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VAI MINI-KULTŪDIENAS ADELAIDĒ?

DV Adelaides nodaļas Vīru
Kora sarīkojums 22.10.2016.g.
Pavisam reti gadās, ka Adelaidē
kāds sarīkojums pievelk ap

140 klausītāju, taču DV Vīru
Koris “Daugava’’, ar gudru
reklāmu un labiem draugiem
no pārrobežas, bez grūtībām

piepildīja lietuviešu namu.
Kāpēc lietuviešu? Tāpēc, ka
pašu nams par mazu, un Tālava
(Turpinājums 7. lpp.)

Diriģente Sandra Birze tiek galā gan ar savu Melburnas
kori “Veseris“, gan ar Adelaides DV kori “Daugava“.
Foto: Pēteris Strazds.

Valsts prezidents tiekas ar Igaunijas
prezidenti Kersti Kaljulaidu

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 20. oktobrī, Rīgas pilī sagaidīja
jaunievēlēto Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu, kas Latvijā
ieradusies iepazīšanās vizītē. Foto: president.lv.

Adelaides latviešu skolas sarīkojums “Latviešu ēdieni” un 12. klases izlaidums

Vai bija vai nebija? Un kur tad
raksts un foto? ….

Bija, bija un notika šā gada 24.
septembrī Tālavas lielajā zālē,
kad visa Adelaides sabiedrība
bija aicināta uz Pavasara gadatirgu - Adelaides latviešu skolas sarīkojumu “Latviešu ēdieni” un Vidusskolas izlaidumu.
Lija piena kokteiļi, smaržoja
smalkmaizītes, kraukšķēja cepumi un dziedāja bērni. Bet nu
par visu pēc kārtas.

Foto: Rūdis Dancis.

Iesākoties skolas sarīkojumam,
šogad ar godu suminājām mūsu
pagājušā gada vidusskolas ab-

solventi Tamāru Līdumu. Kā
teica viņas skolotāja Ilga Vasele:

“Mazu meiteni vecāki atveda
uz Latviešu skolu, un Tu spēri
pirmos soļus mācībās, un visu
šo 12 gadu ritumā esi apguvusi
zināšanas, kas palīdz izprastno kurienes es nāku un kas es
esmu. Latvietību. Viens vārds,
bet spēcīgs. Tas iekļauj sevī
daudz. Latviešu valodu, kultūru, tradīcijas, vēsturi, ģimenes
saknes, piederību savai tautai.”
Mēs skolas saime ļoti priecājamies par Tamāras izturību un

sasniegto, kā arī sākām lielu
paldies Līdumu ģimenei, kas
palīdzēja Tamārai Latviešu
skolas gaitās, un arī visām latviešu organizācijām, kas bija
atnākušas sveikt absolventi šajā
skaistajā dienā.

Sarīkojuma turpinājumā uz
skatuves nāca paši jaunākie spēļu grupas un bērnudārza
bērni. Viss šogad grozījās ap
ēdiena tēmu, tāpēc koka karotēm rociņās un pavāru cepurēm
galvā bērni dziedāja dziesmu
par zupas vārīšanu. Pēc zupas
vārīšanas parādīja, ko katrs ģi-

menē dara ar rotaļu “Gribam
zināt” un beigās nodziedāja šī
gada mīļāko dziesmiņu par ģimeni.

Turpinājumā mūsu skolas
priekšsēdis Reinis Dancis pastāstīja, ko tad skola šogad ir
darījusi un kā mums ir gājis
gan bildēs, gan runā.
Tika rādīta arī tālmācības studenta Jaunzēlandē Matīsa Lūša
filmiņa par to, kā viņš cep
pankūkas pēc vecmāmiņas receptes. Izskatījās ļoti garšīgi,
likās, ka zālē var sasmaržot
pankūku smaržu.

Nu bija kārta dziedāt sākumskolas bērniem un arī viņi kutināja mūsu garšas kārpiņas
ar dziesmām par ceptiem kartupeļiem un šok-šok-šokolādi.
Labi, ka pirms sarīkojuma jau
varēja nopirkt gardumus un kafiju, citādi rūcošie vēderi varētu
traucēt koncertam.
Skolas bērni atskaņoja uz klavierēm latviešu tautas dziesmas, un vecāko klašu skolēni
dejoja lustīgo “Vāru, vāru putriņu”. Vēlāk viņiem pievienojās
arī mazāko klašu skolēni uz
(Turpinājums 6. lpp.)

