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“KOKLĪTES KOKLĒJA UPĪTES MALĀ’’

Koklētājas Laimas
Jansones koncerts Adelaidē,
25.3.2018.g.

LIELDIENAS GAIDOT
Klāt atkal Lieldienas, to visi zin
Un priecīgi tās arī svin,
Jo akmens ir no kapa vēlies
Un Jēzus Kristus augšā cēlies!
To tādēļ svinēt tagad varam
Un to ar prieku arī daram.
Lūk, oliņas jau galdā liek,
Kas skaisti nokrāsotas tiek,
Bet lietotas tur netiek krāsas, otas,
Bet sīpolmiziņas tiek izmantotas.
Un šūpoles tad arī kar,
Lai puiši meitas šūpot var,
It kā, lai vasarā tām nekož odi.
Par šūpošanu pieprasa: nu oliņu man dodi...
Šo dienu tagad pieminam,
Viens otram laimes novēlam,
Lai gaiša, saulaina šī diena būtu
Un prieku, laimi katrs sirdī gūtu.

Viktors Bendrups

Reti kad baznīca bijusi tik pilna, un ne tikai ar sirmgalvjiem
vien. Koncertu apmeklēja arī
ļaudis, kurus latviešu sabiedrībā redz ļoti reti, ja vispār.
Prieks bija redzēt arī bērnus
un jauniešus, no kuriem deviņi
stājās Laimai līdzās, lai atklātu
koncertu ar augšminēto tautas
dziesmu. Vakar māksliniece
vadīja kokļu spēles semināru,
un jau šodien, mācekļi varēja
uzstāties kopā ar savu skolotāju. Malači, jo daži vakar ņēma
kokli rokā pirmo reizi mūžā. Seminārā piedalījās vienas ģimenes trīs paaudzes—vecmāmiņa,
viņas meita, un mazmeitiņa. Šī
semināra iedvesmē tagad tiks
atjaunots kādreizējais Adelaides koklētāju ansamblis ar nosaukumu—Ausma.
Esam pieraduši, ka uz kokles
spēlē tikai tautas dziesmas,
reizēm piedziedot dziesmas
tekstu, bet māksliniece no sava
instrumenta izvilināja visādas
skaņas un ritmus. Reizēm tas
skanēja kā modernā ģitāra, reizēm kā flamenco ģitāra, tad arī
kā bandžo, un ritmi bija aizrau-

Sidnejā atzīmē Latviešu leģiona atceres dienu

Laima Jansone. Foto: Rūdis Dancis.

Adelaides tautas instrumenta
mūzikas cienītājiem tika reta
bauda, kad viešņa no Latvijas,
Laima Jansone, ar savu kokli uzstājās Sv. Pētera baznīcā
svētdienas pēcpusdienā, tieši
Māras dienā. Laima un Māra—
divas no senām latviešu dievietēm.

joši un moderni, kā džess, kā
rock. Gribējās kustēties līdzi.
Mūsu iemīļoto, tradicionālo
instrumentu parādīja visā košu-

(Turpinājums 8. lpp.)

APSVEICAM!

Melburnas tautas deju kopa Ritenītis jau sasniegusi 65 pastāvēšanas gadus!

Ritenītis uzsāka dejot 1953.
gadā Ainas Jurjānes vadībā un
turpmāk to vadīja arī Dagmāra
Stils (1972), Ilga Beka (Beck)
(1973 - 1983), Ivars Dragūns
(1984 - 1994), Kalvis Jaunalksnis (1995), Lāra Brennere
(1996 - 2006) un Markus Dragūns (2006). Lāra Brennere un
Markus Dragūns kopīgi (2007
- 2016) un turpmark Lāra Brennere vada Ritenīti.
Visus šos gadus Ritenītis ir
turpinājis reizi nedēļā sanākt
uz mēģinājumiem Svētā Krus-

Latviešu leģiona atceres dienas dalībnieki latviešu kapos DV nodalījumā Sidnejā 2018. gada 17. martā.
No kr.: Wynne Jumiķe, Dace Bogdanoviča, Ingrīda Rehbauma, Gundega Zariņa, Alberts Cinis, Lauma
Krādziņa, aizmugurē Juris Liepiņš, Juris Krādziņš, Helmuts Vabulis, Jānis Vadzis. Foto: Baiba Liepiņa.

mā - ar savas tautas instrumentu varam lepoties. Blakus tautas dziesmām skanēja Laimas

ta Baznīcā. Tagad jau sāk nākt
trešā paaudze - bērnu bērni
tiem, kuri paši savā laikā dejoja. Ritenītis ir svarīga Melburnas sabiedrības sastāvdaļa, kas
palīdz nodod nākamajām paaudzēm kultūras mantojumu un
cer to turpināt vēl ilgus gadus.
Nāc ar mums svinēt!

Jubilejas uzvedums notiks Melburnas Latviešu Namā 2018.
gada 21. aprīlī plkst. 16.00.

Uzvedumā piedalīsies kori Daina un Veseris, deju kopa Piektais Ritenis un Ritenītis un arī
Austrālijas Jūrmalnieki.
Lāra Brennere

