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Trīsreiztrīs ir nometne latviešiem dažādos vecumos, kas veltīta

Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādama?
Dziedāš’ pati savu dziesmu,
Runāš’ savu valodiņu.

•

latvisko zināšanu paplašināšanai

•

latvisko ģimeņu stiprināšanai

•

latviskās kopības izjūtas veicināšanai

•

latvisko draudzību sekmēšanai

Vadības loks
Nometnes vadītājas:
Ingrīda Jansons
ibjansons@yahoo.com
908-852-0258

Laila Medne
lzmedne@yahoo.com

Administrācijā: Aina Berķe Inese Rācenis
Galvenās saimnieces: Ilze Buls un Inta Grunde
Vakara programmu vadītājs: Vilnis Birnbaums
Saimnieks: Uldis Stepe
Avīze: Miķelis Svilans

Dzeltenais ceļš
Ej pa ceļu dzelteno
Tikai nebēdā neko
Neapmaldīsies nekā
Ja tu iesi ceļu šo
Sniegi snigs vai lieti līs
Ceļš jūs galā aizvedīs
Galā burvis sagaidīs
Visas vēlmes piepildīs
Nebaidies ja pretī bļauj
Nebaidies ja virsū šauj
Labāka par ceļu šo
It nekur uz zemes nav
Pēteris Brūveris
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RĪTA IEVIRZES

PĒCPUSDIENAS IEVIRZES

POLĪTIKA - Māris Ķirsons

DEMOGRAFISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ - Juris Draguns

Polītikas ievirzē būs iespēja iepazīties ar KNAB darbību
Latvijā. Kas ir KNAB? Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs. Būs ari iespēja uzklausīt Latvijas vēstnieku Kanadā, Ati
Sjanīti "Latvijas ārpolītika šodien un rīt”.

Draudi un izaicinājumi.
Latvijas sarežģītā demografiskā
situācija rada draudus, bet arī izraisa izaicinājumu: kā
latviešiem pastāvēt un pilnveidot savu īpatnējo kultūru, reizē
iekļaujot, bet ne pakļaujot, Latvijas sabiedrībā lielo cittautu
ieceļotāju skaitu. Ievirzes vadītājs rosinās pārrunas, it īpaši
veltot ievērību krievvalodīgo iedzīvotāju pieauguma sekām un to
eventuālas integrācijas izredzēm. Lektors Ilmārs Mežs

FOLKLORA - Anna Kārkle
Ievērojama vieta nometnē paredzēta folklorai-sākot no
vismazākajiem dalībniekiem. Būs sarunas par gadskārtām,
latviskajiem godiem. Tiks apskatīta nacionālās identitātes
tēma-latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, latviskā audzināšana skolā
un ģimenē. Dzeltenā krāsa folklorā. Ikvakara dziedāšana.
Latvju danči un rotaļdejas būs piemērotas visu vecumu
nometnes dalībniekiem. Individuālās nodarbībās, "Trejdeviņi
spēlmanīši”, būs iespēja apgūt dažādu latviešu tautas mūzikas
instrumentu spēli - kokli, stabuli, dūdas utt.
VIRTUVES ZELTS - Taina Laiviņa
Pēc acumēra un garšas, cepsim, vārīsim, maisīsim virtuves zeltu.
$PM
VITRĀŽA – Ilze Sērmoliņa, Harijs Zikmanis

LATVIJAS MĀKSLA ŠODIEN – Linda Treija
Ieskats mūsdienu mākslinieku daiļradē un mākslas norisēs
Latvijā. Nepiespiestā un brīvā vidē runāsim un domāsim par
mākslu šodien, kā arī mēģināsim paši izteikties ar tās palīdzību,
pielietojot dažādas technikas - glezniecību, grafiku, kolāžu,
kompozīciju, utt. $PM
VITRĀŽA – Ilze Sērmoliņa, Harijs Zikmanis
Atklāsim katrs savas radošās spējas un pastripināsim zināšanas.
$PM
METĀLU APSTRĀDE - Gints Grinbergs

Atklāsim katrs savas radošās spējas un pastripināsim
zināšanas. $PM

Metināšana “101"
Iemācīsimies kā lietot lāpu, metināsim
dažādus dzelžus, gatavosim zobenus, latviešu rakstus no vecām
naglām, un citus metāldarbus pēc sirds vēlmes. $PM

ROTKALŠANA - Andris Rūtiņš, Maira Dižgalve

ROTKALŠANA - Andris Rūtiņš, Maira Dižgalve

Veidosim vienkāršas latviskas rotas lietojot vairākas technikas.
Aicināti iesācēji, kā arī tie ar pieredzi kalšanā. $PM

Veidosim vienkāršas latviskas rotas lietojot vairākas technikas.
Aicināti iesācēji, kā arī tie ar pieredzi kalšanā. $PM

STARPIEVIRZES

BĒRNU PROGRAMMAS

ORGANIZĒSIM SAVAS DIGITĀLĀS FOTOGRAFIJAS – Inga Ķirsons

MAZLĀCĪŠI (zem 3 g.v.)

Iemācīsimies pamata elementus Photoshop programmā, un kā bildes salikt
albumā drukāšanai. Lūdzu ņemat līdz datorus!

Variet sarunāt aukli bērniem zem 3 g.v. pa ieviržu
laiku.
$20.- dienā/$120.- nedēļā
Bērnaukles
jāsarunā pie vadības pirms nometnes sākuma. Par
auklēšanu jāiemaksā $50.

TRIMDAS VĒSTURE DZĪVESSTĀSTOS- Maija Hinkle
Trimdas vēsture, dzīvesstāsti, dokumentācija, relikvijas.
Trimdas pieredze vēstures kontekstā – jau ierakstītās intervijās, mūsu
pašu dzīvesstāstos, mūsu līdzi paņemtās relikvijās un dokumentos, sākot
ar Latvijas atstāšanu un Vācijas nometnēm un beidzot ar mūsu trimdas
pieredzes dokumentēšanu jaunizveidotā datu bāzē. Vieslektori: Lilita
Bergs, Ints Dzelzgalvis.
KOKLĒŠANA – Andrejs Jansons

STARIŅI (3 - 8 g.v.)
Zīmēšana, rotaļas, dziedāšana, pasakas, pastaigas un
citas nodarbības.

½ X ½ (9 - 13 g.v.)
Piedalīšanās 3x3 nodarbībās, sporta spēlēs, un citās
piemērotās nodarbībās. $PM

Lūdzu ņemat līdz kokles!
SPĒLES – Novus, šachs, zolīte, un ...

Austrumu piekrastes daiļamatnieku izstāde un tirdziņš – Lilitas
Bergas izkārtojumā.

$PM - Dažās ievirzēs var būt piemaksa par
nodarbību materiāliem.

KORIS – Andreja Jansona vadībā.
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3x3 Katskiļos 2006. g. nometnes maksas ($US)
3x3 dalības maksa

Apmešanās uz nedēļu

No personas $120 bet ne vairāk kā $295 no kodolģimenes.
Bērniem līdz 3 gadiem dalības maksa atlaista. Variet
sarunāt aukli bērniem zem 3 g.v. pa ieviržu laiku. $25.dienā/$150.- nedēļā. Bērnaukles jāsarunā pie vadības
pirms nometnes sākuma. Par auklēšanu jāiemaksā $50.

Ņujorkas ev. lut. draudzes noteiktās telpu maksas
Katskiļu 3x3 nometnē:
Kopmītnēs (apm. 15 vienā mītnē) $20 par gultasvietu
Ezera mājā: 2 pers. istabā - $120 par istabu
3 pers. istabā - $150 par istabu

Uzturs

Viesu/dārza mājās: 2 pers. istabā - $100 par istabu

Katskiļu nometnes uztura maksa pieaugušiem un
jauniešiem sākot ar 11 gadiem ir $100 nedēļā.
Bērniem no 3 - 11 g.v. puscena

3 pers. istabā - $125 par istabu
Atpūtas namā: 2 personas istabā - $140 par istabu
Telts vieta: $35
Bērniem zem 6 gadiem brīva gultas vieta.

Uz 3x3 nometni piesakoties, izpildiet pievienoto anketi un nosūtiet to administrātorei Ainai Berķei līdz 15. jūlijam,
pievienojot $100 no personas iemaksai. Piesakoties pēc 15. jūlija, dalības maksa $135 USD. Pārējās nometnes maksas
kārtojamas pie reģistrācijas. Piemaksas par nodarbību materiāliem kārtojamas pie reģistrācijas. Čeki rakstāmi uz
“ALA 3x3” vārda.
Naudas ziedojumus lūdzam no tiem, kas var to atļauties. Šie ziedojumi veicina plašāku līdzdalību 3x3 un kuplinās mūsu
programmu, dodot iespēju uzaicināt lektorus no tālākām vietām.
Ceļa norādījumi: www.nydraudze.org/camp.htm

Papildus informācija: www.3x3.org
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Pieaugušais # 1

Pieaugušais # 2

Uzvārds

Uzvārds

Vārds

Vārds

Adrese

Adrese

Tālrunis

Tālrunis

e-pasts

e-pasts

Apmešanās (Lūdzam ierakstīt 1., 2., un 3. izvēli):
Atpūtas namā
Viesu/dārza/ezera mājā
Kopmītnē
Teltī
Istabas biedra vārds/i:

Apmešanās (Lūdzam ierakstīt 1., 2., un 3. izvēli):
Atpūtas namā
Viesu/dārza/ezera mājā
Kopmītnē
Teltī
Istabas biedra vārds/i:

Vēlos piedalīties sekojošās ievirzēs:

Vēlos piedalīties sekojošās ievirzēs:

No rīta:

No rīta:

Starpievirze:

Starpievirze:

Pēcpusdienā:

Pēcpusdienā:

Bērns #1

Bērns #2

Uzvārds

Uzvārds

Vārds

Vārds

Dzimšanas datums:

Dzimšanas datums:

Lūdzam uzmanīgi izlasīt bērnu programmas aprakstus!
Mazlācītis

Stariņš

½x½

1x1

Lūdzam uzmanīgi izlasīt bērnu programmas aprakstus!
Mazlācītis

Stariņš

Bērns #3

Bērns #4

Uzvārds

Uzvārds

Vārds

Vārds

Dzimšanas datums:

Dzimšanas datums:

Lūdzam uzmanīgi izlasīt bērnu programmas aprakstus!
Mazlācītis

Stariņš

½x½

1x1

½x½

1x1

Lūdzam uzmanīgi izlasīt bērnu programmas aprakstus!
Mazlācītis

Stariņš

½x½

1x1
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