Nu sala, nu sala,
Nu labi sala,
Aizsala jūriņa
Līdz dibinam.
Nu laba braukšana
Dzintaru zemē.Pārveda brāļam
Dzintaru sievu.
Uzlika māsiņai
Dzintaru kroni,
Apsedza māmiņai
Dzintaru sagšu.
Viz māršas pūriņš
Dzintariem vien.

3x3 KATSKIĻI 2016
1 4 . - 2 1 .
a u g u s t s
K a t s k i ļ u n o m e t n ē

R Ī TA I E V I R Z E S

10:00 - 12:00

“ROKU” IEVIRZES

(dažas darbojās visu dienu - precīzi laiki pie ieviržu vadītājiem)

JAUNĀKĀ LATVIEŠU LITERATŪRA
Rīgā, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā top vairāku autoru grāmata par jaunāko latviešu literatūru
(2007-2015). Pētnieks Kārlis Vērdiņš iepazīstinās ar tēmām, kuras skartas šajā pētījumā - ja latviešu dzeja un proza, dramaturga teksts mūsdienu teātrī, literatūra, kas top lībiešu, latgaliešu un krievu valodā, vēsturiskais romāns, jaunākā dzejnieku
paaudze un citas.

TAUTISKĀ ŠŪŠANA – Daina Biriņa Krasta
Šūšanas ievirzē būs iespēja izvēlēties apgūt vai nu tautas tērpa blūzes darināšanu – mēru noņemšanu, piegriešanu un sašūšanu, vai linu kleitas darināšanu, ar dažāda veida apdares un dekoratīvo elementu pielietošanu.

VIRTUVE
Izcilais šefpavārs Pauls Miniats dalīsies ar saviem talantiem. Dzintaru jāvāra apmēram 30. līdz 90. miljonu gadu līdz sacietējuši
priežu sveķi izšķīst pamatnējā šķidrumā. Cienītas latviešu zupu, viru, sacepumu un ķīseļu vārīšanas laiks paiet apmēram divas
stundas. Es esmu gatavs arī uz pirmo iespēju, ja vien mēs arī gatavojam medus miestiņu un “Dzintara jūras” mazsālīto lasi ar
ūdens klinģerīšiem.

METĀLAPSTRĀDE - Gints Grīnbergs : Veido metāla skulptūras mežmalas darbnīcā. /$PM

PĒCPUSDIENAS IEVIRZES

3:00-5:00

POLITISKĀ KULTŪRA LATVIJĀ: saites kas vieno, intereses kas sķēl – Vaira Paegle
Divdesmit piecos neatkarības gados, daudz kas ir mainiīies Latvijā, ieskaitot divdesmitas valdības. Taču, Latvijas politiskā
kultūra paliek nemainīga, pilnībā neatmetot Padomu savienības laikā iegūtās iemaņas. Šī, sevis saudzējošā sistēma, kavē
Latvijas ilgtspējīgu attīstību, liek ļaudīm pamest Latviju, un rada plaisu starp tautu un varu.
Ievirzē mēs runāsim par politisko dialogu Latvijā, politiskās morāles un ētikas principiem, varas elītes attiecībām ar Latvijas
diasporu, un Latvijas ārpolitiku Eiropas savienības un NATO ietvaros, pievēršot arī uzmanību tekojošiem notikumiem Latvijā.
Noslēgumā, centīsimies atbildēt uz jautājumu - vai ir iespējams mainīt Latvijas politisko kultūru?
DZINTARS
Ikdienā Vilnis Brils veic dzintara terapiju masāžās, māca dzintara pielietošanu topošajiem SPA meistariem un pirtniekiem, ražo
kosmētiku ( www.amberdew.lv). Stāstīs par dzintara rašanos, ieguvi, pielietošanas vēsturi, zinātniskiem pētījumiem, pielietošanu tautas un mūsdienu medicīnā, ikdienas vajadzībām. Praktiski varam uzjaukt kādu sejas masku, pirts skrubīti, uzvārīt dzintara tēju, pabaudīt ātri veicamas procedūras sejai un pēdām.

S TA R P I E V I R Z E S

1:15 - 2:15

TRIMDAS VĒSTURE DZĪVESSTĀSTOS - MŪSU STĀSTI RAKSTOS UN FOTOGRAFIJĀS.
Maija Hinkle, Biruta Abula
Neviens cits nevar izstāstīt mūsu pašu, mūsu ģimenes un sabiedrības stāstu tik personīgi, vienreizēji un nozīmīgi kā mēs paši.
Šinī ievirzē mācīsimies un vingrināsimies autobiografijas rakstīšanā. (turpinājums no pagājušā gada)
“MĀCI MAN TICĒT, MĀCI MAN LŪGT …”
Linda Sniedze Taggart
Lūgšana savā visvienkāršākā formā ir saruna ar Dievu.
Tomēr ir gan senas, gan jaunākas domas un prakses kas var iedzīvināt šīs attiecības. Nodarbosimies are vairākiem lūgšanas
veidiem; tos izmēģināsim un pārrunāsim. Darināsim dažus priekšmetus, kas padarīs pilnīgāku to laiku, kuru pavadam lūdzot
Dievu. Var gadīties, ka šad tad pa ievirzes laiku būs arī dulcimer muzīka. Visi mīļi aicināti!

CELU JOSTAS – Anda Spalviņa
Mācīsimies aust un pīt prievītes, celaines, un pinumus.
VITRĀŽA/STIKLA APDARE/FELČI - Inga Zariņa
Izdomā un veido plakanus vai trīs dimensiju priekšmetus gan iesācējiem, gan tiem, kas ir jau strādājuši ar stiklu. /$PM
ROTU KALŠANA – Andris Rūtiņš, Alfons Mednis un dzintara meistare Skaidrīte Vasiļēviča
Veidosim vienkāršas un latviskas (gan tradicionālas, gan modernas) rotas, lietojot vairākas technikas. Aicināti gan iesācēji, gan
tie kam jau plaša pieredze kalšanā. /$PM

KUSTĪBU IEVIRZES

(precīzi laiki pie ieviržu vadītājiem)

KALNĀ KĀPŠANA – Pauls Pilmanis
Pārgājieni pa Katskiļu kalniem. Baudīsim Katskiļu burvīgās dabas ainavas ar pastaigām pa līdzenām takām, gan kāpjot pa
nelīdzenām nogāzēm. Apmeklējam ūdens kritumus, skatus un kalna galus. Pastaigas ilgs divas stundas, pārgājieni ilgs no
cetrām līdz astoņām stundām. Ieteicam sporta vai pārgājienu apavus. Nav obligāti jāpiedalās visās dienas; dalībnieki, vadoties
pēc intereses un spējām, drīkst izvēlēties.
3X3 RIPO – Viesturs Zariņš (otrdien un ceturtdien – pēc pusdienām)
Nebija tik sen atpakaļ, kad dzelzceļš šo kontinentu šķērsoja krustām škērsām. Lai gan šodien daudzi dzelzceļi ir pamesti,
daudzas gultnes ir tagad pārveidotas par takām. “Rails to Trails” kustība aicina publiku tās izmantot divriteņu braukšanai. 3x3
nometnē trešo gadu pēc kārtas riposim divas dienas pēcpusdienā atkarājoties no laika apstākļiem un dalībnieku vēlmēm.
Paņemiet līdzi savu “hybrid” vai “mountain bike” divriteni kā arī ķiveri un kopā riposim 3x3 nometnē!

C I TA S I N T E R E S A N TA S N O D A R B Ī B A S

(precīzi laiki pie ieviržu vadītājiem)

RĪTA VINGROŠANA – Brigita Vīksniņa
Iesāksim dienu ar vieglām, bet pilnīgām kustībām – pirms brokastīm!
RĪTA MEDITĀCIJA – Linda Sniedze Taggart
Pārdomas pirms dienas nodarbībām – pēc brokastīm.
DZIEDĀŠANA – Imanta Nīgale un Katrīna Dimanta

NOMETNES DALĪBAS MAKSA
Līdz 6. jūlijam – No personas $175,
bet ne vairāk kā $450 no kodolģimenes (2 paaudzes).

Ņujorkas ev. lut. Draudzes noteiktās telpu maksas Katskiļu 3x3 nometnē:
Kopmītnes (apm. 15 vienā mītnē) $50 par gultasvietu

No 2. jūlijam līdz 17. augustam - $200, vai $475 no kodolģimenes
Pieteikšanās uz vietas - $225, vai $500 no kodolģimenes
Bērniem līdz 3 gadiem dalības maksa atlaista.
Uzturs:
Nometnes uztura maksa pieaugušiem un jauniešiem
sākot ar 12 gadiem ir $195 nedēļā.
Bērniem no 3.-11. g.v. puscena.

Ezermājā: 1 personai - $190 par istabu | 2 personām - $220 par istabu
Viesu/dārza mājās:
1 pers. istabā - $200 par istabu (Dārza māja – 16. un 19. istabas, $175)
2 pers. istabā - $230 par istabu (Viesu mājas 2. stāvs, $210)
3 pers. istabā - $250 par istabu

Atpūtas namā: 1 pers. istabā - $220 par istabu | 2 pers. istabā - $270 par istabu
Telts vieta: $50 | Bērniem zem 12. g.v. vecāku pavadībā brīva gultas vieta.

