Ogres K/C folkloras kopas “Artava”
pensionāres analizē aizejošo gadu

Pār kalniem aizlidoja gada laiki: vasara kāda tā bija padevusies, bet
rudens ilgi turēja zaļo rotu ar bagātīgo ābolu ražu. Ziemas mātes svārki ilgi
zaļoja, sacenšoties ar gailenēm Zilajos kalnos. Tikai Jaunā gada pirmajās
dienās spruka vaļā ziemas mātes platais mētelis, ietērpjot zemi biezā sniega
kārtā un izgreznojot Ogri kā skaistu ziemas gleznu.

Folkloras kopa “Artava” aizejošajā gadā saglabāja savas tradīcijas un
aktīvi darbojās gan mājās, gan ārpus tām.
Viens no svarīgākajiem gada notikumiem bija piedalīšanās Baltijas
festivāla ieskaņas koncertā Ogrē un Starptautiskajā festivālā “Baltica 2015”
Rēzeknē. Sniedzam koncertus gan Rīgā Vērmanes dārzā, gan Siguldā “Dainu
kalnā”, gan Maltas kultūras namā un noslēguma diena Rēzeknes pilskalnā,
kā arī piedalījāmies svētku gājienā uz Rēzeknes estrādi.
Ar Meteņa dienas koncertu pieskandinājām Ogres Zilos kalnus un tai
pašā dienā Rīgā Katlakalna Tautas namā masku tērpos sacentāmies ar citam
folkloras kopām.

Līgo svētkus ielīgojām Ogrē, sniedzot koncertu tirgus estrādē, bet
vēlāk pievakarē ceļš veda uz Lapmežciema kultūras nama estrādi ar plašu
koncertu. Ogres slimnīcas pansionātā ar dziesmām iepriecinājām tā
dalībniekus un sveicam pansionāta Jāņus.
Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā piedalījāmies Maizes goda
svētkos - izdziedājām dziesmas par maizi.
Bagātākais “Artavas” dalībniecēm bija aizejoša gada decembris.
Mēneša sākumā viesojāmies Pļaviņās pie folkloras kopas “Āres” jaunajā
Kriškalnu saieta namā un kopā ar citām kopām sacentāmies rokdarbu
darināšanā un dziedāšanā.

12. decembrī piedalījāmies ar koncertu mākslas un amatu dienās
“Baltā laipa” Ogrē, bet dažas dienas vēlāk piedziedājām Ogres sociālo māju
Indrānu ielā. Nākamajā dienā Ogres tirgus estrāde sniedzām Ziemassvētku
koncertu, bet pievakarē ar attiecīgi sagatavotu programmu masku tērpos
devāmies uz bluķa vilkšanas un dedzināšanas pasākumā Lielvārdes kultūras
namā. Arī nākamajā dienā Ciemupes kultūras namā, kur bez bluķa vilkšanas
pie liela ugunskura izdziedājām plašu dziesmu un rotaļu programmu, aktīvi
piedaloties arī ciema iedzīvotājiem.

22. decembrī
Ziemassvētkus.

sveicām

“Artavas”

jubilārus

un

ieskandinājām

Jaunajā gadā cītīgi gatavojamies Ogres kultūras centra 28 gadu
jubilejas svētkiem. Pēc tam jāpoš tērpi un jāvingrina balsis koncertam
masku festivālam Madonā.

Liels paldies
mūsu mākslinieciskajam vadītājam Andrim Kapustam un
„Artavas” prezidentei Benitai Špakovskai par kopā pavadītiem
gada notikumiem un pasākumu organizāciju!
“Artavas” dalībniece Anna Kudeiko

