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Aicinām piedalīties 2015. gada 3x3 saietā !!!
Trīsreiztrīs saiets domāts visām paaudzēm, ģimenēm un vieniniekiem. Tas veltīts latvisko zināšanu 
paplašināšanai, latviskās kopības veicināšanai, latvisko ģimeņu stiprināšanai un draudzību 
sekmēšanai.

Esam pieteikuši ļoti skaistu vietu stundas braucienā no Sidnejas, netālu no Ričmondas, Zilo kalnu 
tuvumā.

Šis centrs mūsu sagaida ar brīnišķīgu apkārtni, kas piemērota arī nodarbībām ārā, pastaigām un 
atpūtai svaigā gaisā. Atpūtas centrā ir peldbaseins, vēsinātas telpas, plaša sarīkojumu zāle ar 
modernu video un audio iekārtu.

Pašreiz veidojam saieta programu un tā solās būt ļoti interesanta un daudzpusīga,piemērota gan 
lieliem un maziem, gan jauniem un ne tik jauniem. Līdzās pašmāju lektoriem un ieviržu vadītājiem, 
šajā saietā piedalīsies arī vairāki viesi no Latvijas, viņu vidū – vēsturnieks, Rīgas Stradiņa 
Universitātes mācībspēks Valters Ščerbinskis, Artūrs un Inta Uškāni un Inga Zeile no folkloras 
grupas “Laimas Muzykanti”, un diriģents Ints Teterovskis. 

Saieta programmā paredzēta muzicēšana, tēlotājmākslas nodarbības, vēsture, politika,  latviskie 
rokdarbi, latviskā virtuve, kā arī aktīvā atpūta, riteņbraukšana, peldēšana.

Paralēli pieaugušo programmai, kā parasti, būs arī bērnu programma, ko vadīs Inga Jakse no 
Melburnas.

Jau iepriekš pateicamies mūsu labvēļiem, ziedotājiem, kuri jau ir snieguši financiālu atbalstu, kā arī 
tiem, kas to vēl gatavojas darīt.

Ar prieku varam ziņot, ka mūsu labvēļu pulkam šogad ir pievienojusies arī Latvijas Kultūras Ministrija.

Dalības maksas ir sekojošas:                             

2 pieaugušie un 2 bērni $900                             

2 pieaugušie un 1 bērns $800

1 pieaugušais un 2 bērni $650

1 pieaugušais un 1 bērns $500

1 pieaugušais $400

Pieteikšanās lapas  tiks drīzumā izsūtītas  elektroniski, kā arī dabūjamas  Austrālijas latviešu 
sabiedriskajos centros.
Lūdzu sekojiet turpmākai  informācijai par saieta programmu un norisi latviešu presē un 
elektroniskajos saziņu līdzekļos.

Uzredzēšanos Sidnejas  3x3 saietā, 2015.g. janvārī !  

Sidnejas 3x3 2015 vadības vārdā:
Sandra Dragūna, Valda Taylor
Epasts: valda.email@gmail.com, Tel: 0432 920 623
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