17. Starptautiskais masku tradīciju festivāls Madonā
20. un 21 .februārī Madonā notika 17. Starptautiskais masku tradīciju
festivāls, kurā piedalījās Ogres K/C folkloras kopa „Artava” ar uzvedumu
„Čigāni”, mākslinieciskais vadītājs Andris Kapusts un kopas prezidente Benita
Špakovska.

Festivālā piedalījās vairāk kā divdesmit Latvijas novadu pašdarbnieku
kolektīvi - kā pensionāri, tā jaunākā paaudze, tajā skaitā, viesi no Lietuvas
Pluges pilsētas kolektīvs „Vaisgamta” ar uzvedumu „Užgavenis”. Mūsu tuvākie
kaimiņi Tomes „Graudi” ar uzvedumu „Sieti” un Mālpils „Māli” ar „Dzērvju
kāsis”, Līvānu „Ceiruleits”, „Ziemassvētku čigōni”. u.c.
Vēl rādīja savu mākslu Rīgas „Skandinieki”, Madonas „Vērtumnieki”,
Katlakalna „Vecīši”, „Garataka”, Sarkaņu „Libe” un daudzi citi.
Festivālu atklāja Katlakalna „Vecīši”.

„Artavas” uzvedumā bez dziesmām līgavai bija grūtības - viens
precinieks pakrita un bija beigts, otrs aizbēga, tikai ar trešo mācītājs salaulāja,
izsaucot skatītājos smieklus un aplausus.

Festivāla koncerta noslēgumā grandiozi uzstājās Rīgas „Grodi” ar diviem
kolektīviem: „Ķekatas” un „Būdeļi”, mākslinieciskais vadītājs A.Kapusts un
„Vērtumnieki” ar erotisku programmu apsvētot mūs gan ar ūdeni, gan ar
maizes miltiem.
Visi kolektīvi bija kolosāli maskējušies, parādot savu izdomas bagātību,
humoru un prasmi attēlot meteņa dienas notikumus. Bija ko paskatīties,
parādīt sevi un pamācīties no citiem.
Bija trīs muzikāli starpbrīži, kuru laikā Madonas kultūras nama grīda
dimdēja no kolektīvu sadancošanās.
Laipni mūs uzņēma Sarkaņu pagasta dome, cienājot ar biezputru un
izdejojām visas kolektīvās dejas. Labākajiem kolektīviem pasniedza balvas,
tajā skaitā, arī „Artavai”.
Nakšņojam viesu mājā „Silmalas” skaistā koka baļķu mājā.

Nākamajā diena piedalījāmies masku festivāla gājienā pa Madonas ielām
līdz Madonas kalna ielejai, kur notika festivāla noslēgums.

Katram kolektīvam bija jāuzstājas uz estrādes ar sava uzveduma nelielu
fragmentu. „Artava” nodziedāja „Es čigāna meita biju…” un saņēma
„Pateicības rakstu”.
Arī Madonieši mūs cienāja ar biezputru un kas vēlējās varēja parādīt
savu veiksmi nobraucot no augtākā Madonas kalna.
Neskatoties uz to, ka bijām slapjas un izmirkušas, jutāmies ļoti labi,
pārvedot mājās pateicības rakstu un balvas.
Pasākumu organizēja Madonas novada dome, Kultūras nams un Latvijas
folkloras biedrības vadītājs Andris Kapusts un Aīda Rancāne. Paldies viņiem
par šo grandiozo pasākumu!
Paldies mūsu Benitai un autobusiņa vadītājam Jānim!
„Artavas” dalībniece Anna Kudeiko

