Folkloras kopa „Artava” Meteņa dienas pasākumos
Šī gada 7. februārī Ogres K/C folkloras kopa “Artava” tika ielūgta Katlakalna Tautas
namā uz meteņa dienas svinēšanu.
Šajā dienā “Artavas” dalībniecēm bija vairāki jautri pasākumi. Pirmkārt, pirms
pusdienām, tautas tērpos un siltās

plecu sagšās saposušās, sniedzām meteņa dienas

koncertu Ogres “Zilajos kalnos”.
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Izdziedājām daudzas meteņa dienas dziesmas jautro folkloras kopu „Grodi” un
„Garatakas’’ kolosālo ķekatnieku bara ielenktas. Pasākumu atklāja runas teicējs un taures
pūtējs mākslinieciskais vadītājs Andris Kapusts, uzaicinot iedegt meteņu ugunskuru, bet
saimnieces loma labi piestāvēja mūsu kopas vadītājai Benitai Špakovskai.
Pie degošā ugunskura Ogres K/C danču klubs aizrāva citus dejot spējīgos, saimniece
Benita deju loka vidū, bet artavietes nepārtraukti ar dziedāšanu papildināja dejotājus.
Padejoji saimniece,
Metenīša vakarā,
Danci, danci kunga meita,
Kaņepāju krekliņā.
Interesantas bija lielīšanās sacensības, bet bērni sacentās nobrauciena no kalna ar
ragaviņām. Pēkšņi no kokiem nolija saldo karamelīšu lietus, ko bērni lielā sajūsmā savāca,
bet pieaugušos sildīja karsta tēja un vēl karstāka biezputra no lielā katla.
Pasākums bija labi organizēts, iedzīvotāju apmeklēts un vienreizēji izdevies.
Pēcpusdienā, atvilkušas elpu, daļa mūsu dalībnieču ieņēma vietas nelielā busiņā, lai
dotos uz Katlakalna Tautas namu. Mūs laipni sagaidīja Katlakalna tautas nama vadītāja Aija
Vitmane un folkloras kopa “Rāmupe”, vadītāja Gunta Saule. Meteņu dienas pasākumu
atklāja folkloras kopu mākslinieciskais vadītājs Andris Kapusts ar uzrunu un kopējo
ķekatnieku dziesmu akordeona pavadījumā.

Pasākumā piedalījās Tomes folkloras kopa “Graudi’’ sieviešu un vīriešu kolektīvs,
vadītāja Dace Priedoliņa.
Piedalījās arī tālāki viesi no Kokneses folkloras kopas “Urgas” un bērnu folkloras
kopa “Tīņe”, abu kolektīvu vadītāja Ingūna Ţogota.
Vēl piedalījās kopa “Garataka”, vadītāja Asnate Rancāne, un Katlakalna bērnu
folkloras kopa, vadītāja Laura Arāja.
Visi kolektīvi sniedza koncertus gan ar ķekatnieku dziesmām, stāstījumiem un dejām.
Ļoti interesants bija Aidas kundzes stāstījums par meteņiem un sveču dienu.
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Mūsu folkloras kopa “Artava” izdziedāja jautrās ķekatnieku dziesmas Andra mūzikas
pavadījumā.
Saimniece runci kūla,
Krējumā asti mērcēdama,
Še tev, še tev rakari,
Nelien krējuma kambarī,
Pati krējumu izēdusi,
Runcim vainu uzvēlusi.
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Ķekatnieku viesi piedalījās pie sveču liešanas, saņemot dāvanā smarţīgu bišu vaska
svecīti.

Cienājās ar biezputru un cūkas ausi, pīrāgiem un tēju.

Ar pateicības vārdiem sirsnīgi atvadījušies, bagāto iespaidu pilnas devāmies mājup.
Paldies Benitai par labi organizēto braucienu un busiņa vadītājam par laipno
apkalpošanu.
„Artavas” dalībniece A.Kudeiko
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