Baltijas Folkloras festivāls - 2015
Baltijas Folkloras festivāla ieskaņas koncerts notika šī gada 27. jūnijā
Ogres pilsētas centra skvērā.
Vispirms „Artavas” kolektīvam ar dziesmu, pēc Ogres novada domes
priekšsēdētāja A.Manguļa angļu valodas apsveikuma, bija jāsveic dažādu
valstu miera sportistu lāpas stafetes skrējiena dalībniekus ar degošu lāpu
grupas vidū. Lāpas liesmas simbols ir tai liesmai, kas deg katra sirdī. Paturot
degošu lāpu rokās ir apņēmība veikt labas gribas soli mieram.
Arī katra „Artavas” dalībniece rokās paturēja degošo lāpu un kopā
fotografējās ar ārzemnieku sportistu grupu.

Baltijas Folkloras festivāla ieskaņas koncertu ar uzrunu atklāja Andris
Kapusts, mākslinieciskais vadītājs „Artavai” un vēl dažām folkloras kopām.
Kā pirmos koncertā pieteica slaveno Ogres novada folkloras kopu
„Artava”, kura folkloras skatē ieguva godalgoto, augstāko novērtējumu.
Mēs koncertu iesākām ar dziesmu “Tēvu, tēvi laipas meta…”

Tad izdziedājām mūsu Adeles Geidas jaunības dienu Latgales tautas dziesmas
un noslēguma dziesmu par „raudulēiti”, Andra Kapusta akordeona un mūsu
Teklas bungu pavadījumā. Folkloras kopas „Grodi” dalībnieks Jānis pasniedza
mūsu prezidentei Benitai Špakovskai Baltijas Festivāla karogu.

Bez mums ieskaņas koncertā piedalījās folkloras kopas „Grodi” vadītājs
Andris Kapusts, kopa „Garataka” vadītāja Rancāne, vēl piedalījās Mālpils kopa
„Māli”, Suntažu „Saule”, Tomes Graudi” un Ogres „Danču klubs” izpildot
skaistas dejas, piemēram, „Kadriļa” trijās tūrēs. Visas dalībnieku grupas
saņēma Baltijas festivāla karogus.
Noslēgums bija aizraujošs, jo skatuvi un skvēru sāka piepildīt Dziesmu
svētku kori, Grodu un Garatakas jautrās dziesmas, dūdu un bungu pavadījumā,
„Jau mani vad, jau mani vad, jau muna jauneiba kyvlīni mat”, līdzi dziedot
visiem folkloristiem un skatītājiem.
Daudz skaistas dziesmas pieskandināja Ogres pilsētas skaisto skvēru, kur
ziedēt gribošas kuplās liepas, balto bērzu apskautas un skatītāju sajūsmas
aplausi, aizskanēja pa visu Ogres novadu.
Uz satikšanos Baltijas Folkloras Festivālā, kurš notiks no 15. līdz 19.
jūlijam gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās, bet divu dienu noslēgums no 18.
līdz 19. jūlijam Rēzeknē.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Artavas dalībniece Anna Kudeiko

