23.augusts, 2019.gads

Dienas tēma - Tautas dziesma
“Tāds tautas dziesmu pūrs, kāds ir mums, latviešiem, nav nevienai citai tautai pasaulē.” Cik gan bieži šie vārdi ir dzirdēti un jau
pagalam pierasti. Tik pierasti, ka to patiesā nozīme lielākoties aizslīd garām. Bet, lai jau slīd. Ne jau atzinumi un atzinības mums
vajadzīgas. Mums vajadzīgas tautas dziesmas. Jā, jā, arī tiem, kas saka, ka viņi bez tām var iztikt.
Tās visīstākās tautas dziesmas laikam ir tās dziedamās. Tās, kurām ir gan tautas vārdi, gan tautas melodija, kas radusies bez nošu
pierakstiem vai citas akadēmiskas iejaukšanās, lai arī cik labskanīgas šādi nepadarot. Tās tautas radītās ir tās tīrākās, tīrumā, ezera
malā vai rijā dzimušās, kur paša radītāja pieredze, prieks vai bēdas spēlējušas galveno lomu. Tās ir tās latviešu dvēseles dziesmas,
kas saimes istabā pie skalu uguns izdziedātas vai lauku ārēs izgavilētas – latviskas, citās valodās neiztulkojamas, tikai mums vien
saprotamas.

T krekls ar uzrakstu
“Es runāju latviski!”
Pirmās šā gada balvas saņēmēja ir
Elizabete Barkus no ievirzes “Riti
raiti, valodiņa!” vidējās grupas I.
Elizabete ļoti cītīgi runā latviešu
valodā un ir godam pelnījusi balvu.
Apsveicam!!

Kas notiks šodien
Šodien būs nedēļas krāšņākais notikums - Daudzinājums, ko veltīsim Baltijas ceļa gadadienai.
Ir sagaidāms, ka visas dienas garumā pie mums sabrauks daudz viesu, bet lielākais pieplūdums visticamāk būs tūlīt pēc vakariņām
no pulksten 19.00 līdz 20.00. Tad ieradīsies Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis un citi vēstniecības cilvēki, arī mūsu lietuviešu un
igauņu draugi un, protams, salā dzīvojošie latvieši. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši pirms 30 gadiem 23.augustā aptuveni divi miljoni
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, izveidojot cilvēku ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu,
Rīgu un Viļņu, vēršot uzmanību uz 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribentropa paktu, kas
Baltijas valstīm atņēma patstāvību un brīvību.
Pēcpusdienā atradīsim brīvu brīdi, lai tuvējā apkārtnē salasītu pļavu ziedus ugunskura pušķošanai.
19.30 būs pulcēšanās sākums laukumā pie Informācijas centra (Jāņa mājas).
Kā jau Daudzinājumos ierasts, vilksim mugurā tautastērpus vai citas goda drānas, liksim galvā ziedu vainagus un ņemsim līdzi
salasītos ziedus. Kārtosimies gājienam, aizdegsim svecītes, turēsim augstu trīs Baltijas valstu karogus.
20.00 Daudzinājums.
21.30 Dosimies uz zāli un ņemsim līdzi arī ciemiņus. Dancosim, dziedāsim un ēdīsim pīrāgus, vienvārdu sakot, nīksim kopā ar
šodienas viesiem.

UZMANĪBU! Atcerieties, ka ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs,
tad Īrijā ir jāzvana pa telefona numuru 999 vai 112. Pēc savienojuma operators jums jautās, kurš no dienestiem
jums nepieciešams (Ambulance/Fire/Garda). Nosauciet un vajadzīgais steigsies palīgā. Numurs 999 un 112
savienojas arī tad, ja jums tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen”.
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Brīvais mikrofons
Vakara pasākums ar nosaukumu “Brīvais mikrofons” ir koncerts, kurā var piedalīties ikviens. Te nav speciāli aicinātu
mākslinieku, mūziķu vai aktieru. Te uzstājas paši 3x3 nometnes dalībnieki, gan pieaugušie, gan bērni. Mēs paši esam
gan dziedātāji, gan dejotāji, gan aktieri un, protams, arī skatītāji.
“Mikrofona” programmā vakar vakarā pavisam kopā bija skatāmi sešpadsmit priekšnesumi un tālab koncerts izvērtās
gana plašs.
Koncertu atklāja ievirzes “Riti raiti, valodiņa” jaunākā grupa ar priekšnesumu “Putniņdeja”.

Aijā, žūžū - dzied Elīza un Māra.
Aplausus izpelnījās arī Kokļu ansamblis ar “Seši mazi bundzenieki”,
šoreiz nevis stīgojot, bet gan bungojot pa kokļu kastu apakšpusi.

Agita lasa dzejoli “Pilna ar zirņiem”.
Dāvja māsas - ar dziesmu “Sadziedam(i) mēs māsiņas”.

Radošā apvienība “Burciņu dīdītāji” ar “Trīs runči kādā krogā”.
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Kaimiņsalas dāmas apdziedāja teju visus Īrijas 3x3niekus.
Vietējās deva riktīgi pretī suitu stilā. Pēc tam sākās spēle, kurā zāle tika sadalīta 3 daļās. Vieniem bija jādzied “Ik katru
sestdien’s vakaru”, otriem - “Seši mazi bundzinieki” un trešajiem - “Puiši, puiši, kas tie puiši, opsi rallallā”.

.

Inguna un Kristīne dzied “Mīļo, māmiņ”.

Guntara Rača dziesmu dzied Egija.

Judīte - “Un atkal zilā vakarā”. Artis un Leila dejo “Es mācēju danci vest”. Indra, Elza un Kristīne dzied “Taisnība”.
Visi kopā dzied koncerta vadītājas Baibas uzsākto “Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži”.

Kopuzvedums “Zelta Zirgs”; autors – Rainis; režija - Inese.
Koncerta muzikālo pavadījumu nodrošināja: Ronans, Romāns, Paula, Anna, Ričards un Evita.
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Muzikālā zapte vārās ne pa jokam
Muzikālās zaptes ievirzē rokgrupas zvaigžņu lomā var iejusties ikviens un sākotnēji tā bija
domāta tīņu vecuma jauniešiem. Te gan stīgu, gan sitamie instrumenti, elektroniskās
klavieres un mikrofoni. Viss kā pieklājas. Taisnības labad jāpiebilst, ka “zaptes”
kārdinājumam pretī nevarēja stāties arī pieaugušie, tāpēc tagad tās sastāvā ir dažāda
vecuma mākslinieki un instrumentus te izmēģina gan lieli, gan mazi, gan vairāk sagatavoti,
gan tie, kas nekad iepriekš tos nav turējuši rokās.
Muzikālās zaptes ievirzes vadītājs ir Romāns Kreicbergs, kas muzicē arī Nīkšanās. Vai nometnes laikā izveidosies
sava 3x3 rokgrupa? Izskatās, ka jā!

Kokles spēle
Kokle esot visvieglāk apgūstamais tautas mūzikas instruments. Vai tā tiešām ir? Ievirzes vadītāja Māra Raģe līdz
trešajai nodarbību dienai savām audzēknēm ir jau iemācījusi spēlēt trīs dziesmas. Kā izrādās, tad kokles spēli var
apgūt arī cilvēki, kuri ar notīm ir uz “jūs”, taču koklēšana viņiem vienalga padodas viegli un raiti.
Vakar, trešajā nodarbību dienā meitenes palēnām sāka gatavoties Ziemassvētkiem, apgūstot “ Sidrabiņa lietiņš
lija”. Un nu tas jau padodas gana raiti, jo audzēknes ir patiesi ieinteresētas nodarbē, ko izvēlējušās.
Māra teic, ka, intensīvi mācoties kokles spēli, mēdz gadīties, ka pirksti ir vienās tulznās. Lai to nepieļautu, viņa pat
sagatavojusi sērkociņus. Tiesa gan, līdz šim tie nav bijuši nepieciešami, jo nodarbības norit bez “traumām”. Kā
meitenēm būs veicies ar kokles spēles apgūšanu nedēļas laikā, varēs novērtēt sestdien. Noslēguma koncertam
top īpašs priekšnesums.
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Uzmanību, rozā zābaciņi!
Tētis Mārtiņš ienāk Infocentrā.
“Vai kāds nav atradis vienu mazu rozā gumijas zābaciņu?” viņš
interesējas.
“Nav gan,” atbild Lauris.
“Ja atrod, tad lūdzu padod ziņu. Un... jā, šonedēļ tas var pazust un
atrasties vairākas reizes, pie kam visneiedomājamākās vietās, jo mana
meita tos zābaciņus necieš un regulāri aizmet kaut kur projām,” brīdina
Mārtiņš.

Lai popularizētu latviešu dziesmas citām tautām, tās vispirms jāiztulko
attiecīgajā svešvalodā. Mēģināsim to izdarīt ar šādiem vārdiem un
frāzēm - “džimlai, Rūdi, rallallā”; “jampidl, jampidl, pidl, vau, vau”;
“rillasā, rallasā”; “trādi rīdi rā”; “hei, laili, laili lā”; “rai, rai, rai ritam”; “ai,
vir, vir, vir, vir, bum, bum, bum”; “aijā žūžū” un visbeidzot – “didam!”
Google translator varat nemēģināt, tas šos vārdus neņem pretī.
***
Kopkora vadītāja domā, kādas gan drakoniskas metodes pielietot, lai visus piedabūtu dziedāt. Talkā nāk Žāvējumu ievirzes
vadītājs Dzintars: “Tos, kas mūk no kora, šurp pie manis! Iemarinēšu un izžāvēšu!” viņš ir gatavs palīdzēt ieviest kārtību.

Tējlapja konkurss – tests!
Atgādinām konkursa noteikumus: Pavisam kopā jums jāatbild uz četru testu trīs jautājumiem. Katra avīzes numura testa pareizās atbildes
jums jāiesniedz avīzes redakcijā attiecīgās avīzes iznākšanas dienā līdz pulksten 16.30.
Uzvarētāju apbalvošana notiks nometnes pēdējā dienā, svētdien no rīta, brokastu laikā.
Uzmanīgi aplūkojiet zemāk redzamās trīs fotogrāfijas un izvēlieties vienu no piedāvātajām atbildēm, apvelkot to ar apli, atzīmējot ar ķeksi,
pasvītrojot, izsvītrojot nepareizās vai citā veidā pēc ieskatiem. Galvenais, lai žūrija saprastu, kuru atbildi esat izvēlējušies. Aiziet - trešais
tests!
Trešajā testā mēģināsim atpazīt mūsu nometnes bērnus.
1.

Kā sauc attēlā redzamo meiteni?

Atbilžu varianti: 1. Daniela Karpova
2.

Kā sauc attēlā redzamo zēnu?

Atbilžu varianti: 1. Markus Miezis
3.

2.Eva Zaķe 3. Māra Puncule

2. Lauris Karpovs

3. Edvards Kalniņš

Kuras ievirzes bērni redzami šajā attēlā?

Atbilžu varianti: 1. Sporta spēles

2. Riti raiti, valodiņa, vidējā grupa II

3. Animācija bērniem

Gaidām jūsu atbildes avīzes redakcijā, kas atrodas Jāņa mājā! (Orientieris – aiz Info centra virtuvē.)
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Nometnes laikā mierīgāk vai satrauktāk dzied visur
Ja tev rīta agrumā nākas iet garām sarīkojumu zālei, tad
nebrīnies, ka no turienes atskan dīvainas sazvērestības
replikas un mūzikas pavadītus dzirdat tādus tekstus, kā
piemēram, “Vēl priekšā nakts, vēl rīkoties mēs varam, tik
jāizdomā, ko lai šonakt darām” jeb baisai fatālo - “Tam
špicku klāt! To vajag likt uz sārta!” Savukārt, atskanot
smeldzīgajam izmisuma palīgā saucienam - “Debess jums,
talkā nāc! Ak, jel palīdziet kāds!”, nenozīmē, ka tev uzreiz
jāķer telefons un jāzvana glābējiem uz 999. Īstenībā šeit
ievirzes “3x3 teātris” režisores Baibas Gaigras vadībā tiek
iestudēta rokopera, kurā darbojas Ķēniņš, Ķēniņmeita,
Bende, Jauns mēnestiņš un citi personāži, kas, izejot cauri
grūtībām, izdzīvo gauži trağiskus notikumus, kuri galu galā
tomēr laimīgi atrisinās.
Gan režisore, gan aktieri-operdziedātāji, saglabājot intrigu
līdz iestudējuma pirmizrādei, Trejlapim visu libreta sižetu
neatklāj un mums atliek vien pacietīgi gaidīt sestdienas
vakaru, kad noslēguma koncerta laikā notiks operas
pirmizrāde.

Informatīvais atbalstītājs ir Baltic-Ireland.ie
Portāls Baltic-Ireland.ie, kura paspārnē darbojas arī
radošā grupa “Piektais novads” ir mūsu galvenie
informatīvie atbalstītāji. Lai gan Īrijas 3x3 nometnei
nekāda īpaša reklāma nav vajadzīga, jo nometne ar
dalībniekiem parasti pildās neticami sekmīgi, taču raksti
un fotogalerijas par nometnes norisi arvien tiek iekļautas
portāla saturā. Mums ir svarīgi arī tas, ka tieši caur portālu
Īrijas latviešiem varam paziņot par pieteikšanās sākumu
nometnei un pēc 3x3 izlasīt, kas par mums rakstīts un
fotogrāfijās aprādīts.
Portāls Baltic- Ireland.ie darbojas jau 12 gadus. Tā kontā ir
desmitiem tūkstoš rakstu, kas stāsta par latviešu dzīvi Īrijā.
Tas publicē arī latviešiem visnotaļ noderīgu informāciju.
Te jūs varat atrast visu, kas jūs interesē. Atliek vien
meklētājā, augšā labās puses stūrī, ierakstīt dažus atslēgas
vārdus. Ja ierakstīsiet “3x3”, tad varēsiet izlasīt itin visu,
kas saistīts ar šo kustību Īrijā, sākot ar pašu pirmo nometni
2012.gadā. Sekojiet portālam, lai pieteiktos nometnei arī
2020.gadā!

Īrijas 3x3 atbalstītāji:

„Trejlapis” redakcijā jūs gaida: Sandra Bondarevska, Ludmila Glazunova, Ilze Barkus, Daira Lāce, Inguna Mieze, Lauris Karpovs Ziemelis. Par
avīzes ārštata korespondentu var kļūt ikviens no jums, kas raksta, zīmē, fotogrāfē un to visu iesniedz nometnes Info centrā.
Tipogrāfijas vadītāja arvien ir Baiba Kalniņa un viņa tipogrāfijā ir sastopama tikai pa naktīm, toties viņa tur strādā katru nakti. Saudzēsim
Baibu! Tipogrāfija un redakcija šogad atkal atrodas Jāņa mājas virtuvē. Mīļi gaidīti!
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