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Briseles Mūzikas instrumentu 
muzejs tiek pie latviešu kokles.
17. maijā Latvija Briseles Mūzikas instrumentu muzejam uzdāvināja latviešu etnogrāfisko kokli.  Svinīgā ceremonijā 
instrumentu muzejam pasniedza Pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā Ilze Juhansone kopā ar Latvijas Radio 3 programmu 
vadītāju Gitu Lanceri. Muzeja Eiropas tautu instrumentu pārzinis Vims Bosmans pauda neviltotu prieku par muzeja kolekcijas 
latvisko papildinājumu: „Mums ir īpašs prieks saņemt šo kokli, jo līdz šim pie mums bijis tikai viens mūzikas instruments no 
Latvijas – stabule. Turklāt aizvadītajā nedēļā mūsu kolekcijai pievienojās vēl divas mazas keramikas svilpītes. Manuprāt, šie 
svilpaunieki ir jaukākie suvenīri, kādus izveidojusi Latvijas prezidentūra.”

⌂ Pirms instrumenta dāvināšanas muzejam, to ieskandināja latviešu izcilā koklētāja Laima Jansone.

Laura Gailīte: latviešu 
šūniņas Beļģijā 

organizētāja. 

Iepazīstieties: 
Briseles 
latviešu 
dejotāju 
dvēsele 
Dagnija 

Martinsone.

Mazie latviešu 
sestdienas skolas 
mākslinieki.

lpp12.
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Laura Gailīte, 
Latviešu biedrības Beļģijā 
valdes vadītāja

Ilgi domāju, kādu vēstījumu 
nodot Beļgijas Latviešu Ziņu 
lasītājiem, līdz šodien, skrienot 
kopā ar vēl apmēram 40 000 cilvēku 
Briseles 20km, sapratu, ka jārunā ir 
par kopābūšanu. Skrienot laika, ko 
domāt, man bija daudz, tāpēc itin 
labi varēju izdomāties par šo tēmu 
krustu šķērsu.

Mēs visi dzīvojam šūniņās - 
lielākās vai mazākās, bet šūniņās. Ir 
šūniņa, kas ir mums pamatu pamatā 
- tā ir mūsu ģimene. Skolas gados 
mūsu šūniņas bija klases biedri, 
pagalma draugi, draugi laukos, kur 
vasarās tikām aizsūtīti. Ārpus skolas 
nodarbību šūniņas. Man tā bija 
dziedāšana Rīgas Skolēnu pils korī 
un jāsaka, ka ar patiesu prieku un 
smaidu sejā vēl tagad atminos visus 
mūsu koncertus, vasaras nometnes 
un izbraucienus ārpus Latvijas. 
Rīgas Skolēnu pils kopējās vasaras 
nometnes bija jo sevišķi jaukas 

- varēja izstrādāt dažnedažādas 
palaidnības, kā piemēram, putēju 
orķestra puišus nakts aizsegā 
apķēpāt ar zobupastu vai nočiept 
kurpes. 

Katrā šūniņā ir vienojošais faktors, 
kas tāds, ko sapratīs tikai savējie 
šūniņas biedri. Vai tie ir sev vien 
saprotami joki, vai kopīgas atmiņas, 
kopīgs prieks vai pārdzīvojums. Tā 
skrienot un domājot, es sapratu, cik 
forši, ka ir tāda skrējēju šūniņa - nav 
svarīga nacionalitāte, nodarbošanās 
vai bankas konta stāvoklis - kopā 
vienojošais ir skriešanas prieks! Un 
kas tā bija par enerģiju!

Arī Beļģijā dzīvojošie latvieši nav 
izņēmums un katrs pieder kādai vai 
vairākām šūniņām. Sadalītas pēc 
interesēm, bērnu vecuma un darba 
vietām. Bet ir šūniņa, kurā neatkarīgi 
no prasmēm, bērnu skaita un 
vecuma, neatkarīgi no apstākļiem, 
kāpēc esam Beļģijā, kopā varam būt 
mēs visi. Esot šajā šūniņā var darīt 
daudz aizraujošu un interesantu 
lietu - dziedāt, dejot, priecāties, 
ēst pankūkas, laivot, slidot, slēpot, 
skriet un braukt ar riteņiem, bet 
galvenais, ka kopā! Tā ir mūsu 
pašu Latviešu biedrība Beļģijā. Šī 
šūniņa ir atvērta ikvienam un tikai 
kopā darbojoties, labāk mums 
sanāks! Tikai kopā darbojoties mēs 
varam uzlabot šīs šūniņas kvalitāti 
un augt un būt vēl lielāki! Kopā 
pārrunājot veiksmes un mazākas 
veiksmītes, mēs varam attīstīties 
un nākošo reizi darīt labāk! Tikai 
kopā esot un palīdzot viens otram 
mēs varam uzbūvēt šūniņu, par 
kuru paši stāvam un krītam, bet pats 
galvenais, lepojamies!

Latviešu šūniņa Beļģijā

⌂ Ar dēlu atpūtas brīdī.

⌂ Pirms starta Briseles maratonā.

⌂ Ikvienam ir roka jāpieliek, 
lai lielais darbs uz priekšu tiek!

⌂ Pārstāvot Latviešu biedrību Beļģijā 
latviešu mākslinieču izstādes atklāšanā.
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Ilze Vesere 
Foto no Dagnijas Martinsones 
personīgā albuma

Latviešu dejotāji Briselē miera 
nezina un, daloties dejas priekā, 
liek sevi manīt aizvien spožāk – 
sezona lustīgi tika iesākta ar 
vairākiem koncertiem Folkorissimo 
festivālā, tad cēli iedejota Latvijas 
prezidentūras atklāšanas 
ceremonija ES Padomes ēkā, ar 
latviešu tautas dejām arī šī gada 
garumā tiek bagātināti visdažādākie 
kultūras pasākumi Beļģijā, un jūnijā 
visi Briseles latviešu dejotāji dejos 
Eiropas Latviešu kultūras svētkos 
tepat Eiropas galvaspilsētā. Vēl 
viens ļoti nozīmīgs deju notikums 
šovasar – mazie Briseles latviešu 
dejotāji pirmo reizi savā mūžā 
piedalīsies Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos Rīgā. 
Lai īstenotos visi šie burvīgie 
notikumi, tam pamatā ir patiesa 
dejas mīlestība, apbrīnojamais 
pulciņa vadītājas Dagnijas 
Martinsones optimisms, enerģija, 
kā arī profesionāls un neatlaidīgs 
radošais darbs. Tāpēc gribas vairāk 
iepazīstināt Briseles latviešus ar 
Dagniju – ar pieturzīmēm viņas 
dejasceļā.

Šogad īpaši daudz laika tev 
sanāk veltīt bērnu deju grupiņām, 
kas gatavojas saviem pirmajiem 
deju svētkiem. Mazākajiem ir 
tikai 3 gadi. Kad Tu pati sāki 
dejot? Vai atceries savu pirmo 
deju vai savu mīļāko bērnu dienu 
deju?

Sāku dejot apmēram 4 gadu 
vecumā. Tas notika manā dzimtajā 
Jūrmalā – Asaros. Un kā pirmās 
dejas atceros divas: krievu deju un 
latviešu deju „Brāļi mani lieli vīri”. 
Zinu, ka krievu dejai mana mamma 
visam pulciņam batikoja sarafānus, 
bet latviešu dejai braucām uz 
Centrāltirgu pirkt sarkanu kartona 
vainagu, un, protams, mamma man 
šuva svārkus un izšuva vestīti, jo tas 
bija tāds laiks – 70. gadu beigas, kad 
tā tas vienkārši bija... Starp citu, man 
šie tērpi vēl glabājas!

Vēlāk kopā ar māsu dejojām 
bērnu baleta trupā, ar kuru 
braukājām pa Padomju Savienības 
sanatorijām, izrādot skaistas 
koncertprogrammas. Tur mums 
bija superīga vadītāja: enerģiska, 
šarmanta, deju mīloša lēdija. Atkal 
jāsaka, ka tas bija iespējams, jo 
mums ir tādi vecāki, kas visu savu 
laiku ieguldīja bērnu attīstībā: veda 
gan uz daudzajiem mēģinājumiem, 
gan brauca līdzi uz koncertiem. 

Dejojot šajā trupā, man ļoti patika 
visas dejas, taču visvairāk – deja 
ar ūdens glāzi: bija jātaisa tiltiņi, 
ritentiņi, špagati, dažādi citi 
vingrinājumi, bet visu laiku man 
rokās, uz galvas, vēdera vai pat uz 
kājas bija ūdensglāze.

Skolas laikā es dejoju arī 
sporta dejas pie Birutas un Jura 
Baumaņiem. Tur bija jāšuj pasakaini 
skaistas kleitas, ko atkal darīja 
mamma. Viņa spēja, piemēram, 
uzburt no dzeltena palaga (ko 
mums atsūtīja no ASV) sacensību 
kleitu. Vienīgi ar partneriem bija 
sarežģīti, jo es nemitīgi tos pāraugu, 
tad sākās strīdēšanās periodi. Un 
no 14 gadiem 3 reizes nedēļā sāku 
braukāt uz Rīgu, lai dejotu tautas 
deju ansamblī „Lelde” pie kolosālā 
vadītāja Dailoņa Rudovica. Katru 
reizi pēdējais autobuss atvizināja 
mani mājās, un pretī uz pieturu 
nāca tētis vai mamma, jo bija jau 
diezgan bailīgi: mēģinājumi beidzās 
pēc 22.00, un man vēl bija ceļš 
uz Jūrmalu. Pēc tam arī Jūrmalā 
izveidojās deju kolektīvs, kur kopā 
ar saviem draugiem pie enerģiskās 
un izdomu bagātās Daces Kalējas 
dažādos sastāvos dejojām un 
dullojāmies ilgus gadus, līdz pati 
sāku strādāt par kolektīva vadītāju.

Zinu, ka Tava pirmā izglītība 
ir latviešu valodas skolotāja. Tu 
esi strādājusi arī citās jomās. 
Kad nolēmi, ka kļūsi arī par deju 
skolotāju?

Jā, mazliet esmu strādājusi par 
latviešu valodas skolotāju Liepājā, 
biju arī puķu pārdevēja, aptiekā 
pudelīšu mazgātāja, desmit gadus 
strādāju par Senāta sekretāri, 
tikpat ilgi biju arī Uzņemšanas 
nodaļas vadītāja augstskolā, dažkārt 
piestrādāju arī par Pepiju bērnu 
izklaides pasākumos. Par deju 
skolotāju nolēmu kļūt tad, kad 
piedzima mūsu meitiņa. Bērnībā 
viņa bieži slimoja, man gribējās būt 
vairāk kopā ar savu mazo čiepiņu 
un līdz ar to pārtraucu darbu Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijā, kur desmit gadus 
strādāju par lektori. Tā kā dejošana 
vienmēr bijusi manā dzīvē, sāku 
vakaros mazliet piestrādāt par deju 
kolektīva vadītāja asistenti, jo tad 
jau mans vīrs bija mājās no darba 
un viņiem ar meituku bija savas 
šeptītes. Drīz pēc tam talantīgā 
dejotāja un šobrīd JDK „Zālīte” 
vadītāja Zanda Pakere ieteica mani 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā 
par jauniešu deju kolektīva vadītāju. 
Tad uzreiz arī aizgāju papildus 
mācīties pie profesores Ritas 

Spalvas un citiem lieliskiem deju 
pedagogiem, kur ieguvu vēl vienu 
augstāko izglītību un deju skolotāja 
diplomu.

Mēs visi Tevi saistām ar 
Briseles latviešu dejotājiem, 
vai vari izstāstīt, kā Tu nokļuvi 
Briselē?

Uz Briseli atbraucu līdzi savam 
vīram. Parasti jau tā ir, ka, lai kaut 
ko iegūtu, kaut kas ir arī jāzaudē, 
jāatstāj, jāpalaiž vaļā. Un pēc vairāk 
nekā pusgada „nekā nedarīšanas” 
Briselē latviesi.be izlasīju 
sludinājumu, kurā mūsu radošā 
Andra Baltmane aicināja kopā 
dejotgribošus pārus, lai izveidotu 
Briseles latviešu deju kopu. Bija 
sarunātas gan mēģinājumu telpas 
pārstāvniecībā, gan zināms jau 
pirmā koncerta datums, atlika vien 
samācīties dejas. To arī Andras 
vadībā sirsnīgi darījām, un tā tas 
sākās – jaunas iepazīšanās, jauni 

impulsi un radošas idejas! Uzreiz 
iesaistījos un kopš 2008. gada 
pavasara joprojām krāsaini un 
pilnskanīgi – gan ar uzvarām, gan 
kļūdām, gan dzīves mācībstundām – 
izdzīvoju šo savas dzīves posmu 
kopā ar man mīļo Briseles latviešu 
dejotāju pulciņu.

Dejojot jau tik sen, noteikti 
sanāca piedalīties arī Skolu 
jaunatnes deju svētkos. Vai 
atceries savus pirmos deju 
svētkus?

Šķiet, ka pirmie Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki, kuros 
piedalījos, bija 1989.gadā. Pasen...

Kādas ir Tavas labākās atmiņas 
no skolu deju svētkiem? 

Es vienmēr tiem ļaujos un Deju 
svētkos iekšēji gavilēju. Man tie 
patiešām ir SVĒTKI – gan ārēji, 
gan sajūtās. Vienmēr patikusi gan 
dzīvošana skolā, gan mēģinājumi 

⌂ Krievu deja - viss pulciņš mammas batikotajos tērpos.

⌂ To nemaz 
nebija grūti 
izdarīt!

⌂ Kopā ar māsu Nīcas 
tautastērpos un vainagos 
no Centrāltirgus.

Pieturzīmes Dagnijas dejasceļā
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stadionā, gan koncerti, gan burziņi. 
Man patīk tā atbildības sajūta; tas, 
ka šķiet, ka apkārt ir tikai un vienīgi 
draugi: darot kopīgu lietu, nereti jau 
tā arī ir, ka svešs cilvēks neviļus kļūst 
par tuvu, par domubiedru, dažkārt 
pat arī par draugu.

Vai Tev patika dzīvot skolā, 
prom no vecākiem?

Jā, patika ļoti! Ar to man nav 
bijušas problēmas.

Nepatika man dzīvot sporta 
deju nometnēs, jo tie parasti bija 
kempingi, kuros dzīvoja istabiņās 
pa 2 vai 4, un, ja netrāpās tā 
draudzīgākā kompānija, sajūties 
tāds vientuļš, pamests, noguris un 
tad, protams, gribas tikai mājās, lai 
pažēlo, palutina un pamīļo.

Kurš bija pirmais bērnu deju 
pulciņš, kuru vadīji? Vai sākumā 
nebija bailes un nedrošība? 

Kā jau sacīju, vispirms Latvijā sāku 
strādāt ar jauniešu deju kolektīvu, 
kam devām mazliet aizdomīgu 
nosaukumu „Zālīte”. Ar viņiem 
nostrādāju kolosālus 5 gadus, un 
tad ceļš mani atveda Briselē. Pirmie 
mazie bērni, kam arī paralēli mācīju 
dejot, bija Jūrmalas Mākslas skolas 
audzēkņi – 13 grupas! Pirms tam 
šeit bija strādājusi Dace Druka, kas 
vienmēr man bijusi autoritāte tieši 
darbā ar bērniem, arī ar kolēģiem; 
ļoti patīk viņas pozitīvisms. Lūk, un 
līdz ar visu to bailes vai nedrošība 
nebija, jo Dace skolas vadībai mani 
bija ieteikusi un vienmēr arī ir 
atbalstījusi. Kā arī mums mājās 
pašiem bija mazs Ančuks, un ap 
to laiku jau biju ielāgojusi tādu 
pamatatziņu, ka bērni tiek doti 
arī tādēļ, lai iemācītu pacietību. Jo 
bērns jau nav pieaugušais, tomēr 
nevar arī pārāk daudz jokoties un 
ucināties, jo deja tomēr ir jāiemācās, 
tāpēc vienmēr ir kaut kas jāizdomā, 
jāatrod vidusceļš. Visbiežāk tomēr 
ar tādu rotaļīgu dzīves uztveri, ar 
humoru un arī stingrību mēģinu 
sasniegt rezultātu, lai mūsu 
kopdarbs nav velts, lai nav tikai 
tāda brīvā laika pavadīšana. Zinu, 
ka, ja bērniem nav interesanti, viņi 
katrs aiziet uz savu pusi. Tāpat arī ar 
pieaugušajiem. Tādēļ man ir būtiski, 
lai Briseles latviešu dejotājiem ir 
kaut mazliet interesanti un lai viņi 
gan izprot, gan novērtē latviešu 
deju, gan vienmēr prot to arī lustīgi 
uzdejot.

Tu esi izmēģinājusi daudzas un 
dažādas dejas. Kas Tevi uzrunā 
visvairāk?

Visvairāk mani „uzrunā” pati 
dejošana savā būtībā. Vispirms tā ir 
domāšana, tas ir radošs process ar 
daudz krāsām, tā ir kā dardedze – 
varavīksne: tie noteikti nav tikai soļi, 
kombinācijas vai gājieni. Dejošana – 
tā ir iespēja sevi attīstīt, savu 
piedzīvojumu, ko sauc par dzīvi, 

patiešām bagātināt, attīstīt estētisko 
izjūtu, paplašināt redzesloku, un, 
protams, tā ir iespēja būt saskarsmē 
ar citiem cilvēkiem un reāli 
izkustēties, kas mūsdienās tomēr 
ir tik svarīgi. Un vēl tā noteikti ir 
atbildība par savu darbu, jo pulciņā, 
piemēram, ļoti, ļoti daudz kas ir 
atkarīgs no katra ieguldījuma – 
vienalga, kuras tautas dejas vai kura 
žanra dejas tās ir.

Kuras ir Tavas tuvākās un mīļākās 
dejas? Kuras tev visvairāk gribas 
iestudēt?

Ir tā, ka manā praksē ir ļoti maz tā 
saukto „garām ejošo” deju, kas jādejo 
vai jāiestudē, bet pašai nepatīk vai 
nav izprotamas. Tomēr manu deju 
esence, šķiet, ir raksturdejas, kas 
noteikti dzīvi padara košāku. 

Parasti jau izvēlos dejas un arī 
pati lielākoties esmu dejojusi tās, 
kas vairāk atklāj cilvēciskās vērtības, 
latviskumu vai arī kādā laika posmā 
projicē manu iekšējo stāvokli, 
pārdomas. Taču, no otras puses, – 
ja strādātu tikai ar tām dejām, kas 
man pašai tuvas, un nejustu savus 
dejotājus, koncertu specifiku utt., 
tad tas nebūtu profesionāli un 
Briseles latviešu dejotāju koncerti – 
gan lielo, gan mazo – nebūtu tādi, 
kādi tie ir: tajos mēs katrs nesavtīgi 
ieliekam daļiņu no sevis.

Vai Tavā ģimenē vēl ir dejotāji?

Mana Talsu omamma ir dejojusi, 
mana mamma ir dejojusi, māsa 
un švāģeris ir dejojuši, šobrīd dejo 
mana meitiņa un māsas dēls. Mīļā 
miera labad, arī mans vīrs kādu brīdi 
ir dejojis, taču pēdējos 7 gadus viņš 
visādos veidos pamatīgi atbalsta 
šo manu sirdslietu. Katrā ziņā man 
ir sajūta – lai vai kas notiktu, lai vai 
ko pateiktu vai izdarītu šķērsām, 
man vienmēr ir iespēja atkāpties 
un atrast glābiņu ģimenē. Arī tad, 
ja pazūd stimuls darboties, rēķinos, 
ka varu atļauties necīnīties, varu 
atslābt un pilnīgi patverties savā 
ģimenē. Un tas man patiešām ir 
svarīgi.

Šeit, Briselē, tu vadi gan 
pieaugušo, gan bērnu kolektīvu. 
Ar lielajiem dejotājiem pirms 
2 gadiem piedalījāties Vispārējos 
deju svētkos. Tagad ar mazajiem – 
Skolu jaunatnes svētkos. No tava 
skatījuma, kas ir atšķirīgs un kas 
kopīgs ir pieaugušo un skolēnu 
deju svētkos?

Atšķirīgais un kopīgais? 
Kopīgā, domāju, ir tā svētku 
sajūta, aizrautība, sirsnība, kopā 
būšanas prieks, krāšņās emocijas, 
arī lielā slodze – tieši dejotājiem. 
Atšķirīgais – varbūt ar bērniem ir 
gaišāk, humorīgāk, bezrūpīgāk. Bet 
kopumā domāju, ka Dziesmu un deju 
svētki ir viens no visprecīzākajiem 
latviskuma apliecinātājiem – tāds 
fenomens, kas pārdzīvojis gan 

neatkarības iegūšanu un zaudēšanu, 
gan karus un okupācijas, gan banku 
krīzes, treknos gadus, atlabšanu utt. 
Un tāpēc būtiskākais, piedaloties 
Deju svētkos, varbūt nav noticēt 
sev, savai varēšanai, bet gan tam, ka 
pasaulē – šoreiz Latvijā – notiekošais 
ir mūsu katra pūliņu vērts.

Zinot, ka jūlijā mazie dejotāji 

pirmo reizi dzīvē piedalīsies Deju 
svētkos, ko tu novēli viņiem? 

Vissirsnīgāko dejotprieku! Baudīt 
pašiem un dāvāt to tūkstošiem 
skatītāju!

Tas taču ir tik lieliski, ka mums 
Briselē ir iespēja gan pieaugušajiem, 
gan bērniem dejot latviešu dejas! 

⌂ “Mazo gulbīšu deja” bērnu baleta trupā.

⌂ Iesākot modernās dejas ar pirmo partneri Gintu.
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Un noteikti daudz ko no sasniegtā 
nebūtu izdevies izdarīt, ja vienmēr 
blakus nebūtu saulaini un atsaucīgi 
cilvēki. Manu sirsniņu silda, ka ir 
TĀDI Briseles latviešu dejotāji, ka 
viņu ģimenes locekļi visos iespējamos 
veidos atbalsta mūsu dejošanu, 
ka mums ir domubiedri un labi 
draugi – citi radoši ļaudis un pulciņi 
tepat Briselē, arī Vācijā, Īrijā, Latvijā; 

ka grūtā brīdī varam paļauties uz 
izciliem padomdevējiem Intaru un 
Ievu Jundzēm; ka mums vairāku gadu 
garumā ir dāsns labvēlis EP deputāts 
Roberts Zīle; ka ir tik pretimnākoša ES 
pārstāvniecība, arī Ārlietu ministrija, 
vēstniecība, latviešu biedrība; esam 
saņēmuši finansiālu palīdzību arī no 
EP deputātiem Sandras Kalnietes, 
Krišjāņa Kariņa, Kārļa Šadurska un 

Arta Pabrika. Vissirsnīgākais paldies 
ikvienam! 

Un, runājot konkrēti par bērniem, 
neviens bērns nevar atcerēties to, 
ko viņš nekad nav dzirdējis, redzējis, 
sajutis, piedzīvojis. Un, ja viņam 
būs, ko atcerēties – šajā gadījumā 
tas varētu būt šovasar piedzīvotais 
Deju svētkos Rīgā, viņš savā mūžā 

vairs nekad nebūs imūns pret 
šo vērtību – latviešu deju, latviešu 
kultūru. Tāpēc aicinu: tiekamies 
šī gada IX Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos! Jā, 
un pirms tam arī Eiropas Latviešu 
kultūras svētkos, kas norisināsies 
tepat Briselē ap vasaras saulgriežu 
laiku!

⌂ TDA “Lelde”, gatavojoties uznācienam.

⌂ Kāds tango pēc daudziem gadiem ar Krišjāni Santu.

⌂ 2003.gada Deju svētku mēģinājumā 
kopā ar Jūrmalas dejotājiem.

⌂ Čigāniete. ⌂ Ar Briseles dejotājiem 2014. gada vasarā Briselē.
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Foto un teksts: 
Briseles dejotāju vecāki 

Šāda mazliet neierasta vienādība 
šovasar ir visīstākā realitāte, jo 
mazie Briseles latviešu dejotāji 
pirmo reizi savā mūžā dejos 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku koncertos un dosies 
gājienā pa Rīgas ielām kopā ar 
tūkstošiem citu dalībnieku! Visu šo 
mācību gadu mūsu mazie dejotāji ir 
cītīgi gatavojušies saviem pirmajiem 
deju svētkiem, tāpēc jo īpašs prieks 
bija uzzināt, ka 1.–4. klašu grupiņa ir 
veiksmīgi nodejojusi deju skatē un 
tādēļ svētku laikā piedalīsies tautas 
deju lielkoncertā ‘’Līdz varavīksnei 
tikt” Daugavas stadionā, bet 
vidusskolas un pirmskolas grupas 
ir sagatavojušas deju programmu 
“Tinam, tinam kamolīti” Vērmanes 
dārza koncertiem. Šoreiz svētkos 
kopumā piedalīsies rekordliels 
dalībnieku skaits – 37890 skolēni, 
un mūsējie būs viņu vidū! 

SAPNIS PAR DEJU 
SVēTKIEM

Skolu dziesmu un deju svētku 
saturiskais ietvars šogad ir BURT(u) 
BURVĪBA, jo visa iesākumā ir burts, 
pēc tam rodas zilbe, bet zilbes 
veido vārdus. Kad vārdus apbur 
mūzika, rodas dziesmas un, raiti 
ritot ritmā, dziesma pārtop par 
deju. Rotaļīgajās un skaistajās dejās 
lielkoncertā ‘’Līdz varavīksnei tikt’’, 
kā arī daudzajos koncertos Rīgas 
parkos un ielās 17 tūkstoši lielu un 
mazu dejotāju no visiem Latvijas 
novadiem ar dejas soļiem uzburs 
bērnības sapņus un domas. Šo 
svētku burvību izdejos arī mūsu 
mazie latviešu dejotāji.

Kad pirms gada mazo Briseles 
latviešu dejotāju grupiņas uzsāka 
jauno sezonu, daudzi iedomājās 
par gaidāmajiem Skolu jaunatnes 
deju svētkiem un iespēju tajos 
piedalīties – dažiem tas bija 
kluss sapnis, dažiem likās kā 
kaut kas neiespējams. Jau tad 
vienmēr optimistiskā un enerģijas 
pilnā pulciņa skolotāja Dagnija 
Martinsone bērniem un viņu 
vecākiem sacīja: “Ja vēlamies dejot 
svētkos, vispirms būs daudz un 
sirsnīgi jādejo mēģinājumos.” Tā 
vairāk nekā gadu mazie Briseles 
latviešu dejotāji cītīgi apguva skolu 
jaunatnes deju svētku programmas 

dejas, un tagad visi ir godam 
nopelnījuši šo iespēju – baudīt 
īpašo svētku noskaņu, dejot svētku 
koncertos un iet krāšņajā gājienā pa 
Rīgas ielām!

SKATE, FILMēŠANA UN 
LIELAIS PRIEKS

Vairāk saspringti un darba 
pilni pēdējie mēneši bija tieši 
1.–4. klašu dejotāju grupai, jo viņi 
piedalījās deju skatē-filmēšanā. 
Šī skate bija konkurss, lai atlasītu 
dejotājus svētku lieluzvedumam 
“Līdz varavīksnei tikt”, ko trīs 
jūlija vakarus svētku laikā izrādīs 
Daugavas stadionā. Ārvalstīs 
dzīvojošo latviešu jeb diasporas 
deju pulciņi bija aicināti nosūtīt uz 
Rīgu video uzfilmētās lieluzveduma 
dejas, lai profesionāla žūrija 
novērtētu, kā mūsu bērni dejo, kā 
izskatās, saposušies tautastērpos, 
kāda ir mazo dejotāju skatuves 
kultūra. Tik daudz bērniem bija 
jāiemācās un tik daudz jāatceras, lai 
parādītu Briseles latviešu dejotājus 
tik labi, cik vien iespējams!

Uz šo deju skati no ārvalstīm 
bija pieteikušies bērnu pulciņi no 
Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un mēs, 
no Beļģijas, taču arī Latvijā ir ļoti 
daudz tautas deju kolektīvu, tāpēc 
konkurence bija patiešām milzīga, 
un ārvalstu kolektīviem nebija 
nekādu atlaižu. Mūsu 1. –4.klašu 
grupa skatē dejoja trīs horeogrāfes 
Artas Melnalksnes radītas dejas, 
bet žūrija izvēlējās vērtēt divas: 
“Labrītiņ, Dievs palīdz” un “Latviešu 
pāru deju svīta”. Gala rezultātā: 
43 punkti no 50 iespējamajiem 
(vidējais vērtējums katrā pozīcijā: 
8+ (no 10), t.i., nopelnīta godpilnā 
I pakāpe, kas dod iespēju Briseles 
latviešu dejotājiem dejot Daugavas 
stadiona lielkoncertā. Tas ir jo īpaši 
nozīmīgs sasniegums bērniem, 
kas kopā dejo tikai vienu gadu un 
kam mēģinājumi notiek tikai vienu 
reizi nedēļā. Pēc skates katrs mūsu 
mazais dejotājs lepni saņēma deju 
skolotājas Dagnijas sagatavoto 
diplomu par deju lielisko apguvi, 
un tas ļoti priecēja mazās sirsniņas, 
jo dažkārt deju filmēšana vakara 
stundās bija ļoti nogurdinoša, 
taču tagad prieks par padarīto un 
sasniegto ir neizmērojami liels! 

Sapnis vairs nav sapnis, tā ir 
īstenība – mazie Briseles latviešu 
dejotāji dejos skolēnu deju svētkos 

Rīgā, dejos lielkoncertā ‘’Līdz 
varavīksnei tikt’’. Dejot šajā koncertā 
Daugavas stadionā – tas ir daudzu 
jo daudzu Latvijas mazo dejotāju 
lielais sapnis, jo Latvijā ir tūkstošiem 
dejotāju, bet stadionā var dejot tikai 
daļa no viņiem. Tautas deju skatēs 
šogad piedalījās aptuveni 27 500 
dejotāju, taču svētkos Daugavas 
stadionā piedalīsies “tikai” 17 000 
dejotāju, un mūsējie būs starp 
viņiem!

Arī deju skolotāja Dagnija ir ļoti 
priecīga par skates rezultātiem: 
“Sirsniņās ir riktīgs prieks! 
Saņemtais augstais novērtējums 
skatē ir lielisks pierādījums tam, ka 
sistemātiskais darbs mēģinājumos 
ir bijis tā vērts, kā arī tā ir pamatīga 
motivācija darboties tālāk un “kalt 
atkal jaunus plānus”. Mūsu bērni ir 
ļoti varoši, pozitīvi, atvērti, draudzīgi 

un ar patiešām lieliskākajiem 
vecākiem pasaulē, jo tas jau skaidrs, 
ka tikai kopdarbā, esot uz viena 
viļņa un savstarpēji atbalstot un 
uzticoties, var paveikt šādas lielas 
lietas – uz saviem pirmajiem Deju 
svētkiem Rīgā šovasar brauks 
36 mazie Briseles latviešu dejotāji. 
Patiešām tā var teikt, ka kopā esam 
īsta sapņu komanda, jo mums ir gan 
sapņi, gan superīga komanda!”

Sirsnīgu paldies par 
sagatavošanos deju skatēm Dagnija 
un vecāki saka Gustava un Annas 
ģimenei, jo bija nepieciešami daži 
papildu mēģinājumi, un viņi divas 
svētdienas aicināja visus pie sevis, 
lai viņu mājas dārzā mūsu mazie 
dancotāji var atkārtot un “pieslīpēt” 
deju soļus. Tās bija jaukas nedēļas 
nogales, jo pēc kopīgas dejošanas 
bērniem bija arī kopīgs pikniks un 

Sapņi + komanda =  Deju svētki + 
mazie Briseles latviešu dejotāji

⌂ Gatavojamies Deju svētkiem.

⌂ Dejot kopā ir vislabāk! 
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jautra atpūta. Vēl liels jo liels atbalsts 
Dagnijai video filmēšanas reizēs 
bija ļoti pieredzējusī pieaugušo 
grupas dejotāja Kristiāna. Viņa ne 
tikai uzfilmēja dejas, bet arī labprāt 
palīdzēja mazajiem parādīt kādu 
grūtāku deju soli un uzmundrināja 
pirms iznācieniem. 

BURVīGA DāVANA 
5 GADU JUBILEJā

Lai kurā pasaules malā latvieši 
būtu, viņi visur dzied un dejo. Arī 
Briselē vispirms izveidojās koris, 
un drīz pēc tam arī Briseles latviešu 
dejotāji: 2008.gadā – pieaugušie un 
2010.gadā – bērnu pulciņš. Tātad 
šogad ir piektais gads kopš latviešu 
bērni Briselē mācās dejot latviešu 
dejas, un liela daļa no tiem, kas pirms 
pieciem gadiem sāka, aizvien to arī 
turpina darīt: vidusskolas grupa – 

Ance, Anda, Katrīna, Kristiāna un 
Miks dejo pulciņā no pirmās dienas, 
arī mazākajās grupās ir bērni, kas 
dejo jau 5 gadus – Kurtu, Rebeku, 
Patriku, Kārli un Emīlu mammas 
atveda dejot pavisam maziņus, un 
viņi joprojām dejo. Šobrīd Briseles 
latviešu mazākajai dejotājai Elmai 
ir tikai 2 gadiņi, un viņa turpina 
savas ģimenes tradīcijas, jo tautas 
dejas Briselē dejo gan viņas māsa, 
gan brālis, gan arī mamma un 
tētis. Skolotāja Dagnija priecājas, 
jo koncerti šovasar Deju svētkos 
Rīgā – tā ir skaista dāvana mazajiem 
Briseles dejotājiem pulciņa 5 gadu 
jubilejā!

PIRMIE SKoLU 
DEJU SVēTKI 

Visiem Briseles mazajiem 
dejotājiem šie būs pirmie deju svētki 

viņu mūžā, tāpēc ir interesanti 
uzzināt, ko viņi no tiem sagaida un 
ko vēlas piedzīvot. 

Daudz ko teikt ir mazākajām 1.–  
4. klašu grupas dejotājām – Evai 
un Neilai, kam 6 gadi paliks tikai 
vasarā. Evai ir vēlēšanās piedalīties 
svētkos, jo patīk dejot, un mīļākā 
deja ir “Juku, juku sīki putni”. Viņa 
aizrautīgi stāsta, ka svētki “būs 
liels piedzīvojums, kur viņa būs 
viena pati, bez ģimenes, bet tikai ar 
saviem deju biedriem”. Eva mammai 
sola, ka visu varēšot izdarīt pati, arī 
visu to, kas katru vakaru sagādā 
milzu grūtības. Tāpat arī Neilai 
lielais prieks ir tieši par gulēšanu 
skolā guļammaisos, kas būšot 
“tāpat kā kempingā”. Rebekai gan 
ir neliels satraukums, kā tas būs – 
dzīvot skolā, prom no vecākiem. 
Septiņgadīgā Karlīna ar sajūsmu 

saka, ka viņai vienkārši patīk dejot, 
jo tas ir forši. Abas ar draudzeni 
Madaru korī sauc, ka tas būs “super! 
“ – svētku laikā viņas pašas varēs 
iet pirkt saldējumu un gulēšana 
skolā uz grīdas būs visjautrākā! Arī 
Klāvam visinteresantākā liekas tieši 
gulēšana skolā, un viņam gribas 
braukt uz svētkiem tāpēc, ka tur 
viņš dejos kopā ar daudziem citiem 
bērniem. Kurts ir lepns dejot svētkos 
tāpēc, ka dejo arī viņa tētis un lielā 
māsa Rebeka, tā ir viņu ģimenes 
tradīcija. Savukārt lielākajiem 
dejotājiem svarīgākais svētkos ir 
dejošana koncertos, jo viņu Latvijas 
radinieki nāks tos skatīties.

Izrādās, ka gandrīz visu mazo 
dejotāju vecāki savā skolas laikā 
ir dejojuši vai dziedājuši, un 
daudziem no viņiem ir jaukas 
atmiņas tieši par skolēnu dziesmu 

⌂ Dejot kopā ir vislabāk! ⌂ Deju mēģinājums dārzā – tas ir jautri! 

⌂ Paldies Kristiānai! ⌂ Deju mēģinājums dārzā – tas ir jautri! 
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un deju svētkiem. Interesanti, ka 
Rebekas tētis Ivars, tāpat kā viņa 
meita, pirmo reizi svētkos piedalījās 
pēc 3. klases. Viņam arī svētki 
saistās ar dzīvošanu skolā, pirmo 
kabatasnaudu un iegūtiem jauniem 
draugiem. Arī Evas mamma Līga bija 
tieši tikpat liela kā meita tagad, kad 
viņu mamma pirmo reizi aizveda 
skatīties deju svētku koncertu: “Man 
bija lepnums par to, ka esmu gana 
liela, lai mani vestu uz tādu koncertu. 
Tomēr dejotāji bija vēl lielāki, un es 
bēdājos, ka būs jāpaiet mūžībai, lai 
es būtu tāda kā viņi. Visbūtiskākie 
man bija tautumeitu tērpi. Deju 
horeogrāfijas vērtība manās acīs 
slēpās tajā faktā, ka, tautumeitām 
griežoties, brunči veidoja muciņu, 
un man ļoti gribējās, lai šādu 
griezienu būtu daudz”. Pēc tam Līga 
dejoja gan skolas, gan augstskolas 
laikā, un tagad viņa turpina dejot 
Briseles latviešu dejotāju pieaugušo 
grupā. Karlīnas mamma Kristīne ir 
dejojusi visu skolas laiku un stāsta, 
ka “spilgtākā atmiņa no skolas 
laiku dalības Dziesmusvētkos ir 
tā lidojošā, dzirkstošā sajūta, kad 
svētki nebeidz vien beigties – 
dejotāju prieka pilnās radošās 
improvizācijas Daugavas stadionā 
pēc pēdējā koncerta pēdējās 
dejas, deju soļi un dziesmas līdz 
autobusam, autobusā un vēl, un vēl, 
un vēl”. To visu viņa novēl izbaudīt 
arī savai meitai un visam pulciņam!

DEJU TēRPUS RADāM UN 
GāDāJAM PAŠI

Gatavošanās svētkiem ir ne tikai 
deju soļu un deju mācīšanās. Mazie 
dejotāji ir arī jāsapoš tautiskos 
tērpos, un par to mūsu pulciņā 
rūpējas vadītāja Dagnija, kas ļoti 
labi pārzina arī tautisko tērpu 
valkāšanas kultūru un smalkumus. 
Pirms vecāki sāka apspriest, kādus 
tērpus izvēlēties, jo pašiem tie ir 
arī jāfinansē, Dagnija deva ieskatu 
pamatos, izglītoja par lina un vilnas 
tērpu priekšrocībām vai trūkumiem, 
kam pievērst uzmanību, ko 
vajadzētu un ko nevajadzētu gādāt. 
Bērnu mammas, kas dejojušas savos 
skolas gados vēl “padomju laikos”, 
atceras, kā galvā lika plastmasa 
puķu vainagus, dejoja mini 
tautiskos bruncīšos, baltās kaprona 
zeķubiksēs un visādos citādos ļoti 
stilizētos tērpos, bet tagad tā vairs 
nevar. Gan pieaugušo, gan skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
īpaša uzmanība tiek pievērsta 
tam, lai pulciņa tērps atbilstu 
vēsturiskajiem novadu tērpiem, un 
pat deju skatēs tiek piešķirti punkti 
par pulciņa tērpu atbilstību laikam 
un vietai. Briseles vecāki izvēlējās 
par labu it kā vienkāršajiem linu 
tērpiem, un kā redzam, arī tie var 
izskatīties krāšņi un tautiski skaisti.

Lai tērpus sagādātu un sašūtu, 
iesaistījās visi – gan radinieki 
Latvijā, gan vecāki tepat uz vietas. 

Par laimi, šeit Briselē ir daudz 
radošu un entuziastisku mammu, 
kas palīdzēja izdomāt, kāds tērps 
būs koncertiem vispiemērotākais 
un bērniem ērtākais. Ļoti noderēja 
Gustava un Annas mammas Baibas 
mākslinieciskais padoms tērpu 
kopskatam, un viņa pati radīja arī 
skaisto rakstu puiku zeķēm. Un tā kā 
Briselē dzīvo daudz dažādu profesiju 
pārstāvju, tad veiksmīga sadarbība 
dejotajiem ir izveidojusies ar 
rokdarbnieci Daci Ulmani, kas šuj 
tautiskos tērpus katram bērnam 
individuāli, un Sigitu Lielpēteri, kas 
čakli saadījusi skaistās rakstainās 
puišu zeķes. Paldies viņām!

Savukārt par to, lai bērni arī 
mēģinājumos būtu vienotos tērpos, 
gādāja vienmēr enerģijas un 
entuziasma pilnā Guna, kurai visi trīs 
bērni dejo Briseles latviešu dejotāju 
pulciņā, un viņa vienmēr atrod laiku, 
lai palīdzētu noorganizēt daudzus ar 
dejām saistītus jautājumus, kas ļoti 
atvieglo darbu vadītājai Dagnijai. 
Daudz tērpu sagādē palīdzēja arī 
Neilas, Klāva un Mika un Laumas 
mammas. Šobrīd mūsu mazie 
danču bērni ir skaisti saposti gan 
koncertos, gan arī mēģinājuma 
tērpi visiem ir vienādi, kas mazos 
dejotājus vēl vairāk vieno, mobilizē 
un motivē dejošanai.

PALDIES VISIEM, VISIEM!
Mazie Briseles latviešu dejotāji, 

vadītāja un bērnu vecāki saka lielu 
PALDIES visiem atbalstītājiem. Par 
mēģinājumu telpām iepriekšējos 
gados jāpasakās LR pastāvīgajai 
pārstāvniecībai ES, savukārt šogad 
lielu paldies sakām Mārim Stuļģim 
par mēģinājumu telpu organizēšanu 
un LR Ārlietu ministrijai, kas sedz 
īres maksu. Starp atbalstītājiem 
noteikti jāizceļ EP deputāts Roberts 
Zīle, kurš daudzus gadus finansiāli 
atbalsta dejotāju vajadzības. Tāpat 
arī lielais paldies ir pašu bērnu 
vecākiem, brāļiem un māsām, 
draugiem un citiem līdzjutējiem par 
lielo atbalstu ik dienu!

 Un esiet aicināti uz XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku koncertiem, kas notiks no 
6. līdz 12. jūlijam Rīgā! Piebildīsim, 
ka koncerti Vērmanes dārzā, kur 
dejos arī mūsu mazie dejotāji, 
ir baudāmi visiem, un tie ir bez 
maksas. Tāpat arī gājienā svētdienas 
rītā, 12. jūlijā, gaidīsim sirsnīgu 
atbalstu un uzmundrinājumus!

Viss par svētkiem 
un to programmu: 
www.dziedundejo.lv 
Lai mazajiem Briseles 
latviešu dejotājiem kopā 
ar daudziem citiem 
bērniem izdodas izbaudīt 
šo vasaru un svētkus visā 
to krāšņumā!

⌂ Mēs kopā dejojam jau 5 gadus

⌂ Liels gandarījums pēc pirmā deju koncerta 2010.gadā.

⌂ Mēs zinām, ko mēs darīsim deju svētku laikā ... 

⌂ Pēc dažiem gadiem arī mēs dejosim Daugavas stadionā
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⌂ Top bīstama kombinācija pie pretinieku vārtiem.

⌂ Kreisais uzbrucējs 
Māris Bērziņš.

⌂ Labējais uzbrucējs 
Aleksejs Piskunovs.

Latviešu hokejs
Beļģijā!
Foto: Agnis Sauka

30. maijā visas dienas garumā 
norisinājās ikgadējais Lēvenes 
hokeja halles organizētais hokeja 
turnīrs, kurā šogad spēkiem mērojās 
astoņas amatieru hokeja komandas, 
tajā skaitā arī latviešu „Ledus Lūši” 
tās kapteiņa Elgara Ozoliņa vadībā. 
Pirms pēdējās spēles ar spēcīgo 
čehu komandu „Check Mates” Ledus 
Lūšu kontā bija četras uzvaras 

un divi neizšķirti. Tā kā vairākas 
komandas bija līdzīgos spēkos un 
sekmes turnīra gaitā katrai bija 
mainīgas, Ledus Lūšiem šī pēdējā 
spēle bija par kopvērtējuma pirmo 
vai ceturto vietu. Piekāpjoties ar 4:0 
tehniski pārākajiem čehiem, Ledus 
Lūši ieņēma cienījamo ceturto 
vietu. Hokejistu garastāvokli lieliski 
uzlaboja atbalstītāju ovācijas, liels 
paldies viņiem visu spēlētāju vārdā!

⌂ Prieka smaids aizsarga Aigara Veiksina sejā.

⌂ Komandas kapteinim un vārtsargam Elgaram 
ozoliņam bija ko pasvīst.

⌂ Rezultatīvākais komandas 
vārtu guvējs, leģionārs olivers.

⌂ Aizvadītās spēles analīze ģērbtuvēs.

⌂ Hokeja līdzjutēji Tomass, Marta un Markuss.

⌂ Ledus Lūši 2015.
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Vita Timermane-Moora, 
Ruta Skujiņa

Līdz ar Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē 
noslēgumu izskan arī bagātīgais 
kultūras notikumu cikls, kas 
Beļģijā un Luksemburgā vairāk 
nekā pusgada garumā ļāva baudīt 
Latvijas kultūras kvalitāti un 
daudzveidību. Aicinām lasītājus kopā 
ar Latvijas vēstniecību atskatīties 
uz kultūras programmas tapšanas 
gaitu un dažādiem sākotnējiem 
secinājumiem.

2014. un 2015. gadā Latvijas 
atpazīstamība piedzīvojusi 
„zelta laikus” – Rīga2014 plašais 
piedāvājums, tostarp arī 18 
Latvijas vēstniecības organizētie 
pasākumi Beļģijā deva labu augsni 
prezidentūras kultūras programmas 
veidošanai un norisei. Bija tikai 
loģiski Rīga2014 labākos projektus 
piedāvāt prezidentūras kultūras 
programmai ārpus Latvijas. Trīs 
lielākie 2014. gada pasākumi 
Briselē, kas tika organizēti ciešā 
sadarbībā ar Rīgas domi un vietējām 
Briseles pašvaldībām – Molenvoices, 
Folklorissimo un Rīgas Ziemassvētku 
egle Lielajā laukumā bija īsta 
publicitātes sagatavošanas kampaņa 
Latvijas prezidentūrai.

Kā tas sākās?
Līdzīgi kā gatavošanās 

prezidentūrai kopumā, arī kultūras 
programmas veidošanas sākotnējā 
plānošana aizsākās jau 2011. gadā. 
Lēmums par „Briselē bāzētu 
prezidentūru” atbalsojās gan cilvēku, 
gan finanšu resursu plānošanā. Lai 
gan Rīgā tika izveidots prezidentūras 
sekretariāts, kura pārziņā bija veidot 
un koordinēt visu kopējo kultūras 
programmu, kultūras programmas 
veidošana Beļģijā un Luksemburgā 
tika uzticēta Latvijas vēstniecībai 
Beļģijā. Programmas veidošanas 
pamatprincipi – sadarbība, 
kvalitāte un ilgtspēja. Sākotnēji 
pats svarīgākais bija atrast Beļģijas 
kultūras dzīvē ietekmīgus partnerus, 
kuri būtu ieinteresēti sadarboties, 
iesaistoties mākslinieciskās izvēles 
procesā un pilnībā to iekļaujot savās 
sezonas programmās. Tā bija izcila 
iespēja nevis vienkārši parādīt 
Latvijas dārgumus, bet skatīties tālāk 
– piedāvāt Latvijas izcilos kultūras 
produktus tik ļoti bagātajā un 
saspringtas konkurences pārpilnajā 
Beļģijas kultūras dzīves tirgū. Šobrīd, 
pēc ikdienas darbā kopā pavadītiem 

trim gadiem, jāatzīst, ka divi galvenie 
sadarbības partneri Beļģijā - Mākslas 
centrs „BOZAR” un kultūras centrs 
„Flagey” kļuvuši ne vien par Latvijas 
prezidentūras kultūras notikumu 
epicentriem pusgada garumā, 
bet arī par Latvijas kultūrā un tās 
turpmākā izzināšanā ieinteresētiem 
partneriem.

Kā tas notika?
Protams, jāapzinās, ka ne vienmēr 

beļģu kultūras industrijas intereses 
sakrīt ar to, ko paši latvieši uzskata 
par piemērotāko skaistās un ideālās 
Latvijas prezentēšanai. Dažkārt 
partneru intereses saskanēja ar to, ko 
labprāt dzirdētu arī latviešu publika 
– piemēram, tieši „Flagey” direktors 
Žils Ledīrs (Gilles Ledure), viesojoties 
Rīgā un dzirdot maestro Raimonda 
Paula spēli, ļoti vēlējās viņu uzaicināt 
uzstāties slavenajā Studio 4 Briselē. 
Tas bija negaidīti un vienlaikus 
likumsakarīgi  izcils talants vienmēr 
atrod savus apbrīnotājus. 

Jāatzīst, ka beļģu publiku īpaši 
interesēja projekti, kas tieši saistīti 
ar Beļģijas kultūras mantojumu un 
šodienas vidi. Pats pirmais Latvijas 
Eiropas Savienības (ES) Padomē 
kultūras programmas ārvalstīs 
pasākums cieši saistīts ar Beļģijas 
un Latvijas mākslinieku sadarbību 
pirms gandrīz simts gadiem, ko 
spilgti ilustrēja jau izstāde „Iespaidi 
un paralēles. Beļģu un latviešu 
glezniecība no Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja (LNMM) un Ljēžas 
Mākslas muzeja kolekcijām”, kuras 
atklāšana notika jau 2014. gada 
19. novembrī. To papildināja 
neparasta izstāde Laluvjērā, kurā 
līdzās deviņiem 20. gadsimta 
trīsdesmito gadu beļģu mākslinieku 
grupas “Nervia” mākslas darbiem 
no Rīgas un Laluvjēras muzeja 
kolekcijām bija skatāmi arī desmit 
Latvijas mūsdienu mākslinieku 
darbi. Abas savstarpēji papildinošās 
izstādes bija ļoti nozīmīgas ne tikai 
Latvijai, bet arī Beļģijai - pirmo reizi 
pēc gandrīz simts gadiem Latvijai 
dāvinātie beļģu mākslinieku darbi 
bija uz brīdi atgriezušies Beļģijā. Daži 
no tiem Beļģijā bija apskatāmi pirmo 
reizi! Nopietnu pienesumu publikas 
intereses piesaistīšanai deva arī 
„Iespaidi un paralēles” atklāšana, 
kurā ar priekšlasījumu “Eiropa - 
cīņas arēna vai mūsu kopējās mājas” 
uzstājās Vaira Vīķe-Freiberga.

Lielu interesei fotogrāfijas 
profesionāļu un interesentu 

vidū raisīja arī Ievas Epneres 
personālizstāde „Waiting Room” 
(„Uzgaidāmā telpa”) ietekmīgajā 
fotogalerijā „Contretype”. Divus gadus 
veidotajā ekspozīcijā māksliniece 
piedāvāja savu skatījumu uz Briseles 
iedzīvotājiem un iebraucējiem. 
Šobrīd jau zināms, ka, pateicoties 
šai izstādei, Ievas Epneres darbi 
jau pavisam drīz atkal būs skatāmi 
Beļģijā.

Bija situācijas, kad Latvijas 

vēstniecība Beļģijā aktīvi aizstāvēja 
projektus, par kuru konkurētspēju 
(kvalitāti un nozīmi) nebija šaubu. 
Ļoti svarīgi apzināties, ka šādas 
sarunas prasa laiku, zināšanas, 
patstāvīgu klātbūtni, arī azartu 
un pilnīgu pārliecību par projekta 
kvalitāti. No Rīga2014 izcilā projekta 
„Vizionārās struktūras” Mākslas 
centrs „BOZAR” ļoti labprāt būtu 
izstādījis tikai Rietumeiropā labi 
zināmā Krievijas konstruktīvistu 
grupas pārstāvja Gustava Kluča 

Latvijas prezidentūras festivāls 
Beļģijā un Luksemburgā 
pusgada garumā

⌂ Izstādes „Iespaidi un paralēles” atklāšana.

⌂ I. Epneres personālizstādes „Waiting Room” atklāšana.

⌂ Izstādes „Vizionārās struktūras” atklāšana.
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darbus. Tomēr Latvijas puses 
skatījums bija plašāks – rādīt Latvijas 
mākslinieku klātbūtni un ietekmi 
Eiropas mākslas procesos. Izstāde 
brīnišķīgi izstāsta Latvijas vēstures 
stāstu no 20. gadsimta sākuma līdz 
mūsdienām, līdztekus dodot iespēju 
pirmo reizi Rietumeiropā izstādīt 
arī tos Latvijas māksliniekus, kas 
darbojās aiz dzelzs priekškara. 
Izstāde BOZAR telpās izdevās lieliska 
–  tā tika plaši atspoguļoti Beļģijas 
presē, par to rakstīja pazīstami 

mākslas eksperti, tā tika novērtēta 
ar augstākajām atzīmēm un ļoti 
labi apmeklēta. Līdzīgi sākumā, 
apspriežot Laimas Jansones projektu 
iespējamo iekļaušanu, bija nopietni 
jāskaidro un jāpārliecina par latviešu 
tautas instrumenta – kokles – 
neticamajām pārvērtībām Laimas 
Jansones rokās.

Savukārt diskusijas raisījusī 
izrāde „Soņa” tika izvēlēta pavisam 
praktiska un vienkārša iemesla 

dēļ – tā bija vienīgā Jaunā Rīgas 
teātra izrāde, kuru varēja uzvest 
uz „BOZAR” teātra zāles skatuves, 
kas ir pavisam neliela un ar 
ierobežotām tehniskajām iespējām. 
Arī pēc Kremerata Baltica spoži 
izpildītās Šostakoviča „Neformālās 
operas” Gidona Krēmera dzimšanas 
dienas koncertā BOZAR februārī 
saņēmām piesardzīgus jautājumus 
par šī skaņdarba sakaru ar Latvijas 
prezidentūru. Jāsaka, ka visu Gidona 
Krēmera un Kremerata Baltica 
koncertu programmas izvēle pilnībā 
un pavisam noteikti bija paša Gidona 
Krēmera ziņā. Varam teikt viņam 
milzīgu paldies par koncertiem 
Briselē un Luksemburgā  Latvijai 
tika veltīti milzums atzinīgu vārdu 
par spēcīgu pašcieņu, smalku gaumi 
un atvērtu sirdi. Krievu valoda gan 
mūzikā, gan literatūrā ir nozīmīga 
Eiropas kultūras mantojuma daļa.

Protams, Latvijas lielie mūziķu 
vārdi – Elīna Garanča, Andris 
Nelsons, Gidons Krēmers, Alvis 
Hermanis, Miša Maiskis u.c. 
neprasa papildus komentārus, bet 
interesants var būt fakts, ka šie vārdi 
lielākoties netiek saistīti ar Latviju. 
Prezidentūras kultūras programma 
Beļģijā bija izcila iespēja tos apvienot 
mūsu partneru veidotā informatīvā 
kampaņā „LATVIA IN FOCUS”.

Latvijas kultūras programmas 
veidošanā un īstenošanā ļoti īpaša 
loma bija un ir aktīvajiem latviešiem 
Beļģijā un Luksemburgā, kas gan 
iesaistījās pasākumu organizēšanā, 
gan piedalījās tajos kā mākslinieki. 
Ļoti augstu vērtējamā vēstniecības 
sadarbība ar Latviešu biedrību 
Beļģijā un Asociāciju „Luksemburga – 
Latvija” nodrošināja Latvijas klātbūtni 
arī pasākumos, kur vēstniecības 
organizatoriskās iespējas jau 
vienkārši bija izsmeltas. Briseles 
latviešu dejotāji un vokālā grupa 
„UGUNIS”, Luksemburgas folkloras 
kopa „Dzērves” un koris „Meluzīna” 
bija īsti prezidentūras sūtņi! Jauki, ka 
oficiālajos prezidentūras un dažādu 
ES institūciju pasākumos Latviju 
pārstāvēja Briselē dzīvojošie mūziķi 
Elīna Bukša, Andris Amantovs, 
Gundega Graudiņa, Jeļena Stupaka, ar 
savām gleznām par Latvijas radošo 
garu liecināja mākslinieces Iveta 
Ozoliņa, Violeta Birzniece un Vija 
Veinberga. Daudzi no minētajiem 
māksliniekiem savā ikdienas darbā 
ir mums tepat līdzās – ES institūcijās 
un Latvijas diplomātiskajās misijās. 
Arī jau tradicionālajos ES institūciju 
organizētajos pasākumos bija jūtams 
latviešu radošais gars – pasākumi 
vienmēr bija „ar odziņu”, īpaši 
piedomājot par vērtīgu saturu un 
skaistu formu. Bez pašaizliedzīgas un 
nesavtīgas vietējo latviešu iesaistes 
prezidentūras kultūras programma 
būtu krietni vien plānāka un bālāka.

Īpaša nozīme visu pusgadu 
bija Latvijas filmu klātbūtnei 

Beļģijas nozīmīgāko filmu festivālu 
programmās. Interesanti, ka arī filmu 
festivālu organizatori izmantoja 
saukli„ LATVIA IN FOCUS”, aicinot 
savu publiku uz Latvijas izcilākajām 
filmām, sākot ar ikoniskajām Herca 
Franka un Jura Podnieka filmām līdz 
pat visjaunākajām Signes Baumanes, 
Dāvja Sīmaņa un Jura Kursieša 
filmām. Cerēsim, ka prezidentūras 
kultūras programmas iniciētā 
Beļģijas filmu festivālu profesionālā 
sadarbība ar Latvijas Nacionālo 
kino centru attīstīsies arī nākotnē. 
Un vēl – Nacionālā filmu centra 
veidotā Latvijas filmu kolekcija, 
kurā ir 25 DVD ar 70 filmām ar 
subtitriem angļu, franču, vācu, itāļu 
un krievu valodās jau ir nonākusi 
Karaliskajā Beļģijas sinematēkā, 
Briseles un Luksemburgas Eiropas 
skolu bibliotēkās un latviešu valodas 
mācību klasēs, dažādās ES institūciju 
publiskajās un darbinieku bibliotēkās 
un arī Beļģijas Latviešu biedrības 
bibliotēkā. Tas tiešām IR lieliski!

Kas tālāk?
Šobrīd jau varam atskatīties un 

izvērtēt prezidentūras kultūras 
programmas ieguvumus.Viens 
no būtiskākajiem un, cerams, 
ilgtspējīgākajiem rezultātiem 
ir Beļģijas un Luksemburgas 
kultūras institūciju un mākslinieku 
kopprojekti un sadarbība nākotnē. 
Jau tiek plānoti datumi Luksemburgā 
aizsāktās Krišjāņa Santa, Latvijas 
Dejas asociācijas un Luksemburgas 
mūsdienu dejas asociācijas „3CL” 
sadarbības projektiem Latvijā. 
Agneses Nikolovskas izveidotā „Trio 
Colorato” ( kopā ar itāļu čellistu un 
luksemburgiešu flautistu) koncerti 
jau skanējuši daudzās Eiropas 
pilsētās. Briseles džeza festivāls 
un Latvijas džeza festivāls „Rīgas 
Ritmi” apspriež kopīgu programmu 
veidošanu nākotnē. Latvijas 
Radio kora un saksofonu kvinteta 
„BL!NDMAN” kopprojektam, 
izskatās, arī būs turpinājums.

Protams, nenovērtējami ir 
trīs gadu laikā iegūtie kontakti, 
izveidotais vēstniecības un Beļģijas 
institūciju sadarbības tīkls, apzinātās 
Latvijas kultūras projektu Beļģijā 
iespējas tuvākā un tālākā nākotnē, 
īpaši domājot par Latvijas simtgadi 
un tās skanējumu Eiropā un pasaulē! 
Paldies visiem, visiem, kas atbalstīja 
mūs – gan apmeklējot pasākumus, 
gan palīdzot ar padomu, klātbūtni un 
aktīvu iesaistīšanos. Paldies tiem, kas 
vienkārši domās bija kopā ar Latvijas 
māksliniekiem un mūziķiem. Paldies 
visiem, kas jau šobrīd domā un aktīvi 
plāno pasākumus tuvākajā nākotnē.

Mums visiem būtu domās 
jāsadodas rokās, lai kopīgā vēlme par 
Latvijas valsts izaugsmi un Latvijas 
kultūras klātbūtnes stiprināšanos 
piepildītos.

⌂ Briseles džeza festivāla koncerts Flagey.

⌂ BoZAR uzstājas Elīna Garanča.

⌂ Kopā ar izrādes „Soņa” radošo grupu.

⌂ Laimas Jansones koncerts BoZAR.
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Sestdienas latviešu skolā šajā gadā zīmēšanas stundas pasniedza talantīgās mammas Violeta Birzniece un Iveta Ozoliņa. 
Ar viņu iedrošinājumu bērni reizi mēnesī apguva dažādas zīmēšanas tehnikas, mācījās jaukt krāsas un vienkārši jautri pavadīja laiku.

Mazie latviešu sestdienas skolas mākslinieki.


