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43. Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas atklāšana

3. janvārī, Dienvidaustrālijā,
latviešu īpašumā “Dzintari” ap
Latvijas karogu bija pulcējušies
skolnieki, audzinātāji, skolotāji, vecāki un ārzemju viesi. Visi
bija sanākuši kopā, lai svinīgi
atkātu jau 43 . Annas Ziedares
Vasaras vidusskolas mācību
gadu.
Lūgšanu vadīja viesu mācītāja
no Vašingtonas, ASV – Anita
Vārsberga – Pāža. Tālāk sekoja

LAAJ vicepriekšsēža Dienvidaustrālijā un Dienvidaustrālijas
Latviešu Organizāciju Apvienības (DLOA) priekšsēdētāja,
Reiņa Danča uzruna. Atklājot
skolas jauno mācību posmu
Reinis Dancis novēlēja visiem
garas, siltas dienas, īsas mājas
darbu stundas un iespēju iegūt
atmiņas un draudzības uz visu
mūžu!
LAAJ

Ziņas no 43. Annas Ziedares vasaras vidusskolas

Skaistajā Dzintaru kalnā ir atkal sabraukuši daudz skolēnu
no visām Austrālijas malām.

Ir liels prieks, ka pirmajā klasē
ir 15 skolnieki, kas pirmo reizi
piedzīvo vasaras vidusskolas
intensīvo programmu. Šogad
stundās piedalās 56 skolnieki
un 14 audzinātāji, bet visi kopā
ar skolotājiem, viesiem un darbiniekiem ir gandrīz 100 cilvēki.
Atbraukuši vairāki viesu skolotāji no Latvijas. Ir atgriezusies
iemīļotā pirmās klases valodas
skolotāja un „Latvian Voices”
dziedātāja, Marta Lortkipanidze, lai turpinātu mācīt savu
klasi otrajā gadā. Ilze Gaigala,
arī no Rīgas, ir mūsu pedagoģi2016. gada
decembrī,
Melburnas
Kultūras
dienās ietvertais uzvedums
Pagānu gadagrāmata

Pagānu gadagrāmatas pirmsākums ir komponista, Uģa
Prauliņa, 1998. gadā, Siguldā,
kopā ar Ilgu Reiznieci un Māri
Muktupāvelu (Iļģi), Gintu Solu
(Jauns mēness) un Nīlu Īlu, ierakstītais CD.

jas specialiste, viņa māca skolniekus, kuri ir latviešu valodas
zināšanu ceļa sākumā. Katrīna
Dimanta ar savu dzīvesprieku
iedvesmo jauniešus par folkloru un tautas dziesmām, kā
arī nodarbojās ar mūzikas ansambli. Meistars audējs, Māris
Maniņš jau otro reizi māca visai skolas saimei aust prievītes,
maciņus, spilvendrānus, u.t.t.
Laura Leontjeva, Animas kora
diriģente un „Latvian Voices”
dziedātāja ir ieradusies no Kultūras dienām ar savu jauko ģimenīti. Viņa iestudē vairākas
dziesmas, ko klausītāji vārēs
dzirdēt gan baznīcas dievkalpojumā Adelaidē, gan skolas
noslēguma koncertā. Tas notiks
21. janvārī plkst. 15:00 Tālavā.

Koncertā īpaša vieta būs tautas
dejām, jo Jānis Purviņš, Latvijas deju virsvadītājs arī ir ieradies no Kultūras dienām.
Jau otro reizi no Amerikas atlidojusi skolotāja, kādreizējā
Garezera pārzine - Elisa Freimane, par ko mēs esam ļoti
pateicīgi. Vasaras vidusskola ir
svētīta ar prāvestes Anitas Vārsbergas-Pāžas, no Vašingtonas,

klātbūtni. Viņa māca ticības
mācību, vada dievkalpojumus
un rīta lūgšanas.

Vēl ir daudz un svarīgu skolotāju un darbinieku, kas veic apbrīnojamu darbu, lai turpinātu
mācīt mūsu Austrālijas latviešu
nākotni.
Latviešu vēlējums: Lai dod
mums Dievs, ka mūžam varam

Senā skaņa šodienas gaisotnē

sijas, pievienojot vīru kori, un
paplašinot pavadošo sastāvu,
tādējādi to pārnesot uz ... skatuvēm.... Melburnas Kultūras
dienās izrāde piedzīvoja jau
savu trešo renesansi, atklājot
Sievišķo dimensiju stāstā.’’
Uzveduma rīkotāji Melburnā:

Sandra Birze (kormeistare un
mākslinieciskā
līdzvadītāja,
Anita Andersone (producente),
un Roberts Birze (koru administrators un līdzproducents),
ciešā sadarbībā ar Ivaru Cinkusu.
Sandra Birze stāsta: “Uģa Prau-

liņa komponēto skaņdarbu, kas
ar Ivara Cinkusa pienesumu
tapa par skaņdarbu vīru korim
ar solistiem un etno-roka ansamblim, noklausījāmies 2015.
gada maijā, vīru kora Gaudeamus 55 gadu jubilejas koncerta ierakstu youtube. ... bijām
aizkustināti par darba skais-

Pagānu gadagrāmata, saka
Prauliņš, “...ir dziļi personiskas
piezīmes, zaudējot saikni ar
dabu un tās cilvēkiem jaunajā –
elektronikas laikmetā, zaudējot
saulrietu garšu, gadalaiku nomaiņu izjūtas’’.
Mūziķis, Ivars Cinkuss, saka,
“... sapratu, ka šajā mūzikā iespējams atklāt jaunas dimen-

Foto: Roberts Birze.

Uģis Prauliņš saka, ka šis skaņdarbs ir pamatots uz senajām,
pierakstītām latviešu tautas
dziesmām, un, iespaidots no
Britu salu 60/70 gadu mijas
rokmūzikas, kā arī kādreizējā
sadarbība ar grupām – Bizīteri,
Iļģi un Vecās mājas.

Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt
Kā sēja nebeidzas un pļauja,

Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.
(L. Breikšs)

AZVV

tumu un bagātību... Ievadījām
sarunas par šī skaņdarba izrādi
Melburnas KD.’’
Tālāk Sandra stāsta, ka konsultējoties ar Ivaru Cinkusu un
Uģi Prauliņu, viņa pievienoja
adaptāciju sieviešu balsīm, un
tā pakāpeniski tapa Pagānu gadagrāmatas trešā versija Melburnas KD.

Uzvedumā iesaistījās Melburnas jauktais koris Daina un
vīru koris Veseris; Tos apmācīja Sandra Birze, un palīdzēja
Edgars Vegners. Etno-roka ansamblis, mūziķi – Uģis Prauliņš, Ivars Cinkuss, Māra Baumane, Jolanta Lārmane, Jāna
Andersone, Ivars Štubis, Jānis
Laurs, Dāvids Zemdegs un Ingus Purēns. Solo dziedājumi –
Kārla Jaudzema, Lilita Lauriņa, Daila Šmita, Ingus Purēns,
Kira Baumane, Anita Elberta,
Sandra Birze, Annalīse Daliņa
un Rita Hach.
Viesu mākslinieki – lietuvieši
Pamesta klumpe (Pazaudētā
tupele) un no Latvijas, uzveduma dvēseles, Uģis Prauliņš,
Ivars Cinkuss, Uģis Brikmanis
un Ingus Purēns.
(Turpinājums 2. lpp.)

