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No Aizkraukles novada svētkiem gatavojas 18 deju kolektīvi

Fakts

Nākamā gada Dziesmu un deju 
svētku lieluzvedumam  
“Mūžīgais dzinējs” kopumā 
gatavojas 650 jauniešu, vidējās 
paaudzes un senioru deju 
kolektīvi no Latvijas un  
diasporas. 

XXVII Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVII  Deju svētki notiks 
2023. gadā no 30. jūnija līdz  
9. jūlijam Rīgā. Ar azartisku 
aizrautību tiem gatavojas arī 
Aizkraukles novada dejotāji.  
Pagājušajā nedēļā noslēdzās 
aprīļa beigās sākušies deju  
kolektīvu metodiskie semināri 
deju lieluzveduma “Mūžīgais 
dzinējs” repertuāra pārbaudei 
un tā apguvei.  Savukārt sest-
dien Alūksnē dejotāji iegrieza 
deju lieluzveduma mūžīgo 
dzinēju — tur notika ieskaņas 
koncerts. Lai gan mūsu dejotāji 
tur nepiedalījās, koncertu vēroja  
Aizkraukles novada deju kolektī-
vu vadītāji. Izsakot savu viedokli 
un nākot klajā ar savām idejām, 
viņi piedalījās  svētku tapšanas 
procesā.

Mērķis — pilnvērtīgi  
apgūt repertuāru

Aizkraukles novada dejotāji ko-
pā ar Madonas kolektīviem meto-
diskajā seminārā  piedalījās 21. 
maijā. Seminārs notika Madonā.  
No Aizkraukles novada svētku re-
pertuāra apgūtās dejas rādīja 18 ko-
lektīvi. 

Semināru mērķis bija nodroši-
nāt latviešu skatuviskās dejas kolek-
tīvu gatavošanos un repertuāra 
pilnvērtīgu apgūšanu deju lieluzve-
dumam “Mūžīgais dzinējs”. Deju 
autori un novadu virsvadītāji kopā 
ar kolektīvu vadītājiem semināru 
noslēgumā pārrunāja turpmākos 
soļus repertuāra apguves pilnvei-
dei. Metodiskajā seminārā jeb skatē 
pakāpes šoreiz netika piešķirtas, bet 
žūrija lēma, kurš kolektīvs apguvis 
vai daļēji apguvis repertuāru. Visi 
Aizkraukles novada deju kolektīvi, 
kuri piedalījās seminārā, gatavosies 
svētkiem.

Atklāj katras vietas 
unikalitāti

Deju lieluzvedums “Mūžīgais dzi-
nējs” iecerēts kā veltījums izziņas 
kārei un mūžīgās izaugsmes meklē-
jumiem, dejās un stāstos atainojot 
dažādu laiku Latvijas apceļotāju 
pieredzēto, sajusto un secināto, vie-
sojoties Latvijas novados, iepazīstot 
vietējo tradīcijas, paražas un atklā-
jot katras vietas unikālo dzīvesziņu. 
Radošo komandu veido mākslinie-
ciskie vadītāji Jānis Purviņš un Jānis 
Ērglis, koncepcijas autori un reži-
sori — Madara Gruntmane-Dujana 
un Kaspars Bērziņš, režisors insce-
nētājs Kārlis Krūmiņš, scenogrāfs 
Didzis Jaunzems, muzikālais vadī-
tājs Rihards Zaļupe un video māk-
sliniece Katrīna Neiburga.

Ņemti vērā ieteikumi
Deju lieluzveduma  “Mūžīgais dzi-

nējs” repertuārā iekļautas 33 dejas, 
no tām trīspadsmit godalgotas jaun-
rades dejas un septiņas dejas no 

Latvijas skatuviskās dejas Zelta fon-
da. Pieredzējusī  Kokneses kultūras 
centra vidējās paaudzes deju kolek-
tīva “Liepavots” vadītāja Inta Balo-
de, runājot par  lieluzveduma re-
pertuāru, teic, ka tas gandarī. Ņem-

ti vērā ieteikumi,  un uzvedumā ie-
kļautas vairākas dejas no Zelta fonda, 
kā arī  jaunrades deju konkursa de-
jas. Protams, tās var patikt vai nepa-
tikt, bet tā jau  ir gaumes lieta. Gal-
venais — visas lieluzvedumā ie-

kļautās  dejas ir izdejotas. Atšķirībā  
no citiem gadiem repertuārā nav 
iekļautas pasūtījuma dejas. 

Vēl dejotājiem paredzēta viena 
skate — tā būs nākamā gada  pava-
sarī. 
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