Trejdeviņos ieskaņas pasākumos visā Latvijā
daudzinās folkloras festivālu BALTICA

Lai atgādinātu sabiedrībai par starptautiskā folkloras festivāla BALTICA nozīmību
sabiedrisko procesu un Latvijas kultūras dzīves kontekstā, šogad 27. jūnijā 27 vietās
visos Latvijas novados folkloras kopas piedalīsies festivāla ieskaņas pasākumos. Līdzīgi,
kā kādreiz ļaudis stiprināja savu vienotības izjūtu akcijā „Baltijas Ceļš”, šo ieskaņas
pasākumu laikā pulksten 19.oo vairāk nekā trīsarpus tūkstoši folkloras kopu dalībnieki
visās 27 vietās vienosies dziesmā, dziedot „Tēvu tēvi laipas met, Bērnu bērni izlaipos.
Tā bērniņi laipojat, ka pietika mūžiņam!” Šogad laikā no 15. līdz 19.jūlijam Latvijā
notiks starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015”. Šis pasākums izveidojās 1987.
gadā kā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vienotību stiprinošs notikums. Kopš tā laika tas
notiek ik gadus pa kārtai katrā no šīm trijām valstīm. Festivāls ir noticis jau 27 reizes,
tai skaitā Latvijā – 9 reizes. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, šai gadā pasākuma
koncepcija (autore Māra Mellēna) paredz īpašu uzmanību pievērst tam, lai festivāla
notikumi gūst plašāku atbalsi sabiedrībā. Šai nolūkā apmēram trīs nedēļas pirms
festivāla – 27.jūnijā - visos Latvijas novados 27 vietās vienlaicīgi tiks rīkoti Festivāla
BALTICA ieskaņas pasākumi. Ieskaņas sarīkojumu mērķis ir atgādināt dalībniekiem un
visai Latvijas sabiedrībai par šī pasākuma nozīmību kultūras un sabiedrisko procesu
kontekstā. Folkloras festivāls Baltica veicinājis sabiedrības vienotību gan Latvijas, gan
visu triju Baltijas valstu mērogā. Tāpat tas ir nodrošinājis folkloras kā mākslinieciskās
pašdarbības jomas izaugsmi. Kvantitatīvi šī izaugsme redzama kā ievērojami lielāks

folkloras kopu skaits. Pirmajā festivāla Latvijā piedalījās 28 folkloras kopas, šogad
plānotais skaits – 212 kopas no Latvijas. Kvalitatīvā izaugsme ir notikusi līdz tādam
līmenim, ka patlaban jau var runāt par profesionāliem folkloras nozares izpildītājiem
(dziedātājiem, muzikantiem, stāstniekiem) un tradicionālo prasmju zinātājiem.
Pasākumi notiek visos Latvijas etnogrāfiskajos novados. Kurzemē tiek rīkoti sarīkojumi
Rucavā, Liepājā, Ventspilī, Dundagā, Saldū, Kuldīgā un Kazdangā. Sēlijas un Zemgales
novadu kopas festivālu daudzinās Dignājā, Iecavā, Jelgavā un Katlakalnā. Vidzemes
kopas pulcēsies sava novada sarīkojumos Valkā, Smiltenē, Madonā, Ļaudonā, Koknesē,
Ogrē, Carnikavā un Saulkrastos. Skaitliski viskuplākie solās būt Latgales sarīkojumi, kas
notiks Krāslavā, Daugavpilī, Preiļos, Balvu novada Briežuciemā, Ludzā, Viļakas novadā,
Dricānos un Līvānos. Latgales festivāla ieskaņas sarīkojumos piedalīsies gandrīz 80
folkloras kopas, Vidzemes un Kurzemes sarīkojumos - aptuveni 45 kopas, Zemgales un
Sēlijas novada sarīkojumos – vairāk nekā 30 kopas. Iecerēts, ka visās vietās pasākumi
notiek vienā laikā – tā, lai visi, kas piedalās šai lielajā, visu Latvijas teritoriju (no
Rucavas līdz Valkai; no Krāslavas līdz Ventspilij) aptverošajā pasākumā, var sajusties
vienoti, vienā laikā - plkst.19.oo - dziedot vienu un to pašu dziesmu –„Tēvu tēvi laipas
met”. Pārējā pasākuma norise katrā vietā būs atšķirīga – atbilstoši kopām, kas tajā
piedalīsies un pasākuma vadītāja iecerei. Kā festivāla piederības zīmi katra kopa
saņems Festivāla Zīmi – uz linu drelļa auduma iespiestu festivāla logotipu ar katram
novadam atbilstošu akcentu (zīmes dizainu izstrādājis mākslinieks, Latvijas festivāla
logotipa autors Valdis Celms). Šīs zīmes vēlāk, festivāla laikā, tiks savdabīgā veidā
iezīmēs un rotās festivāla norise vietas. Mums tuvākais sarīkojums notiks Kazdangā.
Pasākuma saimnieku godā būs Kazdangas folkloras kopa ZĪLE, bet kopdziesmu „Tēvu
tēvi laipas met” vienlaikus ar pārējo 26 ieskaņas sarīkojumu dalībniekiem plkst. 19.oo
uzsāks arī pārējie sarīkojuma dalībnieki - Rudbāržu folkloras kopa KAMENĪTE, Remtes
folkloras kopa VIRŠI, Brocēnu folkloras kopa VIRZA, Raņķu folkloras kopa, Kalvenes
bērnu folkloras kopa KALVENĪTE. Pēc koncerta notiks sadziedāšana un sadancošana.
Ieskaņas sarīkojumus sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas
pašvaldībām rīko tradicionālās kultūras biedrība „Aprika”; pasākumi tiek finansēti no
Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos iegūta finansējuma. Informācija
par festivālu BALTICA 2015 pieejama mājas lapā www.festivalbaltica.com, kontakti
saziņai par festivāla ieskaņas sarīkojumiem – tālrunis 26157079 (Pēteris Jansons), epasts trej9@inbox.lv

