
Raksts parādījās 2015.g. martā LAIKS un LATVIJA AMERIKĀ avīzēs. 

Šī gada 3x3 nometne Garezerā (no 9.-16. augustam) būs ar bagātīgiem 
piedāvājumiem.  Kā katru gadu, dalībniekiem bus izvēle piedalīties pārrunās 
vai nodarboties ar rokām kādā amatnieku ievirzē. 

Viens no lektoriem, Juris Ķeniņš, vadīs ne tikai mūzikas ievirzi, bet arī kori. 

Pirmo reizi 3 x 3 nometnē koru dziedāšanu vadīs Juris Ķeniņš.  Jau daudz 
gadus Juris ir bijis atbildīgs par koriem, atgriežoties Garezerā tieši 40 gadus 
pēc dziedāšanas mācīšanu Garezera Vasaras Vidusskolā.  Savā mājvietā 
Toronto, kora karjēra ir līdzīgi gara, no Toronto Studentu Kora vadības 
1970os gados, līdz korim "Ziemelis", kurš 60 dziedātāju sastāvā dziedāja 
Kanadas XIV Dziesmu Svētku kopkorī, Hamiltonā, 2014. gada vasarā.  Pa 
starpu, Juris 30 gadus vadīja korus un instrumentālus ansambļus Toronto 
skolās. 
Čellists pēc amata, Juris ir beidzis Toronto universitātes mūzikas un 
izglītības fakultātes ar uzsvaru kora dziedāšanā un kamermūzikā.  Šobrīd, 
Juris turpina zāģēt savu čellu, bet pie latviešiem ir uzņēmies vairāk rīkotāju 
lomu, jau trīs Kanadas dziesmu svētkos no vietas kalpojot kā rīcības 
komitejas loceklis un mūzikas nozares vadītājs, kopkora virsdiriģents un arī 
dziesmu svētku Kanadā biedrības valdes priekšsēdis.  Juris priecājas 
piedalīties Rietumkrasta dziesmu svētkos San Jose kā virsdiriģents, čellists 
un komponists. 

Tieši mākslinieciskā ziņā, Juris arvien vairāk nodarbojas ar jaunradi, un viņu 
jaundarbi koriem un kameransambļiem ir nesen atskaņoti Latvijā, ASV un 
Kanadā, un ierakstīti Latvijas radio.  Jaundarbi top kameransambļiem ASV 
un Kanadā, un koriem Kanadā un Kurzemē.  Juris arī 3 x 3 nometnei apsola 
jaundarbu. 

Koristi uzskata ka Juris kā diriģents ir lipīgas enerģijas, entusiasma un 
humora pilns, un dalībnieki var sagaidīt neaizimirstošu piedzīvojumu, 
mūzikas pamācības pilnu, jautrā gaisotnē. 

Repertuāra ziņa, Juris apsola plašu un daudzveidīgu programmu.  Protams 
ka Latvijas klasiķi būs pārstāvēti, bet var sagaidīt jaunāku repertuāru gan no 
tēvzemes gan diasporas, gan "nopietnu", gan vieglāka rakstura mūziku.  
Skaņdarbi no San Jose programmas ir arī paredzēti, un Juris ir gatavs rīkot 



meģinājumus tādiem kuri dziedās Kalifornijā. Esam dziedātāju tauta - liksim 
Garezera kalniem trīcēt un mežiem skanēt 3 x 3 nometnē! 

Būs arī tautas dziesmu dziedāšana , dažādas vakara programmas un 
ugunskurs ar uzvedumiem.  Šis ir rakstnieka Raiņa 150 gadu 
jubilejas  gads. To pieminēsim pa nometnes laiku.  Bērniem savas 
nodarbības .  No Latvijas brauks vairāki lektori , amatnieki un 
vadītāji..  Dalībnieki, kas vēlas ar rokām kaut ko radīt, varēs 
strādāt keramikas vai stikla darbnīcās, gatavot rotas, vai latviskus 
ēdienus, citi varēs darināt rokdarbus, piedalīties mākslas vai zīda 
apgleznošanas ievirzēs.  Varbūt pat atbrauks kokļu darinātājs no 
Latvijas, bet kokgriešanas darbnīcā varēs darināt arī citus tautiskus 
priekšmetus.  

Vasara būs aizņemta, bet nepalaidiet garām iespēju pavadīt veselu 
nedēļu latviskā vidē, latviešu valodā, iemācīties kaut ko jaunu kopā 
ar dažādām paaudzēm jautrā un draudzīgā garā. 

3x3 Garezera nometni vadīs Larisa Kaļiņa, Daiga Rūtiņa un Maija 
Zaeska.  Rakstiet zaeska@frontiernet.net  vai zvanīt 763-972-2521.  
Vairāk informācijas būs aprīlī.  
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