2010. gada 11. novembrī

AL53KD sarīkojuma „Svētki dziesmai“ un Kopkora koncerta mēģinājumu informācija
Bērnu kora koristiem un viņu vecākiem
Kopkora koncerts un sadziedāšanās „Svētki dziesmai“
„Svētki dziesmai“ ir dziesmots AL 53KD sarīkojums divās daļās, kas notiks ceturtdien, 30. decembrī,
Seintkilda pilsētas namā (St. Kilda Town Hall):
•

I daļa – Kopkora koncerts, plkst. 17.00–19.30

•

II daļa – Sadziedāšanās ar latviskām vakariņām, plkst. 20.00-24.00

Bērnu kora koristi ir aicināti piedalīties abās šī sarīkojuma daļās.
Bērnu koris Kopkora koncertā kopā ar pieaugušajiem koristiem dziedās 3 dziesmas:
•
Jāņa Lūsēna „Bērnu lūgšana“ – diriģente Jolanta Lārmane
•
Ilzes Arnes „Daugavas krastā“ – diriģente Agita Ikauniece
•
Mārtiņa Brauna „Saule, Pērkons, Daugava“ – diriģents Ints Teterovskis
Koncertā bērniem velkami tautastērpi.
Tautastērps meitenēm kā minimums ir balts krekls ar saktiņu, tautastērpa svārki un melnas kurpes. Galvassega –
tautastērpa vainadziņš vai dabīgu zāļu, ziedu vainags. Pilns tautastērps ir vēlams.
Tautastērps puišiem kā minimums ir balts krekls ar saktiņu, vienkrāsainas tautiska izskata garas bikses un
tumšas vai melnas kurpes. Pilns tautastērps ir vēlams.
Dziesmas „Bērnu lūgšana“ un „Daugavas krastā“ dziedamas no notīm. Dziesmu mapītes ar KD logo
bērniem tiks sagādātas 29. decembrī, mēģinājuma laikā. Melnās dziesmu mapītes nav jāņem līdzi.
Mārtiņa Brauna „Saule, Pērkons, Daugava“ visiem jāzin no galvas!
Bērnu kora koristiem (jau saģērbtiem tautastērpos) ierašanās uz koncertu Seintkilda pilsētas namā,
30. decembrī, plkst. 16.15! Koncerta starpbrīžu laikos bērniem būs iespēja uzturēties atsevišķā vēsinātā telpā.
Lūdzu, sagādājiet saviem bērniem līdzņemamas uzkodas un atspirdzinājumus!
Ieeja sarīkojuma „Svētki dziesmai“ otrajā – sadziedāšanās daļā ar vakariņām latviešu gaumē – visiem
Bērnu kora koristiem ir bezmaksas. Sēdvietu izkārtojums – 10 personas pie apaļiem vakariņu galdiem. Lūdzu,
paziņojiet man līdz 15. decembrim, kādā kompānijā jūsu bērni vēlētos sēdēt (norādot vārdus, uzvārdus un galda
kompānijas vārdu)! Bērniem ir iespējams sēdēt gan kopā ar vecākiem, gan saviem vienaudžiem.

Kopkora koncerta mēģinājumu informācija
Bērnu kora koristiem jāpiedalās sekojošos mēģinājumos:
•

29. decembrī – mēģinājums Melburnas Latviešu namā (3 Dickens Street, Elwood (Melways Map 2P
F11 vai Map 58 C12), plkst. 9.00 – 11.00

•

30. decembrī – koncerta ģenerālmēģinājums Seintkilda pilsētas namā (99A Carlisle Street, St. Kilda
(Melways Map 2P F9 vai Map 58 C11), plkst. 12.00 – 13:30.
Jolanta Lārmane
AL53KD Kopkora koncerta un sadziedāšanās „Svētki dziesmai“ rīkotāja
Māja: (03) 9455 3595; mobilais: 0438 426 457, e-pasts: jolantalatvia@gmail.com

