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Baltijas valstis vienojas tautu tradīciju garā    
KULTŪRA

Starptautiskajā  folkloras festivālā “Baltica 2022” piedalās kopas no Kokneses, Pļaviņām un Jaunjelgavas 
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Nedēļas  nogalē ar krāšņu gājienu 
un  koncertu  Talsos, Sauleskalna 
estrādē,  izskanēja starptautiskā 
folkloras festivāla “Baltica 2022” 
noslēguma koncerts “Krust` 
šķērs` valodiņ`!”. Festivālā, kurš 
ilga no 6. līdz 10. jūlijam, tikās  
250 folkloras kopas un etnogrāfis-
kie ansambļi, to skaitā bija arī trīs 
kolektīvi no Aizkraukles novada: 
Kokneses folkloras kopa “Urgas”, 
Pļaviņu folkloras kopa “Āre” un  
Jaunjelgavas folkloras kopa “Lauce”. 
Festivāla programma bija plaša un 
daudzveidīga — koncerti, sadzie-
dāšanās, danči, meistarklases un 
darbnīcas, folkloras kopu ran
diņi, vakarēšana, tikšanās ar 
stāstniekiem un citas aizrau
jošas norises.

Jaunjelgavas folkloras kopa 
“Lauce” uz starptautisko folk

loras festivālu “Baltica” devās otro 
reizi. Kā teic kolektīva vadītāja Iveta 
Ieviņa, pirmā reize gan bijusi tāda 
epizodiska, kā ģenerālmēģinājums, 
toties  šoreiz koncerts sekojis kon
certam, divās dienās — piektdien un 
sestdien — “Lauce”  uz skatuves kā
pa sešas reizes,  tā bagātinot festivāla 
programmu ar Jaunjelgavas pusē pie
rakstītām dziesmām, rotaļām un stās
tiem. Savu sajūsmu kolektīva dalīb
nieces Iveta, Ināra, Zane, Ausma, Eva, 
Gundega, Jurgita paudušas arī  “Fa
cebook” ierakstā: “Fantastisks atalgo
jums par paveikto mums bija Danču 
un Dziesmu vakars Latviešu biedrī
bas namā. Tas deva spēku darboties 
enerģiskāk un rakt dziļāk. Lielu lie
lais paldies par atbalstu mūsu šofe
rim Mārim Rēķim, Ivaram Ieviņam 
un Jaunjelgavas kultūras centra vadī
tājai Sandrai Smonai. Esam piepildī
tas, iedvesmotas un laimīgas!” 

Kolektīva vadītāja Iveta Ieviņa, 
kuras atbalsta komandā ir arī vīrs 
un meita, teic, ka festivāla program
ma bija daudzkrāsaina un intere
santa, varēja redzēt, ka rīkotāji bija 
pacentušies, taču nākamajā festivālā 
viņa  vēlētos, lai būtu iespēja arī no 
tā visa pēc iespējas vairāk nobaudīt.   

To, kā jaunjelgaviešiem klājās fes
tivālā, var apskatīt “Youtube”. Muzi
kālo noformējumu video iespēlējusi 
Eva Ieviņa. 

FESTIVĀLA “BALTICA 2022” DALĪBNIEKU GĀJIENS pa Ķēniņkalna ejām uz Sauleskalnu.                                                   Reiņa Oliņa foto

Piepildītas, iedvesmotas, laimīgas

Sadraudzējas  
ar “Saviešiem”

IVETA IEVIŅA, Jaunjelgavas folklo-
ras kopas “Lauce” vadītāja, teic, ka 
festivālā maz laika sanācis pavērot 
daudzkrāsainās programmas 
aktivitātes.  
                   Zanes Dobroštanas foto 

“LAUCES” UZNĀCIENS Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
Foto no www.flickr.com Pļaviņu folkloras kopa “Āre” 

starptautiskajā folkloras fes
tivālā  piedalījās trešo reizi. Tās va
dītāja Agita Lindenberga stāsta, ka 
festivālā kopa piedalījusies Novadu 
dienā, kas notikusi Brīvdabas mu
zejā.  

Lai iekļūtu pasākumā, katrai ko
pai bija jānopelna ieejas biļete, kas 
bija rotaļa klātesošajiem. Pirmā uz
stāšanās “Ārei” bija Vidzemes sētā. 
Tās  uzdevums bija iepazīties ar Rī
gas folkloras kopu “Savieši” un veikt 
kopīgus uzdevumus. Pie Mērsraga 
kalēja kalves dalībnieki  minēja mīk
las, Kurzemes sētā apciemoja Diž
kokli, Ostmalā pie siena Pūnītes 
spēlēja spēles ar folkloras kopu 
“Upīte”, pie Hernhūtiešu nama 
iemūžināja sevi un jaunos draugus 
kopējā foto, ezermalā filmēja drau
dzības videoklipu ar kopā izdomātu 
un interesanti iemācītu tautas dzies

mu. Savukārt pēcpusdienā “Āre” 
uzstājās ar savu programmu Kurze
mes sētā.

Diena noslēdzās ar kulinārijas 
mantojuma baudīšanu un sadziedā
šanos. Tomēr jau plāno dziesmu 
repertuāru, lai piedalītos “Kokneses 
Ziņģē 2022”.

Paldies par transportu un iespēju 
piedalīties Novadu dienas pasākumā!

NOVADU DIENĀ BRĪVDABAS MUZEJĀ. Lecam mūspuses rotaļā par 
dunduriņu un mācāmies ķert odus.                                        Reiņa Oliņa foto 

AGITA LINDENBERGA, Pļaviņu 
folkloras kopas “Āre” vadītāja: 
“Šķiet pat neticami, ka  ar latviešu 
tautas folkloras mantojumu 
iepazīstinām cilvēkus jau desmit 
gadus.”  Foto no personīgā albuma


