartes Ogres Kultūras centra kasē.
9.aprīlī plkst. 13.00 Brīvības ielas skvērā
Kopā ar Leļļu teātra aktieriem izdraiskosimies uzvedumā EITA ZAĶI DANCINĀT.
Šūposimies, krāsosim un ripināsim olas, darbosimies radošajās darbnīcās. Aicinām izveidot
LIELDIENOLU kompozīcijas un padižoties ar tām izstādē! Pie mums ciemosies Lielvārdes
putnu dārzs un Trušu pilsētiņas iedzīvotāji ar draudzeni Kaziņu no Vecumniekiem.
9. aprīlī plkst. 17.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
MĪLESTĪBA NEKAD NEBEIGSIES. Populārais Amerikas
latviešu grupas Čikāgas piecīši dziedātājs un dziesmu autors
Armands Birkens kopā ar Loriju Vudu ir sagatavojuši skaistu
mīlestības dziesmu programmu. Biļešu cena Ls 3; 4; 5; 6
OGRESGALĀ
8. aprīlī plkst. 12.00 Ogresgala tradīciju parkā
LIELDIENU SVINĪBAS. Būs olu ripināšana, šūpošanās,
Lieldienu rotaļas, jautrība un smiekli. Ciemos nāks Lieldienu zaķi,
tiem padomā īpašas lustes gan lieliem, gan maziem.
CIEMUPĒ
8.aprīlī plkst.12.00 pie Ciemupes Tautas nama
DZIEDĀSIM UN LUSTĒSIM, LIELDIENIŅAS SVINĒSIM. Lūdzu ņemt līdzi krāsotas
olas, lai varētu piedalīties olu ripināšanā.
SUNTAŽOS
8.aprīlī plkst.12.00 Kultūras namā
Amatierteātra SAUJA Lieldienu dāvana mazajiem suntažniekiem Vitauts Ļūdēns SKUDRIŅA TIPA. Ieeja brīva, ņemot līdzi vienu krāsainu olu!
8.aprīlī plkst. 18.00 Kultūras namā
Amatierteātra SAUJA pirmizrāde. Andrejs Upīts DZIMUMDIENAS RĪTĀ.
Režisors Didzis Cauka. Biļešu cena Ls 1.
MADLIENĀ
8.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 13.00 PAVASARA TIRGUS DIENA.
9. aprīlī plkst. 13.00 LIELDIENU PASĀKUMS SENIORIEM. Muzicēs Ēriks Gruzniņš.
LAUBERĒ
7.aprīlī plkst. 21.00 LIELDIENU BALLE "ar groziņiem".
Spēlēs Cesvainieši.
TAURUPĒ
9.aprīlī plkst. 12.00 Taurupes pagasta zālē
Lieldienām veltītas ROKDARBU IZSTĀDES atklāšana .
ĶEIPENĒ
7.aprīlī plkst.17.00 Ķeipenes Tautas namā
Lēdmanes amatierteātris izrādīs Baibas Jukņevičas Joku
lugu vienā cēlienā PAVASARA NEPRĀTS. Pasākumu
kuplinās un starplaikos dejos Lēdmanes dāmas un dziedās
INESE NERETA.
Pastkartes no Ogres
Biļešu cena Ls 1; pensionāriem un skolēniem Ls 0,50
Vēstures un mākslas
MEŅĢELĒ
muzeja krājuma
9. aprīlī plkst.12.00 Meņģeles Tautas namā
Lieldienu pasākums NĀC NĀKDAMA, LIELDIENIŅA
14.00 Lieldienu Dievkalpojums Meņģeles evanģēliski luteriskajā baznīcā
22.00 LIELDIENU BALLE Meņģeles Tautas namā
KURŠ PIRMAIS PIRMĀS LIELDIENAS RĪTU IZIET LAUKĀ,
TAM TAI GADĀ LABA LAIME.
Priecīgas Jums visiem Lieldienas un gaidām mūsu pasākumos!
15. aprīlī plkst. 18.00 Rīgā, koncertzālē AVE SOL notiks Garīgās mūzikas koncerts. Tajā
piedalīsies trīs kori: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras un
tautas mākslas centra "Ritums" kamerkoris Vidus (diriģente Baiba Milzarāja), meiteņu
koris Skanda (diriģente Alda Šeļegovska), kā arī īpašie viesi - Ogres Kultūras centra
jauktais koris Ogre (mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis).
Jauktā kora Ogre izpildījumā klausītājiem būs iespēja dzirdēt latviešu komponistu darbus Pētera Vaska Golgātas krusts, Paula Dambja 19. psalms, u. c. Koris ir sagādājis arī īpašu
pārsteigumu - divus pirmatskaņojumus - Paula Dambja Burvju lokā un jaunās komponistes
Agnetas Krilovas Klusuma bērns jauktajam korim a cappella.

PA “Ogres novada kultūras centrs”

Ogres 85. dzimšanas dienu gaidot
Iz pilsētas vēstures
Ogrē 20.gadsimta trīsdesmitajos
gados sāka iznākt arī savs laikraksts.
Pirmā avīzīte, kurā parādījās ziņas
par pilsētu, ir “Ogres Straume” bet
1937. gada 1. maijā iznāca “Ogres
Ziņu” pirmais numurs. 1938.gada
13. aprīļa numurā varam lasīt, kā
ogrēnieši sagaidīja un svinēja
Lieldienas un kā tas atspoguļojās
vietējā medijā.

Ogres pilsētas draudzes mācītājs A. Krauklis

Lieldienās
No apvārkšņa malas pāri mūsu acij sniedzamiem dabas pakalniem un lejām līst pāri
saulains prieks, - jo zeme sāk atkal elpot un daba zaļot. Zālīte ceļas augšā, mazie
krūmiņi briedina pumpurus, bet pūpoli pasteigušies atklāt pavasara laika atnākšanu.
Daudzu nemanīti klusām zvana mazie sniega pulkstentiņi. Bet līdzi viņiem zvana
baznīcas torņos lielie vara un tērauda zvani. Un pāri tiem, liekas, ka pašās debesīs,
augstu, bezgala, kaut kur svinīgi un dobji spēlētu ērģeles un skanētu zvani, spēcīgi un
vareni. Milzīgs un dižens ir debesu baznīcas lielais velvotais, spraišļotais loks.
Atmodas laikā gara lidojums tiecas augstu, augstu. Nu vairs nejust ziemas stinguma un
miglas drēgnuma. Sauli un plašumu! Visumu un pilnību! Pēc tā sniedzas cilvēka gars.
Nekas to nevar apturēt, pat aukstais prāta spriedums nē. Gribas ticēt un ilgoties, izjust
pārcilvēcīgo, nojaust mūžīgo.
Kristus ir augšāmcēlies! To līgsmē uztver atmodas pārņemtais gars un tic tam, un
neprasa vairs, kā tas var būt. Ticēt tik viegli un labi. Jo viss ceļas augšā, arī tu pats celies
no ziemas paguruma un vienaldzības.
Tā ir tīrā, garīgā un dievišķā ticība, kas, nebūdama pārliecināta ar acu skatu, ar ausij
dzirdamu skaņu, ar rokām taustāmu sajūtu, tic brīnumam, lielam un varenam. Gars tic,
- tagad, pavasarī, vairāk kā jebkad, tic, jo pavasars pilns augšāmcelšanās brīnuma. CIK
labi ir ticēt! Tā ir Lieldiena, - ticības uzvara par Ledus salto neticību! Un to spēj katrs,
kas ļaujas atmodai un pavasarim. Klausies un dzirdi, ko saka tavs pacilātais un
aizrautais debesu zilgmē gars: tas apliecina ticību. Lieldienās lai mums visiem atskan
aicinājums, kas pirms gadu simtiem svētā zemē atskanējis: “Ja tu ticēsi, tu redzēsi
Dieva godību!” Un ne vien tu, bet arī katrs, kas sastapsies ar tevi, ticīgu. Ap tavu galvu
vīsies ticības nimbs, kā tam, kā augšāmcelšanos piemin Lieldienās. Šis ticības
izstrāvojums būs redzams tavā darbā, tavā uzticībā un patiesā dzīves priekā. Lai
Lieldienu godības vēsts mūs visus iededzina ticībā un atraisa mūs gaismā un skaidrībā
veidotiem darbiem un dzīvei mūsu dārgajā tēvuzemē Latvijā!

Ogres bērni Lieldienas jau
sagaidījuši
Pag. svētdienas vakarā 50 Ogres
bērni pulcējās Brīvības ielā “Bērnu
stūrītī”, kur Bērnu draugu biedrības
valde tiem rīkoja Lieldienu
sagaidīšanu. Ar priekšnesumiem
uzstājās vakara apmeklētāji - bērni.
Jautri mazie apsveica “zaķu māti”,
kas ieradās ar autovezumu, pilnu
dāvanām.

Teātra izrāde svētkos
Ogres pils. aizsargu nodaļa sarīko Pirmos
Lieldienu svētkos Ikšķiles krājaizdevu
sabiedrības “Jugla” namā Ogrē teātra izrādi
ar saviesīgo dzīvi. Teātra ansamblis izrādīs
Vites dramatizēto 3 cel. skatu lugu
“Dzimtene sauc”, ar lozungu: “no pilsētas
atpakaļ tēva sētā apkopt savu dzimto zemi”.
Labāko artistu izpildījumā režija grib
priecīgajos pavasara svētkos sniegt
izrīkojuma apmeklētājiem patīkamu izrādi.

Mākslas diena Ogrē 2012
22. aprīlī
Pilsētas skvērā
11.50 Košs un priecīgs nāc kopā ar mums svētku gājienā,
pulcēšanās pie Mūzikas skolas.
12.00 Mākslas dienas atklāšana pilsētas skvērā
12.10 Bērnu un jauniešu centrs, Ogres Mākslas skola un
Ogres Valsts tehnikums aicina pilsētas iedzīvotājus darboties
radošajās darbnīcās un akcijā Izkrāso pilsētu.
Ogres Kultūras centrā
15.00 Deju zālē mākslinieks Elmārs Gaigalnieks iepazīstinās
ar smilšu gleznu - vēstījumu radīšanas procesu, dodot iespēju
arī apmeklētājiem iemēģināt roku.
16.00 Kamerzālē tikšanās ar Ogres novada māksliniekiem
izstādē “Skaļš Klusums”. Izstāde apskatāma līdz 6. maijam.
Ogres Valsts tehnikumā (Meža prospektā 13)
Ogres Valsts tehnikuma audzēkņu darbu izstāde.
Ogres Mākslas skolā
Vizuālās un lietišķās mākslas izstāde MAN TO JUMS.
Mākslas dienā ar priekšnesumiem mūs priecēs:
Vokālā studija Svilpastes, Ogres Mūzikas skolas audzēkņi un kolektīvi; pūtēju orķestris
Ciemupe; grupa Useful; grupa Grifs; mūsdienu deju studija Teixma; JV Clubs; Ogres Valsts
tehnikuma dejotāji un dziedātāji.
Par aktīvu atpūtu rūpēsies Lec un minies
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SKATES. KONKURSI. REZULTĀTI. SKATES. KONKURSI. REZULTĀTI. SKATES.
Gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem,
šajā pavasarī 29 skatēs visā Latvijā deju kolektīvi rāda savu gatavību
piedalīties Deju svētku lieluzvedumā “Tēvu laipas”
24.martā Kultūras namā “Lielvārde” notika Ogres apriņķa deju koletīvu skate.
Žūrijas komisijas pārstāves, Deju svētku Goda virsvadītājas Ingrīdas Edītes Saulītes
vērtējums:
Skate kultūras namā “Lielvārde” vienmēr tiek gaidīta ar prieku, zinot, ka, pateicoties
virsvadītājas Ilutas Mistres un kolektīvu vadītāju rūpīgam darbam, dejotāji būs nopietni
gatavojušies. Šoreiz nākošo svētku repertuārs no visu grupu dejotājiem prasa ne tikai prasmīgu
latviešu deju pamatu apguvi, bet arī dejas tēla un rakstura atklāsmi. Pusgada laikā ne viss
izdodas uzreiz kā iecerēts, jo visi dejotāji nav ar vienādu pieredzi. Tomēr katrā kolektīvā bija kāds
spilgts priekšnesums. Šoreiz mani īpaši pārsteidza vidējās paaudzes deju kolektīvi ar savu
māksliniecisko sniegumu, prasmi iejusties katras dejas tēlā. Ja dažos novados Vidzemē latgaliešu
deja “Kūmas” vēl sagādāja grūtības, tad Lielvārdē visi dejotāji aizrāva ar precizitāti soļos un
temperamentu. Uzslavējams arī dejas “Āzīša kadrilis sudmalās” (“Raksti”, “Saime”) sniegums.
Pašreiz šo deju uzdrošinās rādīt tikai retais. Jauniešu deju kolektīvi izceļas ar savu stalto stāju,
degsmi. Bet viņiem viss vēl priekšā. Vēl mazliet dejas mīlestības un darba, un Deju svētkiem būsim
labi sagatavojušies.
Skates rezultāti:
A grupa (jauniešu deju kolektīvi)
Kultūras nama "Lielvārde" deju kolektīvs Pūpolītis, vad. Iluta Mistre 39,22 II pakāpe
B1 grupa (jauniešu deju kolektīvi)
Ogres Kultūras centra Tautas deju ansamblis Ogre, vad. Edgars Tabors 42,11 I pakāpe
B2 grupa (jauniešu deju kolektīvi)
Jumpravas Kultūras nama deju kolektīvs Jumpraviņa, vad. Aija Ērgle 45,00 Augstākā p.
Ikšķiles Tautas nama deju kolektīvs Spole, vad. Gundega Spūle
42,11 I pakāpe
Suntažu Kultūras nama deju kolektīvs Spāre, vad. Aiga Jermaka
38,00 II pakāpe
Lauberes pagasta deju kolektīvs Spiets, vad. Ingrīda Eglīte
37,44 II pakāpe
C grupa (jauniešu deju kolektīvi)
Ogresgala Tautas nama jauniešu deju kolektīvs, vad. Egita Tontegode 39,22 II pakāpe
Madlienas pagasta deju kolektīvs Daina, vad. Agnese Lepse
38,56 II pakāpe
Ogres Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs Dzīpari, vad. Marta Dargiene 33,78 III pakāpe
Ogres Valsts tehnikuma deju kolektīvs Solis, vad. Daira Dāle
31,78 III pakāpe
Lēdmanes pagasta deju kolektīvs Trejupe, vad. Aija Perkevica
29,33
D grupa (vidējās paaudzes deju kolektīvi)
Ogres Kultūras centra deju kolektīvs Raksti, vad. Edgars Tabors
45,67 Augstākā p.
Kultūras nama "Lielvārde" deju kolektīvs Vēji, vad. Iluta Mistre
45,00 Augstākā p.
Ķeguma Tautas nama deju kolektīvs Kadiķis, vad. Sarmīte Kadiķe
42,56 I pakāpe
Jumpravas Kultūras nama deju kolektīvs Saime, vad. Aija Ērgle
42,22 I pakāpe
Suntažu Kultūras nama deju kolektīvs Sunta, vad. Skaidrīte Andževa 40,22 I pakāpe
Kultūras nama "Lielvārde" deju kolektīvs Lāčplēsis, vad. Inta Pole
40,00 I pakāpe
Tīnūžu Tautas nama deju kolektīvs Upe, vad. Didzis Apsītis
38,78 II pakāpe
E grupa (vidējās paaudzes deju kolektīvi)
Ogres Kultūras centra deju kolektīvs Aija, vad. Aija Zepa
44,11 I pakāpe
Birzgales Tautas nama deju kolektīvs Dejotprieks, vad. Mārīte Petrovska42,44 I pakāpe
Ikšķiles Tautas nama deju kolektīvs Pavards, vad. Ilvija Strepmane
41,78 I pakāpe
Ķeipenes Tautas nama deju kolektīvs Dandzis, vad. Aiga Jermaka
40,44 I pakāpe
Lauberes pagasta deju kolektīvs Lustīgais, vad. Edgars Tabors
39,89 II pakāpe
Madlienas Kultūras nama deju kolektīvs Made, vad. Vēsma Valmiera 39,33 II pakāpe
Taurupes Tautas nama deju kolektīvs Taurupe, vad. Daiga Rosicka
32,33 III pakāpe
F grupa (senioru deju kolektīvi)
Lēdmanes pagasta deju kolektīvs Lēdmane, vad. Maruta Viduce-Ševele 43,44 I pakāpe
Ogres Kultūras centra deju kolektīvs Ogrēnietis, vad. Juris Driksna
43,44 I pakāpe
Suntažu Kultūras nama deju kolektīvs Suncele, vad. Zigrīda Silicka
39,78 II pakāpe
Meņģeles Tautas nama deju kolektīvs Sumulda, vad. Ilze Jankuna
39,56 II pakāpe
Ķeipenes pagasta deju kolektīvs Ķeipene, vad. Inese Daugaviete
36,89 II pakāpe

Ogres novada izglītības iestāžu lietišķās un vizuālās mākslas izstāde
“Toņi un pustoņi”
Ogres Mākslas skolā no 26. līdz 29.martam varēja iepazīties ar Ogres novada izglītības iestāžu
lietišķās un vizuālās mākslas izstādes “Toņi un pustoņi” dalībnieku darbiem. Šī izstāde bija
IZM Valsts izglītības satura centra organizētā konkursa 1.kārta un uz 2.kārtu, kas notiks Mālpilī,
tika izvirzīti šādu audzēkņu darbi.
Ogres Valsts ģimnāzija: Sintija Birģele, Žaklīna Vagoliņa, Gita Vilmane (skol. Sanita
Nikitenko); Ogres 1. vidusskola: Evita Lazdupe (skol. Vita Beikerte), Rihards Mežiņš (skol.
Edmunds Puriņš); Ogres sākumskola: 3. - 6. klašu grupa (skol. Laila Misuļina); Jaunogres
vidusskola: Diāna Andrejeva (skol. Irina Solovjova); Madlienas vidusskola: 4.- 8. klašu grupa
(skol. Rolands Krūklis), Marta Ločmele, Laura Jēgere (skol. Inta Putniņa-Cīrule); Lauberes
pamatskola: Samanta Berena (skol. Gunita Purviņa); Taurupes vidusskola: Oksana Deņisova,
Emīls Oto Birģelis, Artūrs Ozoliņš, Dagnis Krūmiņš (skol. Guna Daugule), Enija Ozoliņa (skol.
Ineta Frēliha), Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs: Laura Strēle, Vita Opse, Raivita
Razgale, Agneta Ozola, Karīna Deksne, Laura Brutāne, Beāte Beizaka (skol. Sanita Čiekure).

Ogres Mūzikas skolas audzēkņi šopavasar ar ievērojamiem
panākumiem startē konkursos
Šoreiz skolas godu audzēkņi aizstāvēja “Vidzemes mūzikas skolu Kora klases
audzēkņu solo dziedāšanas konkursā” 23. martā Cēsīs. Ogrēnieši uz mājām atveda
piecas godalgotas vietas:
I grupā (1.- 2. klašu audzēkņi) – 2. vieta Paulai Grundmanei (ped. G. Bičule)
II grupā (3.- 4. klašu audzēkņi) – 1. vieta Jēkabam Kristiānam Kindzulim (ped. G.
Bičule); 3.vieta Gerdai Igaunei (ped. G. Bičule)
IV grupā (7.-8.klašu audzēkņi) - 1. vieta Eduardam Dzenim (ped. M. Austruma);
3.vieta Kristīnei Kalniņai (ped. M. Austruma)
Sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu kora nodaļas pedagogiem, kā arī
koncertmeistarei Maijai Bogdanovai.
Kora nodaļas pedagogs Gunita Bičule
Direktora vietniece ārpusklases darbā Renāte Stārastniece

Vokālo ansambļu skate - koncerts Lauberē
17.martā Lauberes Kultūras namā notika Ogres apriņķa (Ogres, Lielvārdes,
Ķeguma, Ikšķiles novada) vokālo ansambļu skate – koncerts. Šogad tā tika organizēta
kā koncerts, kur netika likti punkti. Tā mērķis bija iepazīties ar jaunajiem kolektīviem,
izvērtēt ansambļu sagatavotību, māku apgūt un izvēlēties repertuāru un pārliecināties,
cik plaši šis žanrs ir pārstāvēts visos četros novados.
Ansambļus klausījās un vērtēja komponiste Selga Mence, virsvadītāja Aira Birziņa
un Ogres novada kultūras dzīves koordinatore Anita Ausjuka.
Analizējot ansambļu sniegumu, komponiste Selga Mence izvērtēja repertuāra
izvēli,tā piemērotību katram ansamblim un spēju to apgūt. Atzīmēja pozitīvo
veikumu daudzos kolektīvos, par skanīgumu, ansambļa izjūtu, uzteica jaunos
kolektīvus. Aira Birziņa vēlēja kolektīviem neapstāties pie sasniegtā un domāt arī par
jaunu dziedātāju iesaistīšanu.
Anita Ausjuka visiem ansambļiem pasniedza Atzinības rakstus un skaisti ziedošus
gaismas lukturus.
Koncertā piedalījās:
Birzgales Tautas nama vokālais ansamblis Tikai tā, vad. Maira Līduma,
koncertmeistare Inese Martinova,
Ciemupes Tautas nama jauktais vokālais ansamblis Invita, vad. Ivita Poriete,
Ikšķiles jauktais vokālais ansamblis Grams, vad. Līga Dziedātāja, koncertmeistare
Sandra Siliņa,
Ķeguma Tautas nama senioru sieviešu ansamblis Kvēlziedi, vad. Gunārs Jākobsons,
Lauberes Kultūras nama jauktais vokālais ansamblis, vad. Edīte Eglīte,
Lēdmanes dāmu vokālais ansamblis Stari, vad. Inese Nereta, koncertmeistare Ruta
Rudzīte,
Madlienas Kultūras nama vokālais ansamblis Tik un tā, vad. Pārsla Jēkabsone,
koncertmeistare Sarmīte Paegle,
Menģeles Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Gamma, vad. Jānis Bumbišs,
Ogres Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla, vad. Mārīte Puriņa,
Ogresgala Tautas nama jauktais vokālais ansamblis Saime, vad. Inese Dudele,
koncertmeistare Daina Čudare,
Ogresgala Tautas nama meiteņu vokālais ansamblis, vad. Inese Dudele,
koncertmeistare Daina Čudare,
Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Svīre, vad. Inita Andževa,
Taurupes pagasta vokālais ansamblis, vad. Ligita Millere.
2012. gadā nav plānota lielā valsts vokālo ansambļu skate visām grupām, bet notiek
I Latvijas Sieviešu vokālo ansambļu konkurss. Tā pirmā kārta - skates - risinās
kultūrvēsturiskajos novados aprīlī. Vidzemes novadā skate notiek 22. aprīlī Siguldas
pilsētas kultūras namā. Konkursa II kārta - fināls - 12. maijā Engures novada Smārdes
pamatskolā.
Konkursu rīko Biedrība “Latvijas Vokālo ansambļu asociācija” (LVAA) sadarbībā
ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru (KNMC) un novadu
pašvaldībām.
Anita Ausjuka

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss
23.martā Ogres Kultūras centrā notika IZM Valsts izglītības satura centra un Ogres
novada Bērnu un jauniešu centra rīkotais Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss,
kurā piedalījās deju grupas no Vidzemes novada. Ogrē bija sabraukuši vairāk nekā
500 dejotāju no Salaspils, Mārupes, Madonas, Cēsīm, Valmieras, Mālpils, Krimuldas,
Saulkrastiem, Vangažiem, Piņķiem un pat tālās Daugavpils, kā arī tepat no kaimiņiem - Lielvārdes, Ikšķiles, Lēdmanes. Ogri konkursā pārstāvēja: Mūsdienu deju
studija “Teixma” , vadītāja Teiksma Ziemele (1.- 4. klašu, jauktā vecuma, 5.- 9. klašu
grupā); Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas deju grupa “Pērlītes un
pērles”, vadītāja Linda Mangule (5.-9. klašu grupa) un Ogres Valsts tehnikuma
mūsdienu deju kolektīvs, vadītāja Anna Krastiņa (10. – 12. klašu grupa). Ogrēnieši
konkursā saņēma II un III pakāpes diplomus.
Ilmārs Dreija, Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktors

IX akordeonistu festivāls Labam garastāvoklim
Ogres Mūzikas skolā jau tradicionāli, pavasari sagaida ar
akordeona mūzikas skaņām. Festivāls Labam garastāvoklim
kopā pulcēja ap 100 dalībnieku. To organizēja Ogres Mūzikas
skola sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību. Akordeona spēles
programmas pedagogi sagaidīja viesus no 16 Latvijas mūzikas
skolām.
Pirmo reizi šogad uz Ogri bija atbraukuši dalībnieki no
Alsungas Mūzikas skolas (ped. Helēna Lazda), Daugavpils
Mūzikas vidusskolas (ped. Tatjana Saratova), Rēzeknes
Mūzikas vidusskolas (ped. Tatjana Kricka, Inga Runča, Tamāra
Filippova, Vija Poikāne). Īpaši tika sveikti pedagogi Inta Saulīte
(Lielvārdes Mūzikas skola) un Viktors Ņikandrovs (Limbažu
Mūzikas skola), kuri ir piedalījušies pilnīgi visos festivālos
(Ogres Mūzikas skolā šis festivāls notiek kopš 1998. gada).
Koncerta programma bija ļoti daudzveidīga, sākot ar solo

numuriem, dažādu sastāvu ansambļiem līdz pat
akordeonistu orķestrim. Festivāla klausītāji un
pedagogi atzīst, ka visi izpildītāji muzicēja augstā
profesionālā līmenī.
Ir prieks un gandarījums, ka šis pasākums
joprojām ir saglabājis savu nozīmīgumu un
popularitāti, kas pierāda ka akordeons ir tuvs cilvēku
sirdīm un dvēselēm.
Nākošais festivāls Labam garastāvoklim notiks
2014. gada pavasarī, un tas būs X, jubilejas
akordeona mūzikas festivāls.
Ogres Mūzikas skolas Akordeona spēles
programmas pedagogi
Natālija Čuriļina un Daina Laizāne
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Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@oic.lv
.

10. aprīlī plkst. 14.00 Lielajā zālē
Liepājas leļļu teātra muzikāla izrāde MAKSS UN MORICS. Viņi domāja, ka nedarbs ir tikai
tāds apmaldījies darbiņš un tāpēc blēņojās, jo citi smējās, bet, ja smejas, tad tas ir labi. Tad
viss ir kārtībā, bet vai vienmēr? Biļešu cena Ls 1, 1.50
.

14. aprīlī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Senioru deju kopu pavasara koncerts VIZBUĻU PUTENIS. Astrām - 10. Piedalās kolektīvi
no Ogres, Ikšķiles, Siguldas, Rīgas, Zemītes, Matkules, Alojas, Brocēniem, Jūrmalas,
Salgales, Salaspils, Rēzeknes, Jēkabpils, Jelgavas, Skrīveriem, Braslavas, Remtes, Salas,
Rožkalniem, Mores, Jaunlutriņiem un Glūdes, kā arī kolektīvs no Igaunijas! Ieeja brīva
.

17. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Veronika Plotņikova & Marts Kristiāns Kalniņš koncertā Raimonda Paula DUETI.
Koncertprogrammas pamatā ir agrīno 70. gadu Raimonda Paula dziesmas un dueti, kurus
savulaik izpildīja Noras Bumbieres un Viktora Lapčenoka tandēms. Dziesmu klāstā ir gan
mazāk zināmas, sarežģītas un mākslinieciski ļoti augstvērtīgas kompozīcijas, gan plaši
pazīstami un tautā iemīļoti hiti. Biļešu cena Ls 5; 6; 7; 8
.

21. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
DEJU KONCERTS. Modrim Krūmiņam - 50. Piedalās deju kolektīvi - Raksti, Ogre, Vēji,
Pūpolītis, Sunta un Ogres Mūzikas skolas audzēkņi. Biļešu cena Ls 1
.
.21. aprīlī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē Sestā jūdze. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai
rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 5, pasākuma dienā Ls 7. Ballēties varēs līdz plkst. 02.
.

24. aprīlī plkst. 11.00 Lielajā zālē
Latvijas Leļļu teātra izrade ZAĶĪŠU PIRTIŅA. Lasot Viļa Plūdoņa dabas liriku vai
dzejoļus bērniem, nonākam gaišā, skanošā, krāsām bagātā un draudzīgā pasaulē, kurā valda
labestība, sirsnība un daiļuma izjūta. Biļešu cena Ls 1.50
.

25. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertprogrammā ATKAL KOPĀ. Populārākās Čīčas un
Antesa solodziesmas, pirmatskaņojumi un smeldzīgas čigānu romances. Programmā
piedalās arī talantīgais pianists Anatolijs Livča, izpildot Raimonda Paula un Rišāra
Klaidermana skaņdarbus klavierēm. Biļešu cena Ls 3; 4; 5
.

28. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Koncerts OGRE – TALANTU PILSĒTA! Piedalās: Daniels Leškevičs, Alise Ketnere,
Gints Cālītis, Emīls Mangulis, Margarita Sēkliņa, Atis Ieviņš. Īpašie viesi Stieņu supermeni,
deju grupa Teixma. Vakara vadītāji - Mis un Misters Ogre 2011 Katrīna Beldava un Jānis
Rumpis. Biļešu cena Ls 1
Mums katram bērnībā ir bijis kāds sapnis, par ko mēs vēlētos kļūt. Daudziem no mums
paveicas un mūsu sapņi piepildās, ja paši esam ieguldījuši pūles un saņēmuši citu cilvēku
atbalstu. Ogrē ir daudz šādu jauniešu, kas, tiecoties uz mērķi, veidojot grupas, piedaloties
dažādos konkursos, šovos, ir ieguvuši labus rezultātus un līdz ar to arī atpazīstamību plašākā
sabiedrībā. Daudzi no šiem jauniešiem ir mūsu bijušie skolas biedri, draugi, radi, paziņas.
Tādēļ šī koncerta mērķis ir dot iespēju satikt un atkal redzēt uz skatuves mūsu pilsētā Ogrē
šos talantīgos jauniešus, lai ieraudzītu, ko viņiem ir izdevies sasniegt un kādi viņi ir kļuvuši.
.

30. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Raimonda Paula ceremonijorķestris MIERS UN BĒRZIŅŠ! Raimonds Pauls, Jānis
Paukštello, Harijs Spanovskis, Andris Bērziņš. Ēverģēlīgs skatījums uz mūsu dzīvi jaunajās Raimonda Paula dziesmās ar Guntara Rača vārdiem. Biļešu cena Ls 5; 7; 8; 10; 12
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Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
.

Līdz pat 21. aprīlim muzejā skatāma izstāde “Senie ziemeļbriežu mednieki Daugavas
krastos”. Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Vēstures institūta pētnieci Ilgu Zagorsku.
Interesenti par akmens laikmeta vēsturi muzeja kasē var iegādāties Ilgas Zagorskas grāmatu
“Senie ziemeļbriežu mednieki Daugavas krastos”. Grāmatas cena - 4,50 Ls.
Visu izstādes laiku muzejs ģimenēm un individuāliem apmeklētājiem bez izstādes
apskates piedāvā arī radošu darbošanos muzejā. Apskatot un iepazīstot senos materiālus,
apmeklētāji uz ādas fragmentiem var veidot alu zīmējumu kopijas. Dodoties mājās,
pašgatavotos akmens laikmeta stilistikā ieturētos suvenīrus ikviens var paņemt līdzi kā
piemiņu par muzejā redzēto. Individuāliem apmeklētājiem maksa par suvenīra izgatavošanu – 0,60 Ls + ieejas biļete muzejā (skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,30 Ls,
pieaugušajiem – 0,60 Ls).
27.aprīlis - 13.maijs Ogres 1. vidusskolas vizuālās mākslas un kultūras vēstures
skolotājas, mākslinieces Vitas Beikertes personālizstāde “Švīkājot debesīs” Izstādes
atklāšana 27. aprīlī plkst. 16.00 . Izstādes atklāšanas pasākumā ieeja muzejā bez maksas.
28. aprīlī no plkst. 12.00 - 14.00 pavasarīgs seminārs “Sētmales delikateses”. Uzzināsim
ko vairāk par ikdienā neievērotiem savvaļas augiem jeb delikatesēm mūsu pašu sētmalēs.

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; 22425553; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
21. aprīlī plkst. 21.00 ATPŪTAS VAKARS VIDĒJAI PAAUDZEI. Muzicēs - Artūrs
Reiniks ar grupu Tērvete. Ieeja Ls 5. Aicinām savlaicīgi pieteikt galdiņus, tālr.: 65039166,
22425553, 26320776

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
12.aprīlī plkst.14.00 un 15.aprīlī plkst.12.00 Nacionālā kinofestivāla LIELAIS
KRISTAPS FILMU PROGRAMMA pirmoreiz ārpus Rīgas! LATVIEŠU MULTFILMU
seanss. Biļešu cena Ls 1 un Ls 0.50
14.aprīlī plkst.21.00 JAUNIEŠU SADRAUDZĪBAS BALLĪTE. Ieeja ar ielūgumiem un
biļetēm, cena Ls 1,50
28. un 29.aprīlī no plkst.10.00 Apriņķa amatierteātru iestudējumu skate 2012. Biļešu
cena Ls 1
1.maijā no plkst.9.00 pie kultūras nama PAVASARA STĀDU TIRGUS. Pieteikšanās:
Dzidra, tālr.: 29217856

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
14.aprīlī plkst.14.00 sarunu pēcpusdiena "Austrumu filozofijas pamatprincips: dzīvojot
harmonijā, sievietei ir viegli būt veselai, skaistai un laimīgai!" Zināšanās dalīsies Ināra
Bērziņa. Interesentus ielūdz lasītāju klubiņš Dalies priekā.
Ciemupes tautas nama jauktā vokālā ansambļa "Invita" aktivitātes:
9.aprīlī plkst.14.00 piedalīsies sadraudzības koncertā "Sudraba rasa Lieldienu rītā"
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.
Ogres Centrālajā bibliotēkā
Izstādes: “Kristus ir augšāmcēlies!” (Lieldienas cilvēces vēsturē);
“Viņš izpaudās ļoti vīrišķīgi, bet iekšēji bija silts” Uldim Pūcītim – 75;
“Izcilajam latviešu bibliogrāfam Jānim Misiņam -150”
Bērniem: 2. - 13. aprīlis Izstāde “Krāsainās Lieldienas!”
16.- 27. aprīlis “Katrs savu dzīvi dzīvo zaļi” - dzejniekam Pēterim Brūverim - 55
Ciemupes bibliotēkā
Izstāde Dārzā ienāk pavasaris no cikla “Manas Latvijas gaismas cilvēki”- Ilzei Indrānei-85.

Šogad
konkurss notiks

5. maijā! www.okc.lv

Ogresgala Tautas namā

Lauberes bibliotēkā
Līdz 27. aprīlim LNB ceļojošā izstāde – “Pilis, muižas un pilskalni Latvijā”
Līdz 30. aprīlim Evarista Bērziņa foto izstāde.
3. aprīlī plkst. 14.00 1.- 3. klasei, 5.aprīlī plkst. 14.00 pārējiem interesentiem. Radošās
darbnīcas tēma “Lieldienas”. Lieldienu rotājumi dažādās tehnikās, mīklu minēšana,
ticējumi.
17.aprīlī plkst. 13.30 1.- 3. klasei. Rotaļu un galda spēļu pēcpusdiena “Mācīsimies
rotaļāties” un grāmatu apskats.
Suntažu bibliotēkā
Līdz 15. aprīlim 2. klases bērnu zīmējumu izstāde “Pavasaris” (sk. Linda Jēkabsone).

Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
13.aprīlī no plkst.18.00 līdz 21.00 seminārs “ES ESMU SAVAS DZĪVES AUTORS”.
Teorētiski praktisks apmācību treniņš, kurā izmantotās metodes, atlasītais video materiāls un
Taurupes bibliotēkā
pozitīvās pieredzes apkopojums palīdz vienā dienā nomainīt attieksmi un pieņemt pozīciju Izstādes: “Nāc nākdama Lieldieniņa...”- neparasti risinājumi olu krāsošanā - gatavosimies
“es lemju”, “es izvēlos”, “es varu”, “es daru”... tā, kā saka mana sirds. Semināru vada Lieldienām; “Mūža acis. Cerību vārti”. Kornēlijai Apškrūmai - 75;
grāmatas “Ieelpo laimi un mīlestību” autore Inese Prisjolkova. Dalības maksa Ls 12. “Putnu stundā”. Ilzei Indrānei - 85.
Semināram pieteikties un dalības maksu samaksāt līdz 10. aprīlim (vietu skaits ierobežots).
Krapes bibliotēkā
Informācija: 26190756.
2. - 30.aprīlis Bērnu zīmējumu izstāde “Es lasu un zīmēju”.
20. aprīlī plkst. 18.00 deju kolektīva Ābolēni koncerts “LABĀK ĻAUDIS DEJOJAM
NEKĀ NIEKU RUNĀJAM”.
Ķeipenes Tautas namā
21. aprīlī plkst. 19.00 vokālā ansambļa Saime koncerts.
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
14.aprīlī plkst.18.00 tradicionālais LIELDIENU ATPŪTAS VAKARS cilvēkiem
Taurupes Tautas namā
labākajos gados! Sevišķi mīļi gaidīta pagasta vecākā paaudze! Priekšnesumi no pašmāju
māksliniekiem. Lustīga dejošana Andra un Andra Upenieku pavadībā. Līdzi ņemam labu
Informācija: nellija@taurupe.lv
14.aprīlī plkst.19.00 pagasta pašdarbnieku un viņu atbalstītāju Lielā PAVASARA balle. omu un “groziņu”! Ieejas maksa Ls 1. Pensionāriem un invalīdiem ieeja par brīvu!
18.aprīlī plkst.11.00 Leļļu teātra izrāde PASAKA PAR DIEGABIKSI.
Biļešu cena Ls 0,70

Ogres Mākslas skolā

Ogrē, Brīvības ielā 11
Informācija: tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
9. aprīlī plkst. 12.00 - 15.00 Radošās meistardarbnīcas. Latvju rakstu dizaina darbnīca,
Aušanas darbnīca, Keramikas darbnīca. Darbnīcās būs iespēja iegūt vai papildināt prasmes
atšķirīgu mākslas veidu un tehniku pielietojumā, pašiem izmēģināt konkrētu mākslinieku
darbības paņēmienus un individuāli vai grupās izbaudīt mākslas darba radīšanas prieku.
Vietu skaits meistardarbnīcās ierobežots. Pieteikties iepriekš, zvanot pa tālr.: 29429421.

Meņģeles Tautas namā
Informācija: 65029131, jankuna@inbox.lv
14. aprīlī plkst. 19.00 pasākums MEŅĢELES TAUTAS NAMAM – 80
Pēc koncerta svētku balle, spēlēs grupa Ceļā
21. aprīlī plkst. 19.00 Meņģeles Tautas nama amatierteātra izrāde
A. Niedzviedzis TRĪS ĀRPUS ATRAITNES
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Vēl viens skanīgs pavasaris
Kamēr pārējiem
vienaudžiem pilnībā izbaudīt pavasara brīvdienas, iespējams, traucēja
ne pārāk labie laika
apstākļi, bērnu vokālās
studijas "Svilpastes"
dalībnieki, tos diez vai
pat pamanīja. Jo bija
vairāk aizņemti nekā
ikdienā. Tiesa, uz skolu
viņi negāja, taču uz
mēģinājumiem gan (pat
vēl biežāk nekā ikdienā)
un paguva arī aizvizināties līdz Zviedrijai un
atpakaļ, uzstājoties prāmja "Tallink" pasažieriem:
turpceļā koncertējot kopā
ar TDA "Dzintariņš", bet
atpakaļceļā kopā ar Mazo teātri, parādot A. Brigaderes lugu "Sprīdītis".
Turklāt tas nebija ne viņu pirmais brauciens uz Zviedriju, ne pirmā uzstāšanās "jūrā",
bet trešā. Vadītāja Ilze Miezere pat joko, ka esot jau grūti izdomāt, "kur Stokholmā brīvajās
stundās aiziet, jo viss svarīgais jau redzēts." Taču tajā pašā laikā viņa arī neslēpj, ka neviens
šāds brauciens nav viegls – ne bērniem, ne viņu pedagogiem, ne pārējiem līdzbraucējiem,
taču secinājums, krastā nokāpjot un mājās atgriežoties, ir nemainīgs: bija vērts. "Jā, ir grūti,"
turpina Ilze, "mēģināt un uzstāties neierastos apstākļos, uzstāties deviņos vakarā, kad mazie
mājās jau pošas gulēt, nākamajā dienā ekskursija pilsētā, nogurums, un vakarā vēl izrāde...
Bet visi iztur, visiem patīk un visi gatavi braukt vēl. Mēs, protams, priecājamies, ka mums
zvana, interesējoties, kas jauns iestudēts, un rosina to parādīt uz kuģa, taču vispirms jau šie
braucieni ir vajadzīgs mums pašiem. Bērni krāj uzstāšanās pieredzi, iemācās neapjukt, ja
piepeši atgadās kas neparedzēts, mācās sadzīvot kolektīvā, izjust lielāku atbildību citam par
citu. Tāds brauciens ir līdzvērtīgs desmit mēģinājumiem mājās".
Ar konkursu pieredzi
Pieredze krāta arī, uzstājoties Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Spānijā. Tāpat
"Svilpastes" sekmīgi piedalījušās dažādos konkursos un festivālos Latvijā. Par lielu
sasniegumu vadītāja uzskata iekļūšanu konkursa "Balss pavēlnieks" finālā pērn. Tā pirmajā
kārtā piedalījies varāki simti dziedātāju, pusfinālam pēc ierakstiem atlasīti 100, no kuriem
finālisti bijuši tikai 40, kuri tad arī uzstājās Ventspilī, uz Eirovīzijas skatuves. "Mēs tikām
finālā, un tas likās pilnīgi neticami," atceras Ilze. "Šogad arī piedalāmies konkursā. 31.martā
ir pusfināls, kurā iekļuvuši arī ogrēnieši - gan mūsējie, gan Artūra Manguļa audzēkņi.
Turam īkšķus!"
Lai gan vadītāju, tāpat kā citus viņas kolēģus, konkursos ar bērnu (īpaši mazo)
piedalīšanos nereti mulsina acīs krītošā pedagogu un vecāku sacensība, kategoriski pret
konkursiem viņa neiebilst. "Konkursu labums ir tas, ka tu ieraugi, ko dara citi, arī
novērtējums ir vairāk vai mazāk objektīvs. Un tas ir ļoti svarīgi. Labi, ja arī žūrija atrod laiku
pastāstīt pedagogiem, kas patika, kas nepatika, pie kā jāstrādā. Turklāt, ja konkursos
nepiedalīsies, tavējos ātri aizmirsīs.”
Arī Ogrē jau tradicionāls kļuvis konkurss "Tusiņš trīs priedēs", kas šopavasar (5.maijā)
notiks jau devīto reizi, pulcējot atkal vairāk nekā pustūkstoti bērnu no visas Latvijas un
divām kaimiņvalstīm - Igaunijas un Lietuvas. "Jau nopietni strādājam pie konkursa
sagatavošanas," stāsta Ilze, "gribas, lai arī žūriju papildina Lietuvas un Igaunijas pārstāvji –
lai paskatās ar svaigu aci, būs objektīvāks vērtējums."
Ja dara, tad dara
Kad pirms vairāk nekā diviem gadu desmitiem uz pirmo vokālās studijas nodarbību
aicināja toreizējā J. Mediņa mūzikas vidusskolas audzēkne Ilze, atnāca septiņi mazie. Tagad
par "Svilpastēm" sevi sauc astoņi desmiti dziedātāju vecumā no 2 līdz 16 gadiem. "Protams,
ka meiteņu ir divas reizes vairāk nekā puiku. Ir grupas, kurās ir tikai viens zēns, lutinātais un
lolotais, un ir grupas, kurās viņu ir trīs," ar savējiem iepazīstina skolotāja. "Mums ir 8
grupas, strādājam divas skolotājas, jau otro gadu man ir kolēģe – Jolanta Kalniņa, jauna,
enerģiska, mācās Mūzikas akadēmijā un strādā ar mazulīšiem. Mēģinām divas reizes
nedēļā, bet tad, kad nāk konkursi, pasākumi, ir papildmēģinājumi sestdienās, svētdienās...
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Citi laimi sapņos rod, Mums lai viņu deja dod!"
Mēs esam skaistas rudens puķes, kas zied visu gadu, un nav nevienas salnas, kas spēj mūs
nosaldēt.
Deju kopa Astras izveidojās 2002. gadā, un tas notika, pateicoties mūsu uzņēmīgajai
kultūras darbiniecei Martai Gavrilovai, kura no sava rokdarbnieču pulciņa noorganizēja
senioru deju kopu. Kopš 2006. gada kolektīvu vadu es - Māra Gulbe.

- Liela slodze...
- Es nezinu, kā ir savādāk. Protams, tā ir katra paša izvēle. Mēs varam iet, darīt, darboties,
būt piekusuši, un varam nedarīt neko – trīs koncerti gadā, un viss. Bet, ja dara, tad dara
nopietni.
- Vokālā studija, tie nav tikai koncerti.
- Nav gan. Mēs galvenokārt mācāmies dziedāt. Kopš strādājam, esam vairāk popstilam
pievērsušies, jo tas ir tas, kas bērniem patīk. Tomēr pamatu pamats ir viens – būsi
operdziedātājs, kordziedātājs, popdziedātājs vai džeza dziedātājs – atnākot trīsgadīgajam
bērniņam, mēs vispirms sākam mācīties pareizi elpot, pareizi atvērt muti, pareizi izrunāt
skaņas, mācāmies ritmus, rotaļāties, uzkāpt uz skatuves un nebaidīties no prožektoriem, no
publikas... Nu, protams, visi bērni nav solisti, visi arī neies uz "Okartes" akadēmiju, kas
tagad viņiem ir etalons, bet to gan droši varu teikt: visi bērni ir dziedoši, ja viņus sāk mācīt
3-4 gados. Tad nebūtu ne "rūcēju", ne tādu, kuri kautrētos dziedāt valsts himnu, jo viņam,
lūk, "lācis uz auss uzkāpis". Turklāt visi bērni, kuri mācās dziedāt, dejot, zīmēt, ir tikai
ieguvēji. Kā es saku: tie ir ielai atņemti bērni, jo viņi jau no mazotnes nezina, kas tas ir
garlaikoties un blēņas darīt. Jo tie, kuri dzied "Svilpastēs", iet arī uz mūzikas skolu, uz
mākslas skolu, sporta skolu. Viņi ātri kļūst patstāvīgi, iemācās savu laiku plānot. Iemācās ne
tikai dziedāt, bet arī nebaidīties iziet klases priekšā, uzstāties, aizstāvēt savu projektu,
augstskolā kāpt katedrā, runāt ar publiku...
- Atnāk pie jums tāds trīsgadnieks vai četrgadnieks – tā lielākoties ir vecāku izvēle.
- Jā, protams. Un tajā brīdī neviens nevar pateikt: būs viņš dziedātājs vai nebūs. Mēs
skatāmies, vai mazais ir
pietiekami gatavs bez tās
mammas nākt iekšā mēģinājumā,
aprunāties ar svešām tantēm, kaut
ko nodziedāt, strādāt un pēc 3 - 4
mēnešiem uzkāpt uz skatuves. Ir
bērni, kuri ne uz brīdi nešķiras no
mammas, un mēs kopēju valodu
neatrodam. Tad vienojamies, ka
viņš atnāks nākamajā gadā.
- Uzņemat katru rudeni?
Visās grupās?
- Jā, nāk visu vecumu bērni
katru rudeni.
- Tas taču nozīmē individuālu darbu ar katru?
- Kaut kādā mērā – jā. Ideāli būtu grupa ar astoņiem bērniem, tad es varētu ar katru
strādāt. Pašlaik tā vienmēr neiznāk. Taču ar katru, kad mācāmies sarežģītas dziesmas,
izdziedam grūtās vietas un kopā laboju. Ar to jau arī mēs no kora atšķiramies, ka vairāk laika
varam veltīt individuālajam darbam. Lielajās grupās šāds darbs ir visai ierobežots, tomēr
cenšamies.
Pa šiem gadiem esmu arī novērojusi, ka bērni ir ļoti mainījušies. Mēs parasti, mācot
vokālos pamatus, sākumā ejam caur rotaļām, tautas dziesmām. Taču ar tautas dziesmām
arvien grūtāka saprašanās. Kad es vecākiem sapulcēs prasu, vai tiešām mēs vairs nedziedam
bērniem mājās, atbilde ir ... klusums. Taču pirms 20 gadiem visi zināja "Pūt, vējiņi!", zināja
"Kaķīt's mans"... Bija vieglāk strādāt, jo visi sēdēja un klausījās. Tagad viņi ir skaļāki,
radošāki, grūtāk savācami. Zina, kas ir Flintstoni, Transformeri, bet ļoti daudzi neprot "Velc,
pelīte, saldu miegu"...
- Kā veidojas jūsu repertuārs? Ko dziedat, iestudējat?
- Zinot, kādi koncerti būs, meklējam jaunas dziesmas, rakstām jaunas dziesmas. Lielie
bērni paši atnes kādu hītu, ko viņiem ļoti gribas dziedāt. Pēdējā laikā esam aizrāvušies ar
uzvedumiem. Paldies Dacei Ādamsonei, kura ir režisore, un labprāt atsaucās mūsu
ierosinājumam sadarboties! Tā mums radās pirmais mūzikls, ko veidojām kopā – Raimonda
Paula "Mazais ganiņš". Tad sekoja Ziemassvētku uzvedums, tad "Kukainīši", "Sprīdītis". Nu
jau sākam domāt, ko varētu darīt nākamgad. Bērniem ļoti patīk šie iestudējumi, lai gan pats
tapšanas process ir ļoti sarežģīts, jo kopmēģinājumi ir gari, bet visi 80 bērni arī iztur tās 2 vai
2,5 stundas.
- Kāda, jūsuprāt, varētu būt studijas nākotne?
- Man ir tāda vīzija. Mēs abas ar Jolantu varētu strādāt ar visām grupām, pievēršoties
vairāk individuālajam darbam. Varbūt katram no viņiem varētu būt individuālā stunda vai
pusstunda, lai strādātu pie vokālās tehnikas... Un bērns, stundu dziedājis, aiziet uz blakus
zāli, piemēram, kur ir stienis, horeogrāfs, un strādā pie kustībām, pie stājas... Varbūt reizi
nedēļā iet pie režisora, strādā pie dikcijas, plastikas...
Inta Kārkliņa

Kas tad ir senioru deja? Mēģināšu paskaidrot.
Mūsuprāt, tas ir pašsaprotams, cilvēkiem labākajos gados īpaši piemērots dejošanas veids;
tā ir dejas forma, kas balstīta uz partneru līdztiesību; tas ir elegants risinājums, kā vecākiem
cilvēkiem nodrošināt fizisku slodzi; turklāt deja veicina garīgu dvēseles spēka
līdzdarbošanos.
Senioru deja iedalās šādi: 1) vienkāršas modes un balles dejas; 2) vācu, angļu, amerikāņu,
Balkānu un citu pasaules tautu dejas; 3)rotaļdejas; 4) dejas sēdus.
Šobrīd Latvijā ir 44 šādas senioru deju kopas. Visas tās veido biedrību "Latvijas senioru
deju apvienība". Bet nu jau divus gadus - kopš 2010. gada - esam Eiropas senioru deju
apvienībā kā 14. dalībvalsts. Šajā gadā senioru deju kongress notiks Norvēģijā, kur
piedalīšos arī es, viena no 10 Latvijas senioru deju apvienības delegātēm.
Senioru deju kolektīvos tradicionāli iesaistās kundzes pašos labākajos gados (no 50 un uz
augšu), tās, kuras mīl deju un ar savu raito dejas soli un graciozo stāju priecē arī skatītājus.
Mums kopā būt ir interesanti, visas esam ar labu humora izjūtu, protam svinēt svētkus, gan
arī bēdās viena otru pabalstīt, jo tieši deja un dejas mīlestība mūs vieno un stiprina.
Mēs dejojam pasaules tautu dejas un arī mūsu horeogrāfu veidotās.
Piedalāmies dažādos apvienības rīkotajos pasākumos, festivālos, novadu saietos, kā arī
draudzīgi sadancojam dažādās Latvijas pilsētās.
Arī šogad pie mums, Ogrē , nu jau astoto reizi notiek ikgadējais "Vizbuļu putenis", kas
pulcēs 24 senioru deju grupas no Latvijas. Būs arī viesi no Igaunijas.
Aicinu apmeklēt mūsu koncertu 14. aprīlī plkst.12.00 Ogres Kultūras centrā! Būs
interesanti!
Uz tikšanos!
Astras vadītāja Māra Gulbe
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