Jolanta Lārmane
2010. gada 9. novembrī

Informācija AL 53.KD sarīkojumam „Svētki dziesmai“
Mīļie dziesmu draugi, esam iegājuši finiša taisnē, mērķējot uz KD decembrī!
Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar sekojošo informāciju sakarā ar Kopkora koncertu un
sadziedāšanos „Svētki dziesmai“ 30. decembrī, no jums gaidāmo informāciju KD programmas
grāmatiņai, kā arī Kopkora mēģinājumiem 28., 29.un 30.decembrī.

1. Koru un diriģentu foto KD programmas grāmatiņai
Kā katru reizi Kultūras dienās, tiek veidota kopēja svētku programmas grāmatiņa, kurā ir patīkami
redzēt krāšņas dalībnieku fotogrāfijas kopā ar informāciju par notiekošajiem sarīkojumiem.
Esam iecerējuši, ka sarīkojums „Svētki dziesmai“ programmas grāmatiņā tiks atspoguļots ar
detalizētu sarīkojuma programmu, atsevišķu KD koristu sarakstu pa balsīm, diriģentu fotogrāfijām
(portreta veida) un pārstāvēto koru fotogrāfijām (ar klāt pievienotiem fotogrāfijā redzamajiem
visu koristu vārdiem pa rindām – arī ja nebūs KD dalībnieki; klāt būtu pievienojami arī fotogrāfijā
iztrūkstošo koristu vārdi).
Lūdzu, nosūtiet šos foto uz manu e-pastu līdz 30. novembrim! (jolantalatvia@gmail.com)
Iekļauties šajā termiņā ir ļoti svarīgi, pretējā gadījumā jūsu fotogrāfijas var netikt ievietotas KD
programmas grāmatiņā.

2. Koristu vārdi
Lūdzu, paziņojiet man līdz 30. novembrim, kuri koristi no jūsu kora piedalīsies Kopkora koncertā
„Svētki dziesmai“, norādot arī kora balsi, kura tiks dziedāta koncertā!
Kā iepriekš minēts, visi koristi tiks ierakstīti KD Programmas grāmatiņā. Šī informācija ir ļoti
svarīga arī citos KD organizatoriskos nolūkos. Ja arī esat šo informāciju jau iepriekš sagādājuši,
lūdzu izdariet to vēlreiz, lai KD vadītāju rīcībā būtu paši jaunākie dati ar pēdējā brīža izmaiņām!

3. Dziesma, kas jāzin no galvas!
Mārtiņa Brauna „Saule, Pērkons, Daugava“ visiem jāzin no galvas! Pirms pēdējās dziesmas
koncertā notiks diriģentu un mūziķu sveikšana, tad samazināsim apgaismojumu un iedegsim
svecītes, lai radītu patīkamu noskaņu koncerta izskaņā. Nošu grāmatiņas koristiem jātur
aizvērtas kreisajā rokā, labajā rokā – uguntiņa (gaismiņa). Gaismiņas visiem tiks sagādātas
ģenerālmēģinājuma laikā. Koristi būs aicināti segt svecītes pašizmaksu $2 apmērā.

4. Koncerta dalībnieku apģērbs
Sakarā ar to, ka Kopkora koncerta „Svētki dziesmai“ programma ir plaša un daudzveidīga, ir
veidojusies vīzija, kā koristu apģērbs vislabāk spētu izcelt atšķirīgo mūzikas žanru nianses.

Tā kā koncerta pirmajā daļā būs dzirdamas galvenokārt dažādas tautasdziesmu apdares, un koncerta
trešajā daļā – koru dziesmu klasika, abās šajās koncerta daļās koristiem velkami tautastērpi!
Tā kā koncerta otrās daļas dziesmu izvēle ir uz estrādes dziesmām balstīta (jautra, enerģiska un
temperamentīga atkāpe no ierastās Kopkora koncertu programmas), tā rada spilgtu kontrastu
koncerta pirmajai un trešajai daļai, kam vēlams atspoguļoties arī koristu tērpos. Koncerta otrajā daļā
kungiem velkami smokingi un dāmām melni tērpi ar krāsainu aksesuāru!
 Koncerta pirmajā un trešajā daļā koristiem velkami tautastērpi.
Dāmām –

pilns tautastērps (vai tā atveidojums)*, galvassega - aube vai lakats (precētām
sievām), vainags (meitām). Tā kā 30.decembris ir Austrālijas vasaras vidū, tad
galvassega kā sievām, tā meitām var būt arī zāļu vai dabīgu ziedu vainags.

Kungiem –

pilns tautastērps (vai tā atveidojums)*.

Bērniem –

pilns tautastērps (vai tā atveidojums)*.

Diriģentiem – koncerta apģērbs, pilns tautastērps (vai tā atveidojums)*.
Mūziķiem –

koncerta apģērbs.

* Atveidotam tautastērpam dāmām kā minimums ir balts krekls ar saktiņu, vienkrāsaini tautiska
izskata gari svārki patumšā tonī (piem: tumši zaļi, tumši sarkani, utt., bet ne melni) tautiska
josta un melnas kurpes.
* Atveidotam tautastērpam kungiem kā minimums ir balts krekls ar saktiņu, vienkrāsainas tautiska
izskata garas bikses (piem: pelēkas, gaiši brūnas, utt., bet ne melnas), un tumšas vai melnas
kurpes.
Ir sagaidāms, ka visiem dalībniekiem IR jāvelk pilni tautastērpi, ja tie ir pieejami, bet, ja kādam tā
nav un nav arī iespējams tērpu uz svētkiem aizņemties, tad ir pieļaujams tautastērpa atveidojums.
 Koncerta otrajā daļā kungiem velkami smokingi un dāmām melni tērpi ar krāsainu
aksesuāru.
Pārģērbšanās / atpūtas telpas atradīsies aizskatuvē, atsevišķas telpas kā dāmām, tā kungiem.
Starpbrīžu ilgums 20 min.
Dāmām –

melna gara vai pusgara kleita, melni gari vai pusgari svārki ar melnu blūzi, melnas
kurpes. Tērpam jābūt elegantam, piemērotam uzstāties koncertā. Neuzkrītošas,
pieskaņotas rotaslietas (pēc vēlēšanās). Krāsains aksesuārs sārtos toņos visām
dāmām tiks sagādāts pirmā kopmēģinājuma laikā, 28. decembrī. Koristes būs
aicinātas segt tā pašizmaksu $5–$10 apmērā.

Kungiem –

melns smokings, balts krekls ar melnu tauriņu, melnas kurpes, var būt arī melna hūte
(pēc vēlēšanās). Krāsains aksesuārs – mutautiņš sārtos toņos, ko ievietot žaketes
kabatā visiem tiks sagādāts pirmā kopmēģinājuma laikā, 28. decembrī. Koristi būs
aicināti segt tā pašizmaksu $2 apmērā.

Bērniem –

pilns tautastērps (vai tā atveidojums)*.

Diriģentiem – koncerta apģērbs.
Mūziķiem –

koncerta apģērbs.

5. Kopmēģinājumi
Kultūras dienu laikā Melburnā notiks trīs kopmēģinājumi. Uz mēģinājumiem, lūdzu, ierodieties
savlaicīgi, jo mēģinājumi sāksies precīzi paredzētajā laikā! Sīkāka informācija par mēģinājumiem
vēl sekos, šeit jūsu zināšanai plānotā dziesmu sadale pa dienām.
 28. decembrī – kopmēģinājums Svētās Trīsvienības anglikāņu baznīcā / Holy Trinity
Anglican Church, Brighton Road & Chapel Street stūrī, St. Kilda – iepretim Latviešu namam
(Melways Map 2P G10 vai Map 58 D11), plkst. 8.30 – 14.00
Mēģinājumā paredzētās dziesmas:
1. Ziedi, ziedi rudzu vārpa
2. Aiz azara augsti kolni
3. Pūt, vējiņi
4. Ģērbies, saule, sudrabota
5. Aijā, Ancīt, aijā
6. Gaismas pils
7. Jāņu nakts

8. Manai dzimtenei
9. Karoga dziesma
10. Lūgšana
11. Pacel, galvu, baltā māt’
(12. Dievs, svētī, Latviju)
(13. Dziesma dziesmai)
(14. Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas)

 29. decembrī – kopmēģinājums Melburnas Latviešu namā / Melbourne Latvian House, 3
Dickens Street, Elwood (Melways Map 2P F11 vai Map 58 C12), plkst. 8.30 – 14.00
Mēģinājumā paredzētās dziesmas:
(1. Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas)
(2. Dievs, svētī, Latviju)
(3. Dziesma dziesmai)
4. Bērnu lūgšana
5. Daugavas krastā
6. Saule, Pērkons, Daugava

7. Lilioma dziesma
8. Manas rokas
9. Plaukstošas meitenes dzied
10. Brālis mēness
11. Mīlestības dziesma
12. Es saviju vainadziņu

 30. decembrī – koncerta ģenerālmēģinājums Seintkilda pilsētas namā / St. Kilda Town Hall,
99A Carlisle Street, St. Kilda (Melways Map 2P F9 vai Map 58 C11), plkst. 8.30 –14.00
Visas dziesmas, koncerta ģenerālmēģinājums, Bērnu koris, Tango Sin Quinto, mūziķi, karoga
nodošanas ceremonijas mēģinājums

6. „Svētki dziesmai“ sadziedāšanās
Ja esat Kopkora koncerta dalībnieks, ieeja sarīkojuma „Svētki dziesmai“ otrajā – sadziedāšanās daļā
ar vakariņām latviešu gaumē – ir bezmaksas.
Sēdvietu izkārtojums – 10 personas pie apaļiem vakariņu galdiem. Ja vēlaties sēdēt kopā ar
draugiem, radiem, paziņām, lūdzu, izdomājiet jūsu galda kompānijas vārdu un paziņojiet man to
līdz 15. decembrim (norādot sadziedāšanās daļas dalībnieku vārdus, uzvārdus un galda kompānijas
vārdu)!
Patiesā cieņā,
Jolanta Lārmane
AL 53.KD Kopkora koncerta un sadziedāšanās „Svētki dziesmai“ rīkotāja
15 Von Nida Crescent
Rosanna VIC 3084
Māja: 03-9455 3595; mobilais: 0438 426 457
E-pasts: jolantalatvia@gmail.com

