3x3
“Trīsreiztrīs”
ir saiets ar nometni latviešiem
dažādos vecumos, kas veltīta:
♦
♦
♦
♦

latvisko zināšanu paplašināšanai
latviskās kopības sajūtas veicināšanai
latvisko ģimeņu stiprināšanai
latvisko draudzību sekmēšanai

Dienas kārtība:
8:00
9:00 – 12:00
12:30

Pusdienas

13:30 – 16:00
16:30 – 17:30
17:30

Brokastis
Rīta ievirzes

Pēcpusdienas ievirzes
Tautas dziesmu
dziedāšana

Vakariņas

19:00 – 20:00
20:00 – 20:30

3x3 Garezers
c/o Rita Šulcs
1702 Lincoln Street NE
Minneapolis, MN 55413-1625

20:30 – 21:30

Vakara programma I
Rotaļas un dziesmas
visiem kopā
Vakara programma II

21:30 – beigām Nīkšana, un nīkšana

3x3

Izvēlies vienu rīta un vienu pēcpusdienas ievirzi!
Ja gribi, var arī visu dienu pievērsties vienai ievirzei.

Rīta ievirzes
Politika—Latvijas nākotne

Eiropas savienībā. Mazās valstis
un globalizācija: skats no ANO.

Vada Prof. Dr. Jānis Priedkalns no Latvijas un
Prof. Jānis Peniķis no Indiānas štata.
J. Priedkalns ir medicīnas zinātnieks,
akadēmiķis, vēstnieks, bijis 6. Saeimas deputāts,
strādājis Latvijas Ārlietu ministrijā, un vēl tagad
darbojas pie Apvienoto Nāciju Organizācijas
(ANO). J. Priedkalns strādājis Austrālijā, Anglijā,
Francijā, Vācījā, ASV un tagad Rīgā.
J. Peniķis ir emeritēts politisko zinatņu
profesors Indianas Universitātē un vies-profesors
Latvijas Universitātē. Viņš raksta par politiku
Latvijas periodikā. Peniķis ir vadījis politikas
ievirzes vairākās 3x3 nometnēs, gan Latvijā gan
Gaŗezerā.

Folklora—Skaņu mitoloģija.

Pašapziņas un garīgā spēka
nozīme mūsdienās.

Vada Anna Kārkle no Latvijas,
kas vada folkloras kopu
“Ceiruleits” Līvānos. “Ceiruleits”
ir viesojies daudzās Eiropas
valstīs, kā arī Japānā un
Brazīlijā.
Par darbu folkloras kopšanā, Annai piešķīra Lielo
folkloras gada balvu 2001.g. par izglītības
veicināšanu un tradicionālās kultūras
popularizēšanu Latvijā un ārzemēs.
Annai līdzi būs bērni, padsmitnieki, Kristīne
un Edgars, kuŗi spēlē vairākus mūzikas
instrumentus un paši ir mācījuši folkloru dažādās
vasaras nometnēs un kursos.

Visas dienas ievirzes


var arī piedalīties 1/2 dienu



Kokgriešana

Podniecība

Vada Uģis Lāma no Otavas, nodarbojas ar
mākslu un koka apstrādāšanu. Viņš ir
piedalījies 3x3 desmit gadus, tātad pieredze ir
liela.
Dalībnieki mācīsies dažādu veidu koka
apdari. Katrs var izmeklēt sev projektus —
šķīvi, svečturi, vai lādīti. Ar mazākiem
projektiem var piedalīties pus dienu.

Vada Gundega Peniķe no Indiānas, kas jau 30
gadus nodarbojas ar keramiku. Viņa ir mācījusi
keramiku dažādās koledžās, mākslas centros,
Gaŗezera vasaras vidusskolā un daudzās 3x3
nometnēs ASV un Latvijā.
Dalībnieki mācīsies veidot traukus uz
podnieka ripas un ari bez tās.

Rokdarbi

Rotkalšana

Vada Zinta Enzeliņa no Toronto, kuŗa jau 25
gadus nodarbojas ar tautas tērpu gatavošanu
un prot visu, kam ir sakars ar tautas tērpu
tekstīliem un citiem rokdarbiem.
Iespēja kā iesācējiem, tā pieredzējušiem
mācīties dažādus rokdarbus. Imācies uztaisīt
sev celu jostu, prievīti, tautiskus cimdus vai
zeķes, zīļu vainagu, vai krustdūriena spilvenu.
Šajā ievirzē vajadzīgi četri dalībnieki, citādāk
ievirzi atsauks.
Īpašu projektu darinātāji lūgti sazināties ar

Vada Benita Jātniece un Astrīde Otto, abas no
Mineapoles, kas vairākus gadus ir bijušas palīdzes
Lilitai Spurei.
Ar grāmatu, slīdīšu un zīmējumu palīdzību
dalībnieki iepazīsies ar dažādu laikmetu latviskām
rotām un centīsies apzināt tradicionālos
valkāšanas veidus.
Piemaksa par materiāliem kārtojama ar
rotkaļiem nometes laikā. Piedalīšanās sākot ar
13. g. v. Ierobežots dalībnieku skaits — piesakies
drīz lai nodrošinātu sev vietu!

Pēcpusdienas ievirzes
Vara un valoda—
Padomju varas valodu
politika un tās sekas
mūsdienu latviešu
valodā.

Vada Austris Grasis no Vācijas
un Latvijas. Kopš 1972. gada
Austris ir Bonnas universitātes
valodniecības institūta baltu
valodu lektors. Viņš ir arī
pazīstams folklorists un dziedātājs.
Kā lektors, viņš ir piedalījies
daudzās 2x2, un 3x3 nometnēs,
vasaras kursos un skolās
Austrālijā, ASV un Eiropā.

Mūzika—Ar vijoli pa
pasauli.

Latviskā virtuve

— cepu, cepu, kukulīti!

Vada pasaules slavenā vijolniece
Rasma Lielmane. Viņa beigusi
Jāzepa Vītola Latvijas valsts
konservatoriju un studēja
Maskavā pie vijolnieka Dāvida
Oistracha. Rasma ir bijusi
profesore Meksikas Nacionālā
konservatorijā un ir koncertējusi
Eiropā, Meksikā un
Ziemeļamerikā. Viņai piešķīra
IV. pakāpes Triju zvaigžņu ordeni
Latvijā 2002.g.

Vada Elga Pone no Mineapoles,
izcila tautisko ēdienu gatavotāja.
Ievirzē mācīsies cept maizi,
biezpienmaizes, speķa raušus, siet
Jāņu sieru, un gatavot vēl daudzus
citus tradicionālus latviskus
ēdienus.

Pieaugušo
dalībnieku bērniem
VISIEM

3x3 pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un
dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka bērnu
nodarbībās pieņem tikai tos bērnus, kuŗi
prot un neatsakās runāt latviski.

Tautas dziesmu dziedāšana
Pirms vakariņām (16:30 – 17:30)
dziedāsim pazīstamas un mazāk pazīstamas
tautas dziesmas. Anna, Kristīne un Edgars
Kārkli vadīs tautas dziesmu dziedāšanu.

Vakara nodarbības
Pēc vakariņām rotaļas, ugunskurs, koncerti,
lekcijas u.c., katru vakaru kaut kas cits.

Mazlācīši
(0-5 g.v.)

Vada Gunta Beard, kas ir strādājusi
Indianapoles latviešu skolā 16 gadus, 8 no
tiem kā pārzine. Gaŗezera vasaras
vidusskolā, Gunta ir arī informācijas
direktore, kas pārzina GVV nometni,
sagatavošanās skolu un bērnu dārzu.
Rotaļas, dziesmas, peldēšana,
krāsošana un jautra spēlēšanās jaunākiem
bērniem.

Blakus ievirze . . .
Satikšanās laiku sarunās uz vietas!

[Lektori no visām citām ievirzēm]. Šī ievirze
domāta nometnes dalībnieku pieaugušiem
ģimenes locekļiem, kas nerunā latviski, vai arī ar
vājām latviešu valodas zināšanām. Katru dienu
runās cits lektors, angļu valodā, par dažādiem
latviskiem tēmatiem, lai dotu iespēju vairākiem
3x3’niekiem paplašināt savas zināšanas un
pilnīgāk piedalīties pārrunās.
Runās par šodienas notikumiem un polītiku
Latvijā, kā arī tās nākotni, Latvijas ģeogrāfiju,
folkloru, paražām, rotām, u.t.t

1/2 x 1/2

(2 grupas: 6-9 un 10-12 g.v.)
Vada Kristīna Sīmane no Čikāgas. Viņa ir
mācījusies latviešu skolās Amerikā un
Minsteres latviešu ģimnāzijā. No 1993. –
1998.g. viņa mācija mākslas metodiku un
mākslu Latvijā. Kristīna pašlaik strādā kā
mākslas vēstures skolotāja Čikāgā.
Rotaļas spēles, mākslas pasākumi,
sporti, un iepazīšanās ar pieaugušo
ievirzēm, it sevišķi keramikas darbnīcā.

3x3 Cenas un pieteikšanās

♦
♦
♦

$85 pieagušam
$45 bērnam (6-13 g.v.)
$140 – Vieninieka istaba
$70 katram – divi vai vairāk

Ēdiens
Gaŗezera ēdamzālē

Apmešanās
Gaŗezera vidusskolas telpās

$140 – Ģimenes istaba

$85 pieagušam
$45 bērnam (6-13 g.v.)

$190 (pēc 1. augusta $200)

Par kodolģimeni ar bērniem

Piemaksa par materiāliem dažās ievirzēs. Maksājumi kārtojami ar ievirzes vaditāju nometnes laikā.
Mašīnas iebraukšanas zīme Gaŗezerā maksā $25.
Naudas ziedojumus lūdzam no tiem, kas to var atļauties. Šos ziedojumus lieto lai segtu ceļa izdevumus

$85 (pēc 1. augusta $95)

3x3 dalības maksa

Par personu

3x3
Gaŗezerā
2003


no 10. līdz 17. augustam

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

Uz nometni jāpiesakās līdz 2003.g. 1. augustam. Lai pieteiktos, izpildi vienu pieteikšanās lapiņu katrai personai
un nosūti to kopā ar 3x3 dalības maksu (US $85 par personu, US $190 par kodolģimeni ar bērniem) Čeki
rakstāmi uz “ALA 3x3”. Sūtat iemaksu: Rita Šulcs, 1702 Lincoln St. NE, Minneapolis, MN 55413-1625 USA.
Ja ir jautājumi, lūdzu zvanīt vai rakstīt Ritai Šulcai (612) 789-2587, rschultz@mninter.net

Lūdzu šo brošūru pavairot
un izdalīt visiem radiem,

