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Ko dziedāšu, ko runāšu,
svešu zemi staigādama?
dziedāš’ pati savu dziesmu,
runāš’ savu valodiņu.
3x3 ir nometne latviešiem dažādos
vecumos, kas veltīta
• latvisko zināšanu paplašinašanai
• latvisko ģimeneņu stiprināšanai
• latviskās kopības veicināšanai
• latvisko draudzību sekmēšanai

Nometnes vadītājas:
Maija Zaeska
zaeska@spacestar.net
talr. 763/972-2521
Ilze Kļaviņa
ilzeklavina@yahoo.com
talr. 612/558-2619

RĪTA IEVIRZES
LITERĀTŪRA
Vadīs grafiķe un dzejniece, Maija Meirāne Šlesere. Iztirzās dažus jaunākos vērojumus Latvijas prozā.
Trimdas dzeja uz pārmaiņas sliekšņa; Valdas Dreimanes, Valdemāra Avena, Gunāra Siliņa, Sarmas
Muižnieces, un citu darbus.
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POLĪTIKA
Latvija starp Austrumiem un Rietumiem. Rudenī notiks Saeimas vēlēšanas. Kādas būs kampaņas galvenās
temas? Kādas izredzes dažādām polītiskajām partijām? Kas būs vadošie polītiķi? Vadīs Jānis Peniķis,
polītisko zinātņu profesors Indiānas universitātē un lektors Latvijas universitātē. Kā lektore, piedalīsies
arī Lauma Vlasova, kuŗa daudzus gadus ir bijusi diplomāte Latvijas vēstniecībā Maskavā un Krievijas
Latviešu Kongresa priekšniece. Uzzināsim viņas piedzīvojumus, vērojumus un darbību uzturot sakarus ar
latviešu centriem Krievijā. Abi galvenie lektori, J. Peniķis un L. Vlasova piedalīsies šovasar arī Latvijas 3x3
nometnēs un pārvedīs visai svaigus iespaidus gan par polītiku, gan citām Latvijas dzīves jomām.
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LATVISKĀ VIRTUVE – cepu, cepu kukulīti!
Ievirzē mācīsies cept maizi, biezpienmaizes, speķa raušus, siet Jāņu sieru, vārīt maizes zupu un
gatavot vēl daudzus citus tradicionālus latviskus ēdienus. Vadīs Elga Pone no Minesotas, ansambļa
„Teiksma” vadītāja un tautikso ēdienu gatavotāja. ($10 piemaksa par materiāliem)
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ROKDARBI
Vadīs Zinta Enzeliņa no Toronto. Viņa jau daudzus gadus nodarbojas ar tautas tērpu gatavošanu un
citiem rokdarbiem. Ievirzes dalībnieki varēs mācīties aust prievītes un jostas, adīt tautiskus cimdus un
zeķes, darināt tautas tērpu daļas, izšūt sedziņas un spilvenus, u.c. Īpašu projektu darinātāji lūgti
sazināties ar Zintu, 905/889-8354 ($10 piemaksa par materiāliem)

PĒCPUDIENAS IEVIRZES
LATVIJAS OKUPĀCIJAS VĒSTURE
Būtiskākie un pretrunīgākie jautājumi. Vadīs prof. Dr. Valters Nollendorfs, vācu valodas un literātūras
profesors Viskonsinas universitātē, rakstnieks un redaktors gan vācu gan latviešu izdevumiem, skolotājs.
Tagad dzīvo Latvijā, strādā Okupācijas mūzejā un darbojas Latvijas vēsturnieku komisijā. Ievirzē
apskatīs komunistu un nacistu okupācijas, to noziegumus, deportācijas, latviešu iesaukšanu vācu SD un
leģionā. Pārrunas par vēstures varbūtībām un mītiem: kas būtu bijis, ja...?
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FOLKLORA 101
Vadīs Amanda Jātniece – dzimusi ASV, tagad dzīvo Latvijā, uzaugusi ar tautas dziesmām un tradīcijām
un dziedājusi vairākos folkloras ansambļos. Pašreiz dzied ar Saviešiem un piedalās Latvijas folkloras
dzīvē. Ievirzē iepazīsies ar latviešu gadskārtu svinībām un mūža godiem (krustabām, kāzām, bērēm).
Dzīvojot ārzemēs, kā varam mēs latviskot savus svētkus? Dalībniekiem izdalīs paraugmateriālus godu un
svētku rīkošanai, dziesmas, pat receptes.

VISAS DIENAS IEVIRZES
PODNIECĪBA
Dalībnieki mācīsies veidot traukus, uz podnieka ripas un arī bez tās. Vadīs Gundega Peniķe, kas jau 30+
gadus nodarbojas ar keramiku. Viņa ir mācijusi keramiku dažādās koledžās, mākslas centros, Gaŗezera
vasara viduskolā un daudzās 3x3 nometnēs ASV un Latvijā. ($10 piemaksa par materiāliem)
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ROTKALŠANA
Dalībnieki iepazīsies ar metalla un dzintara apstrādašanas tehniku un darba rīkiem, formām un rakstu
elementiem un to ievietošanu metallā. Darbnīcā varēs izgatavot vienkāršas latviskas rotas, atkarībā no
katra zināšanām un spējām. Piedalīšanās sākot ar 13 g.v. Vadīs Astrīde Otto un Lilita Spure. ($10
piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par sudrabu un bronzu.)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
STIKLA APDARE
Vadīs Olga Griķe, māksliniece no Vankuveras, kuŗa ir mācījusi vitrāžu Kursā. Ievirzē darinās liedētas
krāsaina stikla formas un mozaīkas. Visu darīs pēc dalībnieku intereses un spējām. Ievirze piemērota
iesācejiem un pieredzējušiem. Piedalīšanās sākot ar 13. g.v. ($10 piemaksa materiāliem)
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KOKGRIEŠANA
Vadīs Uģis Lāma no Otavas. Viņš nodarbojas ar mākslu un koka apstrādi, un ir piedalījies 3x3 daudzus
gadus, kā māceklis un ievirzes vadītājs. Dalībnieki mācīsies dažādu veidu koka apdari. Katrs var izmeklēt
sev projektus – šķīvi, svečturi, lādīti, vai ko citu. Iespēja arī mācīties intarsiju. Īpašu projekta darinātāji
lūgti sazināties ar Uģi, 613/592-2491 vai lamau@look.ca ($10 piemaksa materiāliem)

BĒRNIEM
BĒRNU VECĀKU ZINĀŠANAI
3x3 pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka bērnu
nodarbībās pieņem tikai tos bērnus, kuŗi prot un neatsakās runāt latviski.
MAZLĀCĪŠI (0-5 g.v.)

Rotaļas, dziesmas, zīmēšana, un jautra spēlēšanās telpās un ārā. Vada Māra Zeltiņa no Minesotas.
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½ x ½ (6-12 g.v.)
Rotaļas, spēles, mākslas pasākumi, sports un iepazīšanās ar pieaugušo ievirzēm, it sevišķi podniecības
darbnīcā. Vada Āva Bērziņa no Minesotas, kuŗa pašlaik mācās maģistra gradam bērnu izglītībā.

DZIEDĀŠANA –

VISIEM DALĪBNIEKIEM (pirms vakariņām)

Dziedāsim pazīstamas tautas dziesmas, bet mācīsimies arī mazāk pazīstamas
dziesmas . Vada Amanda Jātniece, kuŗa ir dziedājusi vairākos tautas mūzikas
ansambļos ASV un Latvijā.

PĒC VAKARIŅĀM – pasakas, rotaļas, spēles visām paaudzēm!
VAKARA PROGRAMMAS: Ugunskurs, lekcijas, baltais vakars, putnu
vakars „zīlīte, žubīte...” un citas nodarbības.

ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS
INSTRUMENTUS – SASPĒLĒSIM!
Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs!

Vakara dziesma
Šķirāmies mēs ļautiņi,
gana labi dzīvojuši.
Es ar Dievu, tu ar Dievu,
mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām,
ar Dieviņa šķiramies.
Ar Dieviņu lai palika
šī dziesmota istabiņa.
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
es tavās pēdiņās.
Nelaid mani to celiņu
kur aizgāja ļauna diena.

Galda dziesma
Met, Dieviņi, zelta krustu
pār šo visu istabiņu.
Lai paēda, kas neēdis,
lai padzēra, kas nedzēris.

