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Turpinājums 5. lpp

Ir sapnis
Jūsu ekselence, Krama kungs,
Ļoti cienītā Krama kundze,
Godātie viesi: Apines kundze, major Bodniek, Freimaņa kundze, Freimaņa kungs, Birzuļa 

kungs un kundze, Tuktēna kungs un kundze, 
Dārgie tautieši!
Sveicu jūs Latvijas dzimšanas dienā!
Ir sapnis! Ir cerība! Ir ticība!
Tautas atmodas darbiniekiem bija sapnis, ka latviešiem reiz būtu līdzīgas tiesības kā 

citiem. Viņi cerēja, ka gadu gaitā, pamazām, izglītojoties, pieaugot pašapziņai, ka latviešiem 
varētu uzlaboties stāvoklis cariskajā Krievijā. Nāca kaŗš un juku laiki, un daudziem cerība 
pārauga ticībā -- un ticība pārliecībā, ka latviešiem pašiem jāuzdrīkstās, vienalga cik tas 
būtu nedroši un, tāpat kā citām tautām, būtu jādibina pašiem sava valsts.

Bija 1918. gads. Bija sapnis. Bija cerība. Bija ticība. Tapa valsts! Un bija daudzi, kuŗi 
savas nešaubīgās ticības dēļ, labprāt cīnījās, pat bija ar mieru zaudēt savu dzīvību, lai 
nodrošinātu šo sapni.

Latvija plauka. Mūsu vecāki, vecvecāki, un viņu vecāki, ticēja Latvijas nākotnei un, no 
kaŗa postījumiem nepilnu 20 gadu laikā, attīstīja modernu, eiropeisku valsti.

Nāca atkal kaŗš.  Sabruka ticība.  Izzuda cerība.  Palika sapnis...
Tie no mums kuri paši, vai kuŗu vecāki, vai vecvecāki, bēģļu gaitās devās uz rietumeiropu, 

vēl vairākus gadus cerēja, ka drīz vien varēs atgriesties Latvijā, bet, cerībai zūdot, pamazām 
sāka izbraukt uz citām zemēm – uz Ameriku, uz Kanādu, uz Austrāliju, uz…

Es sapni par dzimteni pagalvī likšu. 
Nevar jau tikai sapņot – jaunajā zemē ir jādzīvo! Un citi jau drīz vien izšķīrās, ka pagātne, 

ka Latvija, jāliek aiz muguras un atpakaļ vairs nav ko skatīties.
Es sapni par dzimteni pagalvī likšu. 
Esam sīksta, sena tauta. Vienalga kas, mums jāsargā un jākopj mūsu tautas valoda un 

mantojums. Kuŗš gan cits to darīs, ja ne mēs! Un citi jau drīz vien dibināja skolas un koŗus 
un teātŗus un...  Un cerēja, ka kādreiz varēs atgriezties Latvijā.

Es sapni par dzimteni pagalvī likšu. 
Kāda tad ir tā Latvija par kuŗu tik daudz ir stāstīts un dzirdēts un zīmēts un dziedāts 

un…? Un šeit ir izaugusi otrā, trešā un jau ceturtā paaudze kam Latvija nav sveša un kas 
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Decembrī
Ceturtdien, 4., plkst. 12.00 Ceturtdienas pusdienas

Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai zvanot 0425 392 988
Otrdien, 7., plkst 13.00 Zolīte
Piektdien, 10., plkst. 11.00 Senioru eglīte
Svētdien, 26., plkst. 11.00 – Kultūras dienu sarīkojumi
Pirmdien, 27., plkst. 12.30 – Kultūras dienu sarīkojumi
Otrdien, 28., plkst. 13.30 – Kultūras dienu sarīkojumi
Trešdien, 29., plkst. 12.30 – Kultūras dienu sarīkojumi
Ceturtdien, 30., plkst. 12.00 – Kultūras dienu sarīkojumi
Piektdien, 31., plkst. 19.00 – Kultūras dienu sarīkojumi

EVENTS AT LATVIAN HOUSE
December
Thursday, 4., 12.00 noon Thursday lunch
 Booking required by Tuesday 0425 392 988 
Tuesday, 7., 1.00 pm  Zolīte – come and play a Latvian card game
Friday, 10., 11.00 am Seniors  Christmas lunch
Sunday, 26., 11.00 am Arts Festival events
Monday, 27., 12.30 pm Arts Festival events
Tuesday, 28., 1.30 pm Arts Festival events
Wednesday, 29., 1.30 pm Arts Festival events
Thursday, 30., 12 noon Arts Festival events
Eriday, 31., 1.00 pm Arts Festival events

Ritumu izdod Sidnejas Latviešu biedrība.
Redaktors Pēteris Kļaviņš.

Redakcijā: Pēteris Kļaviņš,  Linda Ozere.
Sandras Bērziņas vāks un Mārtiņa Gaujas viņetes.

Vāka ilustrācijai izmantotas SLB 18. novembŗa svinību Raita Freimaņa un Jāņa Čečiņa fotografijas.



3

Latviešu nama Covid-19 noteikumi
Pēc 15. decembŗa, kad paredzēts, ka tiks atvieglināti Covid-19 noteikumi, lai 

iespējami mazinātu risku, ka Covid-19 tiek izplatīts Sidnejas Latviešu namā, tad 
nama apmeklētājiem ir jāpiekopj sekojošie četri risku mazināšanas veidi.
1 Aizliegts namā ienākt personām kuŗas nejūtas veselas, vai kam ir pozitīvs 

Covid-19 tests
2 Apmeklētājam, kam ir vairāk par 12 gadiem, un kuŗš ir pilnībā vakcinēts ar kādu 

no Austrālijas valdības apstiprinātajām Covid-19 vakcīnām, pie nama ieejas ir 
jāuzrāda savu vakcinācijas sertifikātu, VAI

  24 stundu laikā pirms nama apmeklēšanas, ir jāizdara kādu no valdības 
apstiprinātajiem Covid-19 testiem (PCR vai ātro antigēna) un pie ieejas ir 
jāuzrāda, ka viņš ir veicis testu,  testa datumu un laiku un, ka tests ir bijis negatīvs.

UN
3 Pie ieejas ir jāreģistrējas, lietojot valsts izdoto nama QR kodu, vai jāpierakstās 

lapā, uzdodot savu vārdu un telefona numuru.
UN

4 Namā javalkā sejas un deguna aizsargmaskas, atskaitot tad kad ēd un dzer, 
mēģina, vai uzstājas vai dara ko citu kur masku drīkst nevalkāt. Izņēmums ir 
bērni jaunāki par 12 gadiem (kaut gan maskas ir ieteiktas arī viņiem), un tie kas 
var uzrādīt parakstītu izņēmuma lapu.

Namā vairākās vietās ir izlikti roku dezinfekcijas šķidrumi. Stingri iesakām 
visiem tos lietot.

Ja apmeklētājs atsakās ievērot šos noteikumus, tad viņu var neielaist namā, 
vai izraidīt no nama.

Šie noteikumi var mainīties, ja mainīsies valdības noteikumi.
SLB valde

Svētku laiks Sidnejas Latviešu namā
Dāvanu veikals Rīga

Atvērts parastajās darba stundās visu decembri, kā arī Kultūras dienu laikā. 
Janvārī veikals būs slēgts. Sekojiet ziņām SLB mājas lapā vai Facebook 

vietnē, kad veikals atsāks darbību.
Kafejnīca

Kafejnīca decembrī darbosies stundu pirms sarīkojumiem un Kultūras dienu 
laikā. Janvārī kafejnīca būs slēgta. Darbību atsāks 2022.g. 3. februārī..
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmit gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2021. gada novembrī  SLB i r 
apsveikusi Juri Rumbēnu, Viktoriju 
Mačēnu, Skaidrīti Darius, Annetti, 
Pearce, Dzintru Briedi, Egonu Eversonu 
un Vitu Parcell. ■

SLB Valdes sēde
SLB  novembŗa valdes sēdē, Zoom 

platformā, piedalījās Jānis Grauds, 
Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Ilona 
Brūvere, Klāra Brūvere, Kārla Tuktēna, 
Marika McCue un Mārtiņš Tuktēns.

No Jaundienvidvelsas valdības 
saņemts paziņojums, ka Mārtiņa Siliņa 
zāles pārbūvei piešķirti $10,000 no 
Community Building Partnerships 
Grants. 

Mārtiņa Siliņa zālē ielikti jauni 
griesti, zāle aprīkota ar jaunu gaisa 
kondicionēšanas iekārtu, jauniem 
krēsliem, jaunām gaismām, skaņu 
sistēmu un projekcijas iekārtu. Nākamgad 
jāizkrāso sienas un jāiegādājas jauni 
aizkari. Labāk jāiekārto ieejas telpa. 
Nolemj, ka par mikrofonu un projekcijas 
iekārtas lietošanu turpmāk būs jāmaksā. 

Piešķir $1,000 pabalstu Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolai. Tāpat 
kā iepriekšejos gados, tiem AZVV 
skoleniem (SLB biedriem vai biedru 
bērniem) kas lūdz atbalstu, piešķirs 
līdz $150.

Ar 4. novembri sāka darboties veikals 
Rīga, Daivas Tuktēnas vadībā. Valde 
piekrīt iegādāties papildus saldētavu 
pārtikas produktu vajadzībām.

Ir paredzēts, ka ap 15. decembri 
tiks atvieglināti Covid-19 pulcēšanās 
noteikumi.Valde nolemj, ka, lai iespējami 
mazinātu risku, ka Covid-19 tiek izplatīts 
Latviešu namā, ir jāizstrādā noteikumi 
par ienākšanu un uzturēšanos namā. 
(Skat 3. lpp.)

Pārrunā valsts svētku  akta rīkošanu, 
darbinieku eglīti un ieteikumus par to 
kā nākamgad varētu atzīmēt SLB 70g. 
jubileju.

Pārrunā arī nama iekārtošanu un 
lietošanu Kultūras dienu laikā.

Jānis Čečiņš

Nākošais senioru 
saiets – Ziemsvētku 
eglīte un pusdienas!

Senioru saieta eglīte būs piektdien, 
10. decembrī plkst. 12.00.

Jāievēro Covid-19 ierobežojumi – 
jāuzrādadubult vakcinācija.

Jāpiesakās pie Ināras Krūmiņas 
– 0425 392 988 – līdz ceturtdienai, 9. 
decembrim. 

Lūdzu izvēlaties savu mīļāko dzejoli 
ar ko dalīties ar pārējiem pie eglītes.

Varat ņemt līdz draugus kas nav 
regulāri senioru saieta apmeklētāji vai  
nav iepriekš bijuši uz senioru saietu. 
Visi mīļi gaidīti.

Viesiem dalības maksa $20.
Ja netiekamies eglītē – novēlu 

priecīgus Svētkus un laimīgu jauno 
gadu un vēlēšanos turpināt tikties 
saietos!

Jānis Grauds
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Ir sapnis 
Turpinājums no 1. lpp.

tic, ka viņu dzīves ir, vai kaut kādā veidā būs, 
saistītas ar Latviju; vai kam vismaz ir interese 
par savu senču pagātni un savu izcelsmi.

Ilgus gadus mēs cerējām, ka reiz Latvija 
atkal būs brīva, un cerējām, ka tas ko mēs 
darām ved uz brīvības ceļu.

Sabruka padomju vara un sapnis 
piepildījās! Vai ne? 

Pasaulē tagad vairs nav tās robežas 
kas bija agrāk. Mēs, kas ilgus gadus šeit 
dzīvojuši un uzauguši, varam braukt un 
dzīvot Latvijā. Tie kas dzimuši un auguši 
Latvijā var brīvi braukt, un brauc, dzīvot 

Pēteris Elferts
1961 – 2021
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PBLA balva
Pasaules Brīvo latviešu apvienības 

balva 2021. gadā pēc nāves piešķirta 
bijušajam ASV latviešu sabiedriskajam 
darbiniekam un Latvijas Republikas 
diplomātam Pēterim Kārlim Elfertam. 

Pēteris Elferts piedzima un uzauga 
Sietlā, ASV, Vašingtonas pavalstī. 

Latvijas Trešās atmodas priekš-
vakarā, no 86. līdz 89. gadam, Elferts 
strādāja par audzinātāju Minsteres latviešu 
ģimnāzijā, kur iemantoja popularitāti un 
cieņu gan audzēkņu, gan darbinieku vidū. 
Kopš jaunības Pēteris bija sociāli aktīvs 
gan ASV, gan ārpus tās. Viņš organizēja, 
un pats piedalījās demonstrācijās pret 
Padomju Savienības okupācijas režīmu 
Latvijā, kā arī motivēja tajās iesaistīties 

citus, īpaši jaunāko paaudzi. 1987. gadā 
Berlīnē Pēteris iesaistīja savus Minsteres 
audzēkņus simboliskā akcijā pie Berlīnes 
mūra, uzzīmējot uz tā pretpadomju 
saukļus un attēlus, kuŗos prasīta brīvība 
Baltijas valstīm.

1989. gadā, kad Latvijā sākās Trešā 
atmoda un cīņa par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, Pēteris Elferts ieradās 
Rīgā, iesaistījās protesta akcijās pret 
PSRS okupācijas kaŗaspēka klātbūtni 
Latvijā un tika izraidīts no Padomju 
Savienības. 1991. gadā Pēteris 
atgriezās Latvijā un kļuva par pirmo 
PBLA informācijas biroja vadītāju Rīgā. 

šeit. Mums ir izvēle kur un kā, un vai, mēs 
piedalāmies Latvijas turpmākajā attīstībā – 
vai šeit, vai Latvijā, vai kaut kur citur pasaulē.

Ilgus gadus mēs šeit cerējām, ka Latvija 
Austrālijā atvērs vēstniecību. Rakstījām 
lūgumus, runājām runas.

Ticējām, ka reiz satvers mūsu izstiepto 
roku. 

Šogad mūsu i lgi lolotā cerība ir 
piepildījusies, un es sveicu vēstnieku un 
visu vēstniecības komandu, šovakar, pirmo 
reizi, šeit latviešu vidū, Sidnejā, Austrālijā, 
Latvijas 103. dzimšanas dienā.

Jānis Čečiņš
SLB priekšsēdis
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PBLA Kulturas Fonda 
un Padomes atzinības 

raksts pieškirts:
Ivetai Ronei
par ilggadīgu darbu vadot 

Sidnejas tautas deju kopu 
Jautrais Pāris, kā arī vadot 
tautas deju uzvedumus 
vairākās Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienās un Jaunatnes dienās. 

LAAJ atzinības raksti
Edītei Birzulei
par  i lggadīgu,  paš-

aizliedzīgu darbu Sidnejas 
Latviešu biedrības Dāmu 
kopā.

PBLA Kultūras Fonda 
un Padomes  

apbalvojumi 2021. gadā
Goda diploms
Arturam Jansonam (Kanada) par 

ilggadēju un izcilu darbu kā rīkotājam, 
izpildītājam un producentam, ceļot 
Latvi jas vārdu mūzikā Kanadas 
klausītājiem. 

Pēc Latv i jas neatkarības at-
jaunošanas Elferts 1993. gadā tika 
ievēlēts Latvijas Republikas 5. Saeimā. 
Vēlāk viņš ieņēma vairākus svarīgus 
amatus Latvijas valsts institūcijās, 
strādājot kā Ministru prezidenta 
padomnieks un Ārlietu ministrijas 
parlamentārais sekretārs. Veiksmīga 
un auglīga bija viņa karjera Latvijas 
diplomātiskajā dienestā. Viņš pildīja 
Latvijas vēstnieka pienākumus Īrijā 
un Turcijā un bija speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos. 

Savās uzrunās 2015. gada Valsts 
svētku pasākumos Austrālijā, Elferts 
uzsvēra „Pēc Otrā pasaules kaŗa, 
pasaulē izklīduši, nekad nezaudējām 
ticību Latvijas brīvībai, un mērķtiecīgi 
strādājām, lai šī t icība kļūtu par 
īstenību”. 

Pētera Elferta mūžs aprāvās pēkšņi, 
šī gada 28. maijā, pildot Latvijas 
vēstnieka pienākumus Grieķijā. 

PBLA

Dacei Celinskai
par 40 gadu nepārtrauktu, 

priekšzīmīgu skolotājas darbu 
Sidnejas Latviešu sestdienas 
skolā.

Valdim Krādziņam
par  i lggadīgu  darbu 

Sidnejas Latviešu biedrības 
s e s t d i e n a s  s k o l ā  u n 
vidusskolā, kā arī Annas 
Ziedares Vasaras Vidusskolā.

Inārai Krūmiņai
par nesavtīgu darbu, jau 

kopš kopas dibināšanas, 
nepārtraukti darbojoties un 
ilgus gadus vadot Sidnejas 
Latviešu biedrības Dāmu 
kopu. 

Kolvinam Makfersonam (Colvin 
MacPherson)

par 35 gadu nepārtrauktu 
d a r b u  v a d o t  S i d n e j a s 
evanģēļiski luterisko latviešu 
draudzi.

Vijai Sieriņai
par  i l ggad īgu  darbu 

Sidnejas Latviešu sabiedrībā 
un intensīvu strādāšanu ar 
jauniešiem latviešu valodas 
apgūšanā. 
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Vēstnieks atver Rīgu
18. novembrī, pulksten sešos 

pievakarē, nama priekšā bija sanākuši 
kādi 30 tautieši lai piedalītos ilgi gaidītajā 
SLB atjaunotā veikala Rīga, atvēršanā.  
Dažas minūtes pirms sešiem piebrauca 

Krišjāņa Barona prēmija
Lolitai Gulbei (Kanada) par mūža 

devumu latviešu literātūras laukā 
Kanadā un dzejas grāmatu Pēdējā 
rudens lapa.

Atzinības raksti
Andrai Baltmanei (Belģija) par 

radošo ideju #iešūpojam pavasari un līdz 
ar to ļoti daudzu Eiropas māksliniecisko 
kopu iesaistīšanu virtuālos sarīkojumos 
ar video, dziesmām un dejām. 

Evai Brennerei (Austrālija) par 
ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas 
latviešu kopienā, jo īpaši Melburnas 
latviešu sabiedrībā.   

Lilitai Daenkei (Austrālija) par 
ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas 
latviešu paaudžu saišu stiprināšanā, 
jo īpaši – aktīvi piedaloties Adelaides 
latviešu sabiedrības mūzikālajā dzīvē 
un jauniešu izglītībā.

Guntai Dreifeldei, Egilam Fogelim 
un Auseklim Zaķim (Kanada) par izcilu 
darbību, rīkojot saistošus un vērtīgus 
virtuālus  sarīkojumus Toronto Latviešu 
pensionāru apvienībai, pandēmijas 
apstākļos.

Ivetai Gravai (Latvija/ASV) par 
lielisko darbu – visu Dziesmu svētku 
tradīcijas kopšanā un uzturēšanā ārpus 
Latvijas iesaistīto un atbildīgo personu 
kopā savešanu, par radošu pieeju un 
neatlaidību pandēmijas gada īpašajos 
apstākļos.

Jurim Jakovicam (Austrālija) par 
ilggadēju in izcilu kalpošanu latviešu 
sabiedrībai un latviešu skolai Kanberā.

Ievai Kainai (Austrālija) par ilggadēju 
un izcilu darbu Austrālijas latviešu 
jaunatnes audzināšanā.

Renātei Krūmalai Kenney (ASV) 
par veikumu ASV latviešu sabiedriskās 
dzīves un kultūras uzturēšanā.

Jānim Kārkliņam (Austrālija) par 
ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas 
latviešu kopienā, jo īpaši Melburnas 
latviešu sabiedrībā.

Laurai Ritenbergai-Kinder (Vācija), 
Vācijas latviešu amatierteātrim Ezīši, 
Minsteres Latviešu centram un Latviešu 
Kopībai Vācijā par izcilo organizāciju, 
oriģinālām idejām un radošo pieeju 
jau septītajam diasporas amatierteātru 
festivālam „Laipa 2021”.

Gitai Robaldei (Lielbritānija) - 
Bradfordas amatierteātra Saulespuķes 
režisorei - par lielisko ideju rīkot diasporas 
amatierteātru festivālu Laipa, kā arī par 
viņas atbalstu šim izaicinājumam, kas 
jau kļuvis par tradīciju.

Ivetai Ronei  (Austrāl i ja)  par 
ilggadīgu darbu, vadot Sidnejas latviešu 
tautas deju kopu Jautrais pāris, kā arī 
vadot tautas deju uzvedumus vairākās 
Austrālijas latviešu Kultūras dienās un 
Jaunatnes dienās.

Enai Rudovicai (Kanada) par 
ilggadēju, nesavtīgu un izcilu darbu, 
vadot latviešu sabiedrību Edmontonā.

Mārītei Rumpei (Austrālija) par 
nozīmīgu ieguldījumu Austrāli jas 
latviešu jaunatnes audzināšanā un izcilu 
darbu Adelaides latviešu sabiedrībā.

Uģim Sprūdžam (ASV) par izcilu 
l i terārās grupas vadīšanu Čikāgā, 
pandēmijas laikā to pārveidojot par iknedēļas 
Zoom tikšanos ar dalībniekiem no vairākām 
ASV pavalstīm un latviešu diasporas 
mītnes zemēm pasaulē, pieaicinot arī 
autorus un dažādus ekspertus.
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divas diplomātiskās mašīnas, pirmā 
ar plīvojošu Latvijas karodziņu. Bija 
ieradies Latvijas pirmais vēstnieks 
Austrālijā, Marģers Krams, ar kundzi 
Sandru un visu Latvijas vēstniecības 
Kanberā komandu.

Klātesošos vispirms uzrunāja 
biedrības priekšsēdis, Jānis Čečiņš, 
stāstot, ka agrāk Sidnejā bija vairāki 
latviešu uzņēmumi, tai skaitā pārtikas 
veikali, rotaslietu veikali, kā arī Anitas 
Priedītes grāmatnīca un dāvanu veikals 
Rīga. Anitai Priedītei pensionējoties, 
viņas grāmatnīca pārnāca uz Latviešu 
namu. To ir vadījuši Mirdza Krastiņa, 
Uldis Silņš, Ruta Ošiņa un pēdējos 
gados Imants Līcis un Māra Kļaviņa. 
Tagad, jaunajā veikalā, Daivas Tuktēnas 
vadībā, būs apvienoti gan Latvijas 
pārtikas veikals, gan rotaslietu veikals, 
gan grāmatnīca un dāvanu veikals. 
(No klātesošiem atskanēja – Īsts 
supermarkets!)

Daiva īsi pastāstīja, ka veikals ir 
viņas sirdslieta un piedāvās arī viņas 
otrā uzņēmuma, Nord Haus, dāvanu 
klāstu – galvenokārt Latvijas mazo 
uzņēmēju un mākslinieku roku darbus 
un, ka cer uz labu sidnejiešu atbalstu.

Vēstnieks uzteica Sidnejas latviešus 
par lielo, ilggadīgo sabiedrisko rosību 
un izteica cerību, ka veikals palīdzēs 

18. novembŗa 
atzīmēšana Sidnejā

Jau pāris stundu pirms akta Sidnejas 
Nama kafejnīcā strādā smaidīgas 
dāmas. Pie galdiem sēž svētku viesi. 
Malko kafiju. Bauda smalkmaizītes. 
Slavē torti. Tiekas ilgi neredzēti draugi. 
Diemžēl, uz vienas rokas pirkstiem 
varēja saskaitīt bērnus... toties sirmgalvji 
pārstāvēti lielā skaitā... kur palikusi 
vidējā paaudze?

Ir arī neredzēti ciemiņi, vēstnieks un 
viņa komanda, ieskaitot uniformā tērptu 
karavīru.

Pirms akta vēstnieks atklās veikalu. 
Ap sešiem tautu meitas piedāvā 
glāzi šampanieša. Sidnejas Latviešu 
biedrības priekšnieks saka pāris vārdu...
uzskaita rindu tautiešu, kuŗi vadījuši šo 
veikalu.

Tik tiešām veikals Rīga ir mainījis 
savu seju, tas izkopts, izdaiļots, tik 
tiešām varens. Te ņudz! Pērk Latvijas 
maizi un sieru, tautiskas mantiņas, 
Ziemassvētku greznojumus. Var pat 
iegādāties grāmatas un rotas lietas.

Vēstnieks saka pāris vārdu un 
pārgriež lentīti, lai oficiāli atvērtu veikalu. 
Smaidīga ir veikala vadītāja Daiva 
Tuktēna. Redzam arī Goda konsulu 
Martiņu Tuktēnu tautas tērpā. Veikals 
darbojas. 

Zāle svinīgi izpušķota. Zāles 
aizmugurē darbojas Jānis Grauds 
un Ojārs Greste. Sarīkojumu varēs 
noskatīties tiešraidē.

Zālē ieejot, nāk atmiņā 18. novembris, 
Vēstnieks Margers Krams „atver" 

veikalu Rīga

veicināt Latvijas-Austrālijas tirdzniecību. 
Tad, kā jau pienākas šadās atklāšanās, 
pārgrieza lenti kas bija pārvilkta pāri 
durvīm, un pasludināja veikalu par 
atvērtu. 

Jānis Čečiņš
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kur zālē vietas bija aizņemtas no 
pirmās līdz pēdējai rindai. Atceros to 
satraukumu, kad gaidījām Daini Ivānu, 
kuŗš ieradās ar nokavēšanos, tieši no 
Rīgas. Atmiņas!!! Laiki ir mainījušies.

Sarīkojumu arī šoreiz sāk ar 
nokavēšanos. Svinīgi ienes karogu. 
Skaisti redzēt jauniešus goda sardzē.

Pie pults nostājas SLB valdes 
priekšsēdis Jānis Čečiņš, dzimis 
un uzaudzis Austrālijā. Viņš sveic 
klātesošos Latvijas dzimšanas dienā. 
Savā runā J.  Čečiņš pieskaras latviešu 
sapnim par savu valsti. Bija cerība 
un ticība toreiz, ka latviešiem cariskā 
Krievijā uzlabosies stāvoklis. Tad pāri 
mūsu zemei nāca Pirmais Pasaules 
kaŗš. Latvieši dibināja savu valsti. 
Atbrīvošanas cīņas. Brīvā Latvija plauka 
un attīstījās par modernu valsti. Taču 
Otrais Pasaules kaŗš uzspieda savu 
zīmogu. Izzuda cerība. Palika tikai 
sapnis.

Bēgļu gaitas. Pastāvēja cerība, ka 
mēs atgriezīsimies Dzimtenē. Sākās 
izceļošana „Es sapni par Latviju pagalvī 
likšu”.

Izšķīrās, ka nav ko atpakaļ skatīties. 
Mēs uzsākam dzīvi citā zemē, citā 
kultūrā, ar skatu uz nezināmu nākotni.

Dzīve uzplauka, dibināja koŗus, 
teātŗus, skolas, baznīcas. Cerēja, 
ka Latvija būs brīva. Laiks skrien. Ir 
izaugusi otrā, trešā un pat ceturtā 
paaudze.

Priekšnieks arī uzsver, ka jau 1991. 
gadā latvieši Austrālijā cerēja, ka 
te atvērs vēstniecību. Tagad cerība 
piepildījusies. Šodien varam sveikt 
Latvijas vēstniecības komandu.

Seko trīs svarīgi apsveikumi. LV 
prezidents Egils Levits uzsver, ka 
mums visiem kopā ir pienākums attīstīt 
modernu, demokrātisku valsti.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte 
teic, ka ir gods un lepnums būt latvietim. 

Lai arī šodien ir liegta tikšanās, tad 
sirdī, domās un darbos mums jābūt 
latviešiem.

Elita Gavele, Speciālo uzdevumu 
vēstniece diasporas jautājumos, uzsver, 
ka mums jāturas kopā, ka tikai, atbalstot 
vienam otru varam daudz sasniegt. 
Vēstniece pateicas par mūsu darbu 
latviešu valodas un tradīciju kopšanā.

Vienojamies Tautas lūgšanā. Dievs, 
svētī Latviju!

Trūka mācītāja lūgšana par mūsu 
valsti.

Kārla Tuktēna, tērpta tautastērpā, 
iepazīstina mūs ar Latvijas Republikas 
ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Austrālijas 
Savienībā Marģeru Kramu. Savā uzrunā 
vēstnieks sveic klātesošos Latvijas 103. 
gada dienā. M. Krams uzsver, ka izjūt godu 
būt pirmajam vēstniekam šajā valstī.

Vēstnieks piemin, cik liels bija 
sasniegums, kad pirms 100 gadiem de 
jure atzina Latvijas valsti, kas garantēja 
valsts pastāvēšanu.

P i e s k a r a s  p a n ā k u m i e m  u n 
sasniegumiem, kad pirms 30 gadiem 
tika panākta brīvības atgūšana Latvijai. 
Tas nenāca bez cīņas. Piemin Helsinki 
86, 14. jūniju pie Brīvības pieminekļa, 
Baltijas ceļu. Latvieši atgādināja pasaulei 
par nodarīto pārestību. Cīņa turpinājās. 
Sekoja 1991. gada barikādes. Vēstnieks 
atceras savu piedalīšanos cīņā. Piemin, 
ka Latvijā sajuta trimdas atbalstu.

Tagad Latvija ir brīva un neatkarīga 
valsts. Novembris latviešiem ir varoņu 
mēnesis, to atspoguļo Lāčplēša diena.  
Tagad Latvija ir valsts, kur brīvi runā un 
dzied latviešu valodā, kur izkopj savu 
kultūru. Valsts, kur novērtē cilvēku 
tiesības un kur likumu vara garantē 
taisnību. 

M. Krams uzsver vēstniecības 
nozīmi. Šī ir Latvijas valsts vienīgā 
vēstniecība Dienvidu puslodē.

Vēstnieks cer uz auglīgu sadarbību 
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un novērtē mūsu pieredzi un kontaktus, 
kas tik nepieciešami ir Latvijai. Tā ir 
vērtīgākā lieta, ko varam dot Latvijai, lai 
tā būtu droša vieta, kur piepildīt savus 
sapņus.

Seko apbalvojumi.
PBLA balva piešķirta Pēterim 

Elfertam.
Kultūras Fonda Atzinības rakstu 

saņem Iveta Rone.
LAAJ Atzinības raksti piešķirt i 

sekojošiem Sidnejiešiem: Edītei Birzulei, 
par darbu Sidnejas Dāmu, kopā; Dacei 
Celinskai, par darbu SLB pamatskolā; 
Valdim Krādziņam, par darbu SLB 
sestdienas skolā un Annas Ziedares 
vidusskolā; Inārai Krūmiņai, par darbu SLB 
Dāmu kopā; Colvinam McPhersonam, par 
darbu Sidnejas latviešu draudzē, Vijai 
Sieriņai, par strādāšanu ar jauniešiem.

Seko SLB latviešu pamatskolas 
priekšnesumi. Skaisti redzēt divus 
mazus bērnus uz skatuves tērptus 
tautastērpos, bet 18. novembŗa akts 
prasa lielāku sagatavošanos.

Soprāns Maija Kovaļeska un  
Vače Džambazans

Tad uz skatuves uznāk soprāns 
Maija Kovaļevska. Pie klavierēm 
armēnis Vače Džambazans. Mūs 
Maija Kovaļevska ir izlutinājusi. Viņai 
bija līgums dziedāt Vāgnera operā 
Kvīnslandē, bet Covid-19 šo nodomu 
svītroja. Esam ieguvēji.

Nikola Makju un Matteo Jeromans Fedi

Uz skatuves ir „mūsu Maija”, iecienīta 
operdziedātāja, kas uzstājusies, gan 
Rīgā, gan Nujorkā, gan Sidnejā, gan 
Itālijā, gan Vācijā... tā varētu ilgi turpināt. 

Pirmā dziesma Aizver actiņas un 
smaidi – Jāzeps Vītols (Jānis Poruks). 
Maija izpilda ar izjūtu un smalkumu. 
Dzimtene ir mūsu acu priekšā..

Seko divas Jāņā Mediņa dziesmas 
ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem. Mūs 
iedvesmo, gan vārdi, gan mūzika, gan 
Maijas aizkustinošais sniegums. 

Jāzepa Vītola Man prātā stāv 
vēl klusā nakts (Valda vārdi) Maijas 
izteiktajā un izjustā balss aizved mūs 
Latvijas ārēs. 

No aplausiem skaidri var just publikas 
atsaucību.  Kā „encore” operdziedātāja 
aizved klātesošos Pučinī pasaulē.

Uzmanību karogam!
Jūtam cieņu un pateicību, ka bija 

izdevība kopā atzīmēt Latvijas valsts 
103. gadadienu.

Pēc akta pakavējamies pie glāzes 
vīna un sarūpētajiem pīrādziņiem. 
Skaista ir noskaņa. Ir vēls, bet negribas 
iet mājā. Var aizmirst skumjas, ka 
šovakar uz abām rokām var saskaitīt 
jauniešus un uz vienas rokas bērnus.

Lūgsim Dievu, lai Latvijā dzied latvju 
dēli un zied latvju meitas!

Vita Kristovska
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Senioru saiets 
novembrī

Senioru saiets notika 12.novembrī, 
plkst.11.00 Sidnejas latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās ap 
23 klausītāju. Jānis Čečiņš vispirms 
īsi pastāstīja par maiņām kafejnīcā 
un Mārtiņa Siliņa zālē, kur tagad ir 
ievietotas regulējamas gaismas un 
jauni ērti krēsli. Darbs vēl nav pabeigts. 
Viņš izteica pateicību Latvijas Kultūras 
ministrijai un Jaundienvidvelsas valdībai 
par piešķīrumiem. 

Ilona Brūvere, Kultūras dienu Sidnejā 
vadītāja pastāstīja par Kultūras dienām. 
Visi sarīkojumi notiks Latviešu namā. 
Izrādīs Latvijas filmu Bedre, ko virza 
uz Oskara apbalvojumu. KD atklāšanā 
būs filma par iepriekšējām Kultūras 
dienām. Citu dienu notiks Ē.Ešenvalda 
koncerts, kur piedalīsies Austrālijas 
koŗi Vox filharmonijas koris un River 
City Voices. Abi koŗi ir augstu vērtēti 
un arī dziedās Ellas Mačēnas un Aijas 
Dragūnas kompozīcijas. Koŗiem divām 
Ē.Ešenvalda dziesmām līdzi dziedās 
Sidnejas latviešu Jauktais koris. Vēl 
kultūras dienās notiks trīs mākslas 
izstādes, divi teātŗi, uznirstoši pasākumi 
un  Zaļumballe latviešu namā.

Paziņojumiem sekoja divas īsfilmas 
par Lāčplēša dienu. Pirmā stāstīja par 
Atbrīvošanas kaŗu no Latvijas valsts 
proklamēšanas 1918.gada 18.novembrī 
l īdz bermontiešu padzīšanas no 
Pārdaugavas 1919.gada 11.novembrī. 
Bermontiešu kaŗaspēks, ko arī sauca 
par Rietumkrievijas armiju jeb krievu 
baltgvardu armiju, sāka uzbrukumu Rīgai 
1919.gada 8.oktobrī. To vadīja vācietis 
Fon der Golcs un krievs Bermonts. 
Pret 17,000 bermontiešiem stājās pretī 
11,300 latviešu. No Rīgas līdz Ogrei 
Daugavas labā krastā atradās latviešu 
aizstāvji. Tiem palīgā nāca angļu un 

franču kaŗa flotes. 15.oktobrī latvieši 
veica uzbrukumu uz Bolderāju un 
Daugavgrīvas cietoksni, ko ieņēma un 
3.novembrī uz Pārdaugavu, ko ieņēma 
11.novembrī. Otrā filmā žurnalists 
Ansis Bogustovs intervēja Latvijas kaŗa 
mūzeja direktoru Juri Cigānovu Brāļu 
kapos, kur valsts vadītāji un tauta nolika 
ziedus. 

Neatkarības kaŗa sākumā ticība 
Latvijas valstij bija maza, bet ar 
laiku tā pieauga. No mazas saujiņas 
aizstāvju 1918.gadā, Latvijas armija 
pieauga līdz 70,000 kaŗavīriem 1919.
gada beigās. Valsts un tauta ziedoja 
līdzekļus lai aizstāvētu valsti. Kritušos 
no 1.pasaules kaŗa un Atbrīvošanas 
kaŗa apbedīja Brāļu kapos. Runāja 
arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
un Nacionālo bruņoto spēku kapelāne 
Estere Tumoviča, kas teica, ka neticības 
cīņa tika uzvarēta. Ir jāatgriežas pie 
cilvēcības un tautas identitātes. 

Klausītāji pavadīja pauzi pie kafijas 
tases un smalkmaizītēm, ko pacienāja 
kafejnīcas dāmas Ināra Krūmiņa, Mārīte 
Rone un Daina Wagner.

Zoom ietvaros tad runāja bijušais 
sidnej iet is Dr Dainis Ruņģis no 
Beberbeķiem Latvijā. Viņš strādā 
Latvijas valsts mežzinātnes institūtā 
Silava, Salaspilī un ir atbildīgs par 
ģenētikas un genoma pētījumiem, kā 
arī par Latvijas ģenētiskiem resursiem. 
Par sevi, Dainis stāstīja, ka 1997.
gadā pārcēlies uz Kanberu, kur ieguvis 
doktora gradu DNS marķierī 2003.
gadā. Tad viņš devies uz Kanādu un ar 
ģimeni pārcēlies uz Latviju „uz dullo”, 
kur strādā kopš 2007.gada. Dainis 
strādā ar laukaugiem un mežakokiem, 
un arī ir pētījis lielo plēsoņu (vilku, 
lūšu un lāču) ģenētiku. Viņš lieto 
DNS ģenētiskās metodes molekulārā 
laboratorijā un ir atbildīgs par ģenētisko 
banku. Dainis tad rādīja prezentāciju 
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uz ekrāna un to paskaidroja. Vispirms 
viņš pievērsās bioloģiskai un ģenētiskai 
daudzveidībai. Bioloģiskā daudzveidība 
ir redzāma daudz dažādās sugās. 
Genētiskā daudzveidība arī ir atrodama 
vienā sugā. Ja viss ir viendabīgs, tad 
suga nevar pielāgoties mainīgiem 
apstākļiem, piemēram klimatam. Tas ir 
ļoti svarīgi lauksaimniecībā, jo apstākļi 
var mainīties. Selekcija (angliski- 
breeding) ir, ka paņem un atlasa pēc 
īpašām pazīmēm. Tā var būt dabīga vai 
mākslīga. Piemēram, suņi ir cēlušies no 

vilkiem. Selekcija uzlabo kukurūzas un 
graudu ražu. Savvaļā pie Vidus jūŗas 
aug Brassica oleracea, bet tanī pašā 
sugā ietilpst kultivāri- kāposti, rožu 
kāposti, kolrābji, lapu kāposti, brokoli un 
puķukāposti. Ģenētiskā daudzveidība 
ir svarīga. Dažas šķirnes ir jūtīgas 
pret zināmām slimībām, bet visas nē. 
Selekcija ir nepieciešama ģenētiskai 
daudzveidībai. Katram paraugam var 
būt vērtīgas īpašības. Augu ģenētiskie 
resursi ir ģenētiskais materiāls, kuŗu var 
izmantot pārtikā vai lauksaimniecībā 
šobrīd vai nākotnē. Ir ap 7,000 augu 
sugas, ko lieto lauksaimniecībā; 30 
sugas ir pasaules barotājas; 50% no 
augiem ir kvieši, rīsi un kukurūzi; 25% 
sorgo, prosa, kartupeļi, soja, cukurbietes 
un cukurniedres. 

Kas ir ģenētiskie resursi? Latvijas 
izveidotās šķirnes, vecās šķirnes 
(tautas šķirnes), selekcijas materiāls, 
savvaļas augi un sugas, meža koki, 
lauksaimniecības dzīvnieki, zivis un 
mikrobi. Kā mēs uzglabājam  ģenētiskos 
resursus? In situ (dabā)- laukos, 

pļavās un mežos; 
ex situ (ģenētiskās 
bankās- sēklas). 
Ģenētiskās bankas 
N . I . V a v i l o v s 
izve ido ja  p i rmo 
ģenētisko banku 
Pēterburgā, un tā 
arvien ir viena no 
lielākām kolekcijām 
pasaulē. 

Ģ e n ē t i s k ā s 
bankas sāka veidot 
20.gs. 60s gados. 
Ir izveidota Latvijas 
ģenēt iskā sēklu 
banka, kur ir gandrīz 
3000 dažādu sēklu. 
Ir paraugi no vairāk 
kā 60 sugām. Tās 

Dr Dainis Ruņģis Latvijā

Savvaļas augi un modernie kultivāri
 a) banāns
 b) ūdensmelone
 c) kukurūza
 d) burkāns
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glabājas saldētavās pie -18 gradiem. 
Dīgtspēju pārbauda. Sēklu bankā ir 
graudaugi, cukurbietes, zālaugi, eļļas un 
šķiedraugi, pākšaugi, dārzeņi, kartupeļi 
un augļi un ogas. Drošības kolekcijas: 
Kā mēs nodrošinām, ka sēklas tiek droši 
saglabātas un nesabojājas? Tās duplicē 
un noliek citur. Arī tiek turētas Zviedrijā. 
Svalbārdas sēklu glabātava Norvēģijā: 
Špicbergenas salā, kas ir 1300 km 
no Ziemeļpola, tiek glabātas sēklas 
-18°C, 130 m virs jūŗas līmeņa, mūžīgā 
sasalumā. Ir 1,081,026 sēklu paraugi. 
Tur var saglabāt 4,5 miljonu sēklu. 
Norvēģijas valdība to ir nodrošinājusi. 
Glabātava ir izveidota kalnā. Pēc runas 
sekoja jautājumi Dainim. 

Cik sēklu vajaga no katra parauga? 
Atbilde – 10,000. 

Kāpēc sēklas zaudē dīgtspēju? 
Atb.– Sēklas dīgst, kad ir augstāka 
temperātūra, mitrums, arī skābeklis. 

Cik liels ir institūts un vai valdība 

Novēlam visiem Rituma lasītājiem
Priecīgus Ziemassvētkus,
Jautras Kultūras dienas un 

Laimīgu Jauno gadu!
SLB valde un Rituma redakcija

ir devīga? Atb.– Ir 
v a i r ā k  p a r  1 0 0 
darbinieku; valdība 
zinātnei dod mazāk 
par 1% no valsts 
kopprodukta, kaut 
vajadzētu dot 2%. 

Kā Dainis jūtas 
Latvijā? Atb.– Jūtas 
labi, jo ir optimists. 

Tikko  Ang l i jā , 
Blenemā (Blenheim) 
ir atrastas senas bišu 
saimes ozolmežā, 

kas it kā esot imūnas pret Varroa bišu 
ērcēm. Vai tādas saimes ir manītas 
Latvijā? Atb.– Nav zināms. 

Jānis Grauds sirsnīgi pateicās 
Dainim Ruņģim par izsmeļošo runu, 
un, spriežot pēc daudziem jautājumiem 
un vētrainiem aplausiem, visi bija ļoti 
apmierināti par interesanto sniegumu. 
Lai Tev veicas, Daini!

 Valdis Krādziņš 

Saieta dalībnieki

Pateicība 
Latvijas vēstniecība Austrālijā ir 

pateicīga Sidnejas latviešu biedrībai 
par sirsnīgo uzņemšanu un nesavtīgo 
atbalstu palīdzot ar pārvietojamo pasu 
darbstaciju Sidnejā. Mums izdevās 
palīdzēt visiem, kuŗi bija pieteikušies 
jaunu dokumentu noformēšanai.

 Sirsnīgs paldies!
Latvijas vēstniecība Austrālijā
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AL58.KD sarīkojumu saraksts 1
Svētdien, 
26. decembrī

Pirmdien, 
27. decembrī

Otrdien, 
28. decembrī

9.30–10.45
Dievkalpojums

12.30 –
Kafejnīca atvērta

13.30 –
Kafejnīca atvērta

11.00 – 13.00
Pankūku brokastis

15.45 – 16.30
Mākslas izstāde 2 
Harijs un Dzidra
atklāšana

15.45 – 16.00
Mūsu senču lūgšanas:
Koncerts veltīts
Ešenvalda mūzikai

14.30 – 15.30
Mākslas izstāde 1
Sarunā atklāšana

16.35 – 16.45
Lasījums bērniem

16.15 – 17.00
Mimosa mirkļi un uznir-
stošie pasākumi

16.00 – 18.00
Aklāšanas dienas pasā-
kums – ieskaitot pirm-
izrāde filmai Braucam uz 
Kei Dīz

17.00 – 19.00
Teātris 1: Raganiņu 
klapatas
Teātris 2: Balkons

17.00 – 18.00
Mūsu senču lūgšanas:
Koncerts veltīts
Ešenvalda mūzikai.
(atkārtojums)

18.15 –
Klusuma aug(ļ)i: 
Skanošā foto izstāde

19.00 –
Apkūlības, vakariņas, 
uznirstošie pasākumi

18.15 – 19.15
Vakariņas

19.00 – 20,00
Vakariņas un uznirstošie 
pasākumi

20.00 – 21.30
Tilts un estakādes:
Video / sarunas ar 
Birmingemas un Islandes 
latviešiem

19.30 –
Paneldiskusija – Latviešu 
filmas.
Īsfilmu seanss:
Latvietis pandēmijā

20.00 – 
Latviešu Stendaps: Aiva 
un draugi

Par sarīkojumiem
Mākslas Izstāde 1: Sarunā
26. decembrī 14:30
Izstāde Sarunā prasa lai apmeklētāji 

iedziļinās sarunā starp māksliniekiem 
Imantu Tilleru un Sigitu Sniegu kā arī 
vizuālā sarunā starp viņu mākslas 
darbiem.

Atklāšanas dienas pasākums 
(ieskaitot pirmizrāde filmai Braucam 
uz Kei Dīz)

26. decembris 16:00
58. ALKDs atklās Latvijas vēstnieks 

Austrālijā Marģers Krams. Nepalaidiet 
garām filmas Braucam uz Kei Dīz 
PASAULES PIRMIZRĀDI, kas arī ir 
daļa no atklāšanas pasākuma. Šī filma 
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AL58.KD sarīkojumu saraksts 2
Trešdien, 
29. decembrī

Ceturtdien, 
30. decembrī

Piektdien, 
31. decembrī

9.00 – 10.00
Tilts un estakādes: 
Video/sarunas ar Nova 
Odessas un San Francisko 
latviešiem

12.30 –
Kafejnīca atvērta

 

10.30 –
Kafejnīca atvērta

13.00 – 14.00
Sydney via Siberia referāts

11.00 – 13.00
Laidavas:
Bērnu nodarbības

14.00 –
Pusdienas

14.00 – 16.00
Teātris 1: Raganiņu klapatas
Teātris 2: Balkons
(Atkārtojums)

15.00 – 17.00
Atmiņas Būrī:
Ivara Kanta filmas 
tapšanas stāsts

16.30 – 18.00
Dzintra Erliha:
Veltījumi, Latviešu
komponistes

17.00 – 18.00
Knapas, kokteiļi un klačas

19.00 – 20.00
KD noslēguma koncerts

18.00 – 19.30
Vakariņas

18.00 – 20.00
2022. g. Oskara balvai
nominētā latviešu filma 
Bedre

20.00 –
Vecgada vakara
Zaļumballe

19.30 –
Dzeju vakars

20.00 – 21.00
Vakariņas un uznirstošie
pasākumi

tika pasūtināta festivālam, lai saglabātu 
atmiņā Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienu bagātās tradīcijas un iedziļinātos 
sarežģītībā, ko nozīmē būt Austrālijas 
latvietim.  

Klusuma Aug(ļ)i: skanošā foto 
izstāde

26. decembris 18:15
Fotoizstādē būs izstādītI visu koristu 

portretI. Apmeklētāji varēs izmantot 
QR kodu, kas pie katra portreta, lai 
iepazītos ar katru koristi un to darot, kā 
stāsta Laura Elizabete Godiņa, Jauniešu 
kora BALSIS diriģente „saklausot katra 
korista balsi individuāli, koŗa kopskaņā, 
un ārpus tās.”

Latviešu Stendaps: Aiva Birbele 
un draugi

26. decembrī 20:00
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Stendap komēdija ir izrāde dzīvai 
publikai (vai namā, vai pie datoriem) 
kur notiek spontāna sadarbība ar 
auditoriju, bet kas arī sastāv no stāstiem, 
novērojumiem, anekdotēm. Vakara 
programmu vadīs Aiva Birbele..

Mākslas Izstāde 2: Harijs Piekalns 
un Dzidra Mitchell

27. decembrī 15.45
Harija gleznas cenšas atklāt ainavu 

figurālā un abstraktā formā. Pilnīgi 
pretstatā Dzidras māksla ir vērsta uz 
pastāvēšanu, uz privātajiem mirkļiem 
starp, un pirms, emocijām un darbībām..

Teātris 1: Raganiņu Klapatas
27. decembrī 17.00/29. decembrī 

14.00
Rīts pirms Valpurģu nakts. Ragana 

ir dusmīga uz savām meitām, kuŗas 
ir slinkas, un diez vai dabūs vīru. Lai 
meitas pārmācītu, Ragana aizslēdz 
ēdamā skapīti – brokastis nebūs. Bet ēst 
visām gribas… Rodas padoms – jāiet 
izslaukt kazu, lai vismaz pie piena tiktu. 
Taču rodas visāda veida klapatas. Anitas 
Grīnieces viencēlienu luga ir piemērota 
kā bērniem, tā arī pieaugušajiem. Biļetē 
iekļauta arī Balkons izrāde.

Teātris 2: Balkons
27. decembrī 17.00/29. decembrī 

14.00
Ir AL58.KD. Kovida ierobežojumi 

ir tikko atcelti un 2 bērni, kas sēž uz 
balkona Sidnejā, garlaikojas. Bet 
pavisam negaidīti viņiem ir iespēja satikt 
visādas personažas savos balkonos, 
ieskaitot Raini un Aspaziju un Šekspīra 
varoņus. Šai izrādē piedalās aktieri no 
Rīgas, Birmingemas un Sidnejas! Kā to 
panāksim? Biļetē iekļauta arī Raganiņu 
Klapatas izrāde.

Tilts un estakādes
27. decembrī 20.30/29. decembrī 

9.00
ALKD laikā mēs iepazīsimies ar 

citiem latviešiem Birmingemā, Islandē, 
Nova Odessā un San Francisko. 
Noskatīsimies īsu ierakstu par viņu dzīvi 
un tad satiksimies ar viņiem. Jūs varēsit 
prasīt jautājumus un uzzināt vairāk par 
dzīvi, par latviešu sabiedrību, atpazīt 
kādu pazudušu ģimenes locekli vai 
skolas biedri un nez ko vēl citu!

Varēs savienoties caur Zoom mājās, 
vai arī Sidnejas Latviešu Namā

Mūsu Senču Lūgšanas: Koncerts 
veltīts Ērika Ešenvalda mūzikai

28. decembrī 15.00 un 17.00
Ešenvalda mūzika dod mieru un 

klusumu laikā kad ir grūti atslēgties 
no ikdienas dzīves. Nāciet klausīties 
kā Sidnejas Filharmonijas koris VOX, 
River City Voices un Austrālijas latviešu 
dziedātāji izpilda Ešenvalda programmu. 
Koncertu laikā arī pirmo reizi atskaņos 
Ellas Mačēnas un Aijas Dragūnas 
kompozīcijas

Īsfilmu Seanss
28. decembrī 19.30
Īsfilmām temats ir Latvietis pandēmijā. 

Kā latvieši izdzīvoja, varbūt pat uzplauka, 
pandēmijas laikā? Katram savs 4 
minūšu stāsts! Un tā kā konkursā ir 
pieteiktas filmas no Amerikas, Latvijas, 
Lielbritānijas, Austrālijas un citur, būs 
interesanti redzēt kā latviešiem plašajā 
pasaulē ir gājis!

Dzintra Erliha: Veltījumi – Latviešu 
komponistes

29. decembrī 16.30
Izklaide kopā ar pianisti, kas spēj 

uzturēt līdzsvaru starp informāciju, 
mūzikas starpskaņām un maģisku 
jūtu iedarbināšanu, izmantojot kaisli, 
ieskatu un zināšanas. Koncertlekcijā 
skanēs piecu atšķirīgu, talantīgu 
komponistu – latviešu sieviešu 
klaviermūzika no 20.gs.sākuma līdz 
mūsdienām.



17

Dzeju Vakars
29. decembrī 19.30
Dzeju vakaru (slams) vadīs Latvijas 

dzejniece Madara Gruntmane. Dzejas 
darbnīcās interesenti varēs gūt 
ieskatu latviešu laikmetīgajā dzejā un 
iepazīties ar mūsdienu aktualitātēm 
latviešu dzejā.

Sydney Via Siberia: Referāts
30. decembrī 13.00
Ināra Strunga stāstīs par savu 

jaunāko romānu Sydney via Siberia. 
Romāns ir par Sibīrijas deportācijām 
un iespaidu uz ģimeni gadiem vēlāk 
Sidnejā. Stāsts par izdzīvošanu, 
izturību, ģimeni un mīlu.

Atmiņas būrī: Ivara Kanta filmas 
tapšanas stāsts

30. decembrī 15.00
1992.g. Ivars Kants devās uz Rīgu 

lai tēlotu jaunā filmā Būris. Latvijas 
nākotne atkal bija latviešu rokās. 
Filmēšanas laikā Ivars dienasgrāmatā 
p ieraks t ī ja  iespa idus,  domas, 
notikumus, sajūtas. Viņš dalīsies ar 
tiem, un rādīs izvilkumus no filmas un 
privātus kadrus no filmas tapšanas..

2022. g. Oskara balvai nominētā 
latviešu filma: Bedre

30. decembrī 18.00
Filma ir par desmit gadus veco 

Markusu, kuŗam jāpielāgojas jaunai 
dzīvei laukos pie omes. Pēc gadījuma 
ar kaimiņu meiteni Emīliju, ciema 
iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar 
neiecietību un aizdomām,..un kas 
tad notiek?  Bedre ir aizraujoša filma. 
Noslēpumu un liktenīgu sakritību blīvā 
filma gandrīz divas stundas glabā 
spriedzi un intrigu.

Latvija jau 14. reizi izvirza filmu, 
kas pretendēs uz nomināciju ASV 
Kinoakadēmi jas balvai  Oskars 

kategorijā „Labākā ārzemju filma". 
Ekspertu komisija apspriedē un 
balsojumā vienojusies izvirzīt režisores 
Daces Pūces spēlfilmu Bedre.

KD Noslēguma Koncerts
31. decembrī 19.00
Nodosim KD stafeti nākamajai 

pilsētai jauniešu muzikālu priekšnesumu 
pavadībā un ar Gaismas Pils apvienoto 
priekšnesumu gan ar latviešu, gan 
austrāliešu koristiem.

Vecgada vakara Zaļumballe
31. decembrī 20.00
Pēc grūta gada sēžot mājās nāciet 

sagaidīt Jauno gadu kopā ar mums! 
Žaļumballe būs piemērota visai ģimenei, 
pat maziem bērniem. Nāciet gatavi ēst, 
pavadīt laiku foršā kompānijā un lēkt 
polku!

Eksklūsīva iespēja! 
Bedre būs skatāma 

AL58.KD!
Ja jums sanāks iespēja doties uz 

Sidneju uz AL58.KD, tad jūs varēsiet 
noskatīties jauno spēlfimu kuŗai 15. 
septembrī bija Latvijas pirmizrāde . 
Tā ir Daces Pūces drāma Bedre, kas 
jau paspējusi iegūt laurus dažādos 
starptautiskos kino festivālos. Bedres 
pasaules pirmizrāde notika Lībekas 
festivālā Vācijā, kur filma uzreiz ieguva 
Grand Prix. Un godalgas turpināja 
piešķirt citos pasaules festivalos.

Filma tapusi pēc izdevniecībā 
Latvijas Mediji iznākušās Janas Egles 
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grāmatas Gaismā stāstu motīviem. Tā ir 
par desmit gadus veco Markusu, kuŗam 
jāpielāgojas jaunai dzīvei laukos pie 
omes. Pēc gadījuma ar kaimiņu meiteni 
Emīliju, ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk 
lūkoties ar neiecietību un aizdomām, 
un kas tad notiek?  Bedre ir aizraujoša 
filma. Noslēpumu un liktenīgu sakritību 
blīvā filma gandrīz divas stundas glabā 
spriedzi un intrigu.

Tātad jums jādodas uz AL58.KD 
skatīties filmu, jo:

• Mums ir atļauja tikai vienam 
seansam, Sidnejā;

• Tā ir vairāku festivālu laureāte;
•  Lielā Kristapa” atlasē filma saņēma 

astoņas nominācijas balvas, ieskaitot 
labāko režijas, scenārija, fotogrāfijas un 
komponista darba balvu, un arī trīs kino 
aktieri tika izvirzīti balvām;

• Bedre tika izvēlēta par Latvijas 
pārstāvi Oskara sacensībā ārvalstu 
filmu kategorijā;

Vai izstāde, jeb  
koncerts?

AL58.KD būs vairākas izstādes, 
katra ar savu īpatnēju piegaršu! 
Šoreiz jāpastāsta par izstādi kuŗai 
ir divi stūrakmeņi: koŗa mūzika un 
fotografija; un kuŗa atspoguļo KD saikni 
ar latviešiem Latvijā un ar kulturāliem 
pasākumiem Latvijā.

Kā jau visur pasaulē pandēmijas 
laikā, 2020.gadā jauniešu koris Balsis 
gatavoja ierakstu, kuŗa ieskaņošana 
notika korim neierastā veidā – pa vienam. 
Iedvesmojoties no tik neparastas koŗa 
ierakstu prakses, radās doma veidot 
koristu portretu izstādi, apvienojot 
technoloģiju, mākslu un mūziku. 

Mums, gatavojot KD programmu, bija 
liela interese šai projektā, jo gandrīz visu 
gadu nebija iespēja koristiem sanākt un 
dziedāt. Likās, ka nebūs kormūzikas 
KD! Kad radās iespēja rīkot šo izstādi, 
bijām sajūsmā. Tātad visi, kas apmeklēs 
AL58.KD Sidnejā, varēs baudīt Klusuma 
aug(ļ)i – skanošo foto izstādi!

Kas tad notiks šajā skanīgā izstādē? 
Nu, katrs varēs noklausīties savu 
izmeklēto koncertu! Fotoizstādē 
būs izstādītas visu koristu portreti. 
Apmeklētāji varēs izmantot QR kodu 
kas būs pie katra portreta, lai iepazītos 
ar katru koristu un to darot, kā Laura 
Elizabete Godiņa, Jauniešu kora 
BALSIS diriģente saka, „saklausīt katra 
korista balsi individuāli, koŗa kopskaņā, 
un ārpus tās.”

• Filmai ir angļu titri, tātad jums 
un jūsu cittautiešu draugiem visiem ir 
iespēja kopīgi baudīt šo izcilo filmu.

Bedres  izrāde ceturtdien, 30. 
decembrī, plkst. 18.00.

Uz redzēšanos AL58.KD!
Ilona un Klāra
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Foto izstādes kurators ir Arvis 
Ostrovskis, fotogrāfs Lauris Vīksne un 
jauniešu koris Balsis pataisa izstādi 
skanīgu! Cik jauki ka Balsis, kas 
ieskandināja AL58.KD 2020. gadā varēs 
arī piedalīties KD.

Skanīgās izstādes atk lāšana 
svētdien, 26. decembrī, plkst.18.15.

Ilona un Klāra

AL58.KD Atklāšanas 
diena

Ku l tū ras  d ienas  sāks ies  a r 
dievkalpojumu plkst.9.30, Vienības 
draudzes baznīcā, The Boulevarde, 
Strathfield. Piedalīsies trīs mācitāji: 
Valdis Andersons, Colvin Macpherson 
un Raimonds Sokolovskis. Sāksim 
svinēt KD ar pateicību sirdīs un 
atcerēsimies, ka skaistākās lietas nav 
saistītas ar naudu; tās ir atmiņas un 
foršie mirkļi – un ja mēs tos nesvinām, 
mēs varam tos palaist garām.

Pēc mūsu gar īgo  va jadz ību 
apmierināšanas, būs pienācis laiks 
apmierināt fiziskās. Tātad, latviešu 
namā būs KD pankūku brokastis (no 
plkst. 11.00). Būs laiks satikties ar 
draugiem un paziņām, baudīt gardas 
pankūkas, izskatīt programmu un 
nopirkt biļetes uz pasākumiem.

P ē c p u s d i e n ā  a p -
skatīsim pasauli caur divu 
mākslinieku acīm: Imanta 
Ti l lera (Austrāl i ja) un 
Sigitas Sniegas (Latvija). 
Baudīsim mākslu bet 
arī noklausīsimies viņu 
sarunu. Šis pasākums 
būs pieejams tikai klātienē 
(plkst.14.30).

Bija jau cerība, ka 
mēs Sidnejā dzirdēsim 

gandrīz visas Mārtiņa Brauna Daugavas 
dziesmas, ko izpildītu Veseris un 
Silvacola vīru kori. Diemžēl pandēmija 
to visu lika mums pārdomāt. Mēs tomer 
dzirdēsim Vesera izpildījumā divas 
Daugavas dziesmas: Sarkanbaltais 
kārodziņš un Dusmu dziesma. Dabīgi, 
Atklāšanas dienā jau būs arī apsveikumi 
(plkst.16.00).

Pēc starpbrīža būs pirmizrāde 
dokumentālai filmai Braucam uz Kei 
Dīz, par ALKD kopš 1951.gada. Mēs 
ļoti vēlējāmies izprast KD fenomenu, 
un tā ietekmi uz to, ka esam latvieši – 
vienalga kur dzīvojam. Mēs meklējām 
veidu, kā atcerēties un godināt tos, kuŗi 
ir gājuši ceļu, pa kuŗu mēs devāmies, 
organizējot KD. Bet mūs interesēja arī 
daudzie tūkstoši dalībnieku, kuŗi bija 
ieguldījuši savu enerģiju, lai palīdzētu 
Austrālijas latviešiem saglabāt un 
izprast viņu mantojumu un saprast tā 
ietekmi viņu dzīvē.

Filma būs ar angļu titriem, lai 
informācija būtu pieejama plašākai 
auditorijai. Tika atlasīti spilgtākie jau 
esošie video un foto materiāli, kas ir 
savīti ar dažādu paaudžu dalībnieku 
intervijām. Filma domāta ne tikai kā 
izzinošs archīva materiāls, bet arī kā 
viela, kas palīdz skatītājiem izprast 
savu latvietību un kultūras dzīves lielo 
lomu tās uzturēšanā. Tā nav tikai atmiņu 
stāsts, tā ir filma ar skatu nākotnē.
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Ar nolūku izvēlējāmies profesionālu 
latviešu filmu režisori, jo mums interesēja 
kādus papi ld inā jumus Kul tūras 
dienu fenomenam varētu pienest 
cilvēks kuŗš stāv ārpus Austrālijas 
latviešu sabiedrības. Esam priecīgi, 
ka izmeklējām Daci Pūci, kuŗas pirmā 
pilnā gaŗuma spēlfilma Bedre, ko Latvija 
virza uz Oskariem 2022. gadā, arī 
būs redzama KD. Šis pasākums būs 
pieejams tikai klātienē.

Atklāšanas diena turpināsies ar 
skanošo foto izstādi Klusuma aug(ļ)
i. Šī īpatnējā izstāde ir arī koncerts 
(plkst.18.15).

Tad būs laiks baudīt vakariņas ar 
seniem draugiem vai varbūt jauniem, 
pārrunāt kas ir redzēts un dzirdēts. 
Atklāšanas dienā varēs pabrīnīties 
un papriecāties par pirmo uznirstošo 
pasākumu (pop-up). Bet būs jau vēl! 

Balkons
Mājām jau kopš seniem laikiem ir 

balkoni. Arī dzīvokļiem ir balkoni. Balkoni 
kur var pasēdēt, kur var paskatīties 
uz apkārtni. Covid pandēmijas laikā 
daudziem šie balkoni bija vienīgās 
vietas kur varēja ieelpot svaigu gaisu, 
no kurienes drīkstēja sarunāties ar 
kaimiņiem. Daudzviet, no balkoniem 
sadziedājās un izteica pateicību 
visiem tiem kuŗi palīdzēja glābties no 

AL58KD IZRĀDE 
ANITAS GRĪNIECES 

VIENCĒLIENS 

RAGANIŅU KLAPATAS 
(PIEMĒROTA BĒRNIEM)

Ilona Brūvere 
Klāra Brūvere 
Kira Bruzgule 
Kārla Tuktēna 
Selga Tuktēna 
Lāra Veidnere 
Režisors:  
Jānins Grauds

Pirmdien, 27. dec.  17:00 
Trešdien, 29. dec.  14:00 
Latviešu namā

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS

Pēc vakariņām būs Stendap šovs  ar 
komiķiem no Rīgas. Šis pasākums būs 
pieejams klātienē un internetā. 

Un tā, ar smaidu sejā, Atklāšanas 
diena būs beigusies, bet pasākumu jau 
būs daudz vēl visu nedēļu.

Ilona un Klāra
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pandēmijas.
Melburnietis Pēteris Saulītis ir 

paņēmis šo visiem pazīstamo ēkas 
piebūvi un šajā īslugā uz tās uzsēdinājis 
latviešus dažādos laikmetos un dažādās 
pasaules malās. Pāri laikiem un 
kontinentiem tie, katrs no sava balkona, 
sarunājas, viens par otru brīnās, bet 
tomēr laikam, varbūt, kautcik saprotas.

Piedalīsies aktieri no Latvijas 
Nacionālā teātŗa, Birmingemas teātŗa 
un Sidnejas Latviešu teātŗa. Kā tie to 
paspēs? Tas arī aktieriem būs laikam, 
varbūt, kautcik pārsteigums.

Izrādes (vienā programmā ar 
Raganiņu klapatām) 27. decembrī, 
plkst. 17.00 un 29. decembrī, plkst. 
14.00.

Jānis Čečiņš

Par ko te iet runa?
Ja tiek pieminēta Hildegard von 

Bingen? Nu, ja pieliekam klāt Klara 
Schuman? Kā ar Elena Kats-Chernin? 
Nu labi tad teiksim Lūcija Garūta? Vai 
ir skaidrs, ja saku Ella Mačēna un Aija 
Dragūna? Nu protams! Visas minetās 
sievietes ir komponistes, bet cik mēs 
pazīstam, un zinām tieši par latviešu 
komponistēm? 

Kad iepazinos ar apdāvināto un 
apbalvoto pianisti, Dzintru Erlihu, viņa 
rakstīja grāmatu par Lūciju Garūtu un 
viņas mūziku. Sāku domāt. Dziedu 
korī, tātad pazīstu Lūcijas Garūtas 
koŗa kompozīcijas… un skatos kino 
filmas, tātad Lolitas Ritmanes vārds 
arī nav svešs… un tad… kas vēl…
vai tad ir jāiztiek ar angļu izcelsmes 
komponistēm, vienalga cik foršām? 
Sarunas ar Dzintru turpinājās un man 
atvērās durvis uz pavisam nepazīstamu 
pasauli. Tai laikā jau sākām domāt 
par AL58.KD programmu. Dzintra bija 

priecīga piedalīties koncertuzvedumos, 
bet mēs gribējam intīmāku iepazīšanos 
ar Latvijas komponistēm, un tā uzplauka 
„koncertlekcijas” ideja. 

Un kas tas par zvēru? Tā ir izklaide 
kopā ar pianisti, kas spēj uzturēt līdzsvaru 
starp informāciju, mūzikas starpskaņām 
un maģisku jūtu iedarbināšanu, 
izmantojot kaisli, ieskatu un zināšanas. 
Nu dabīgi dzirdēsim izvilkumus no 
vairākiem darbiem (8) un iepazīsimies 
ar latviešu komponistēm (5). 

D z i n t r a  E r l i h a  p a t i  r a k s t a 
„Koncertlekcijā skanēs piecu atšķirīgu, 
talantīgu komponistu – sieviešu 
klaviermūzika no 20.gs.sākuma līdz 
mūsdienām: Lūcijas Garūtas, Daces 
Aperānes, Lolitas Ritmanes, Mārītes 
Dombrovskas un Sabīnes Ķezberes 
klavierdarbi. Katrs skaņdarbs atklāj 
savas krāsas un emocijas latviešu 
klaviermūzikā – no maigi trauslām 
līdz pat spēcīgi vīrišķīgām. Katrai no 
šīm komponistēm ir nozīmīga vieta 
manā dzīvē”. Un kad izlasa pēdējo 
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teikumu, tad var saprast ka tā nebūs 
nekāda akadēmiska lekcija vai vienmuļa 
mūzikas atskandināšana, bet kaut kas, 
kas ir nozīmīgs un vērtīgs, kas tiek 
izpildīts ar visu sirdi un dvēseli.

Dzintras koncertlekcija atskanēs no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas kores 
koncerttelpas, no kurienes pavērsies 
plašs skats pāri Daugavai uz Rīgas 

panorāmu.
Uz redzēšanos Dzintras Erlihas 

koncertlekcijā: Veltījumi. (Sievietes 
komponistes latviešu klaviermūzikā 20 
–21. gadsimtā), trešdien, 29. decembrī, 
plkst.16.30. Varēs pirkt biļetes un 
piedalīties vai nu latviešu namā, vai 
virtuālā veidā savā mājā.

Ilona 

Mākslas izstāde 
Sarunā – 

Imanta Tillera un Sigitas Sniegas 
māksla

AL58.KD būs d ivas mākslas 
izstādes. Izstāde Sarunā prasa lai 
apmeklētāji iedziļinās fiziskā sarunā 
starp māksliniekiem Imantu Tilleru un 
Sigitu Sniegu, un arī viņu mākslas darbu 
vizuālā sarunā. Būs redzami ne tikai 
viņu mākslas darbi, bet būs arī saruna 
starp abiem māksliniekiem ierakstā, ko 
varēs noskatīties pa izstādes laiku.

Kāpēc izstāde ar tieši šiem diviem 
māksliniekiem? Nu abu mākslinieku 
darbi provocē domāšanu, viņu māksla 
ir intelektuāla, ideju konverģence.  
Tā ietver atsauces uz pagātni un tās 
iespaidu tagadnē. Kā Sigita stāsta 
„Pārmantošana, jeb lietu pārdzimšana, 
kuŗas papildinātas ar katras jaunas 
paaudzes pienesumu, kļūst savā ziņā 
nemirstīgas laikmeta liecības.” Abu 
mākslinieku darbi, itsevišķi kad kopā 
izstādīti, rosina sarunas un diskusijas. 
Vēl kas vieno ir tas, ka abi mākslinieki, 
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Izstāde būs pieejam AL58.KD laikā 
Sidnejas Latviešu namā no 26.12.21 
līdz 31.12.21. Izstādes atklāšana 
svētdien, 26. decembrī, plkst. 14.30.

Ilona un Klāra
Info par fotogrāfijām:

Fotogrāfiju sērija/foto stāsts SNIEKS 
Kolekcijas un idejas autors: Sigita 
Sniegs, Modele: Loreta Ezeriņa, 
Fotogrāfs: Atis Jakobsons 

uzturējās un strādāja rezidencē Cité 
Internationale des Arts, Parīzē.

Tie latvieši, kas dzīvo Austrālijā, 
labi pazīst Tillera darbus, pazīst viņa 
raksturīgos dēļus, to kombināciju 
iespaidīgos darbos, caur kuŗiem tiek 
izpētītas tēmas kas ir aktuālas mūsdienu 
kultūrai: dzīvot perifērijā, migrāciju, 
pārvietošanos, fiziskā vieta. Tēmas 
rodas no ļoti daudziem ietekmes un 
iedvesmas avotiem.

Sigita Sniega dzīvo Latvijā. Viņa 
ir absolvējusi bakalaura programmu 
modes mākslā, un audio-vizuālās mediju 
mākslas maģistratūras programmu 
Latvijas Mākslas akadēmijā. 2018. 
gadā, ar Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijas atbalstu, uzturējās un 
strādāja rezidencē Cité Internationale 
des Arts, Parīzē. Pašlaik Sigitas 
intereses nosliekušās pretīm tekstilam 
kā pašpietiekamam mākslas medijam. 
Viņas mākslas darbi AL58.KD būs 
no viņas foto stāsta izstādes Snieks, 
kur mākslinieces vectēvs bija viņas 
iedvesmes avots. „Izstāde savij kopā 
pagātni ar tagātni un paceļ priekšā kā 
nepieciešamība un pieejamie materiāli, 
kas bieži vien bija kāda cita, nokalpojoša 
priekšmeta detaļas, veidoja autentiskus 
„jaundarbus”. Sigitas Sniegas mākslas 
koncepcija ir atšķirīga. Tā ir racionālāka, 
taču reizē tai netrūkst garīguma 
un mākslinieciska smalkuma" (H. 
Demakova., 2018). 

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

Kultūras dienas un 
tautas dejas

Kopš Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienu pirmsākumiem, tautas dejas ir 
bijušas neatņemama Kultūras dienu 
un Austrālijas latviešu jauniešu dzīves 
sastāvdaļa. To visu pārtrauca pandēmija, 
kas pārņēma pasauli 2020. gada sākumā. 
Kopš tā laika, gan tautas deju mēģinājumi, 
gan iespējas dejot uzvedumos, ir bijušas 
un vēl turpina būt ļoti ierobežotas. Un tā 
arī Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienās 
izpaliks tautas deju uzvedums. 

Kad 2019. gada beigās Austrālijā 
plosījās mežu ugunsgrēki, Sidnejas 
Jautrais pāris devās uz Hantera ieleju, 
lai piedalītos Gretas imigrantu nometnes 
70. gadu jubilejā. Tālumā bija redzamas 
dūmainas debesis un vienam otram 
drebēja sirds, bet svētki un dejošana 
noritēja bez kļūmēm. Tomēr dienu vēlāk 
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Sprigulītis dejo 2020. gada novembrī, Valsts svētku svinībās

avīzē lasījām, ka Gretas apkārtni ir 
skāruši ugunsgrēki. Reti kad domājot 
par tautas dejām, domājam arī par 
dabas katastrofām. Jutāmies laimīgi, ka 
uguns briesmas mūs neskāra un kalām 
mierīgākus tautas deju plānus nākotnei. 
Daudzi dejotāji tikās Jaunatnes dienās 
Melburnā, 2019. gada nogalē un solījās 
atkal tikties Kultūras dienās, 2020. gada 
decembrī Sidnejā. 

2020. gada sākumā, pēc vasaras 
brīvlaika, tautas deju kopas atkal atsāka 
darbību, bet jau drīzi vien kļuva skaidrs, ka 
dabai ar ugunsgrēkiem vien nav pieticis. 
Mūs visus sagaidīja daudz plašāka krīze 
– arī Austrālijā bija parādījies Covida 
vīruss. Sekojot valdības norādījumiem, 
pārtraucām tautas deju mēģinājumus 
– nu tā uz pāris nedēļām, kamēr viss 
nokārtojas. Tās nedēļas stiepās gaŗumā 
un sapratām, ka tik vienkārši nebūs. Tautas 
deju mēģinājumus parastajā formatā 
nedrīkstēja atsākt. Melburnas Ritenītis 
atsāka mēģinājumus attālinātā režīmā, ar 
Zoom technoloģijas palīdzību un aicināja 
arī dejotājus no citām pilsētām viņiem 

pievienoties. Lai gan bija jauki tikties, 
kaut arī attālināti, un vērtīgi vingrināties 
deju kustībās, tas tomēr nebija tāpat kā 
būt visiem vienā telpā un īsti dejot tautas 
dejas. Citas kopas vienkārši uz laiku 
pārtrauca darbību un cerēja, ka drīz jau 
atkal varēs nopietni atsākt dejošanu. 
Melburnas Piektais ritenis uzturēja kopības 
sajūtu, noturot Zoom „mēģinājumus” bez 
dejošanas, lai neaizmirstos arī kā atpūsties 
un aprunāties pēc enerģiska mēginājuma.

Un tā tas turpinājās, nedēļu pēc 
nedēļas. Vīruss neizplatījās vienādi pa visu 
Austrāliju. Valdībām dažādās pavalstīs arī 
bija atšķirīgas idejas par to, kā ar vīrusu 
sadzīvot. Līdz ar to, ierobežojumi un 
dejošanas iespējas katrā pavalstī atšķīrās 
un mainījās no mēneša uz mēnesi, un pat 
no nedēļas uz nedēļu. Viktorijā jau 2020. 
gada beigās varēja ārā dejot, un vēlāk 
arī telpās. Kanberā bija mazliet brīvāk un 
Kanberas Sprigulītis varēja jau uzstāties 
brīvā dabā, ezermalā. 2020. gada Latvijas 
Valsts svētku svinībās.

Turpinājums 31. lpp.
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Veikals atvērts:
ceturdienās - piektdienās 11 -2. 

sestdienās 9 - 2. 

Ziemassvētki tuvojas

MUMS IR:
Piparkūkas -  $8.00

Pīragi -  $10.00



27

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2021. gada decembrī.

Lūdzam biedrus ierasties uz DV Sidnejas nodaļas 
pilnsapulci piektdien, 3. decembrī plkst. 11.00

Aicinām tautiešus uz DV Ziemassvētku pusdienām (ar 
Ziemassvētku vecīti) sestdien, 4. decembrī plkst 12.00

Vanadžu ceptās piparkūkas $8 par 250g 

Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai 
Gundegas 0456 757 481, lai  varam sakārtot ēdamzāli   

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown

Daugavas Vanagu 
Sidnejas nodaļas  

70. g. jubileja
1951.g. 9. decembrī  pulcējās 28 

dalībnieki E. Liepiņa majā dibināt DV 
Sidnejas nodaļu. Dibinātāji bija: Jānis 
Liepiņš, Arturs Irbītis, Pēteris Geidāns, 
Reinholds Velis, Ilmārs Bērziņš, Arījs 
Krauze, Edgars Vanags, Alfreds 
Jaunbērziņš, Laimons Kaufmanis,  
Elmārs Lielkājs, Pēteris Ozoliņš, 
Gunārs Ritenbergs, Elmārs Liepiņš, 

Pēteris Ķepītis, Arvīds Strautnieks, 
Jānis Bormanis, Artūrs Cerūzis, Alfreds 
Kruzmētra, Ādolfs Vēveris, Eduards 
Zariņš, J Lazduzieds, Elmārs Ģērmanis, 
Artus Paegle, A. Treibergs, Jāzeps 
Masulāns, J. Tilibs, A. Tilibs un R. 
Studāns. 

Pirmais valdes priekšsēdis  bija R. 
Studāns. Pēc viņa sekoja J. Liepiņš, 
L. Kancs, J. Masulāns, A. Cerūzis, 
M. Tenisons, O. Renbušs, O. Līcis, 
P. Upenieks, V. Eglītis, I. Bērziņš, A. 
Koškēns, J. Masulāns,  Elmārs Vanags, 
Helmuts Vabulis un pašreizi  Ināra Sīkā. 



28

Sidnejas nodaļa nebija pirmā DV 
nodaļa Jaundienvidvelsā. Pirmā bija 
Liverpoolē (dib. 1949.g. 19. oktobrī), tad 
Bathurstas nometnē (dib. 1950.g. 20. 
decembrī).  Diemžēl abām šīm nodaļām 
bija īss mūžs, jo cilvēki aizceļoja un 
turpināja dzīvi citās vietās. 

Sākuma gados DV Sidnejas nodaļas 
valdes sēdes notika privātās majās un 
sarīkojumiem īrēja telpas no vietējām 
organizācijām. Pēc dažiem gadiem 
varēja jau īrēt no SLB Stathfieldā 
un bija draudzes nams Homebušā.   
Vanadžu kopa dibinājās 1955. gadā 
22. septembrī un pirmā vadītāja bija 
Paulīne Sakne. DV Sidnejas nodaļas 
biedru skaits, 1989.gadā sasniedza 427, 
ieskaitot 126 vanadzes.

1973. gadā 11. novembrī,  mācītājs 
J. Pilmanis atklāja latviešu kaŗavīru 
nodalījumu Rukvudas kapos. 

1977. gadā 4. augustā, Sidnejas 
nodaļa ar iekrātiem un ziedotiem 
līdzekļiem, kopā ar biedru aizdevumiem 
nopirka 49 Stanley St Bankstown par 
$58,000, un gadu vēlāk, pateicoties 
Everta ģimenes aizdevumam, nodaļa 
varēja  iegādāties arī blakus īpašumu,  
51. Stanley St. 

Pēc piebūvēm un pārbūvēm,  1981. 
gadā nodaļa atklāja jaunbūvi, un dažus 
gadus velāk saņēma dzēriena atļauju un 
pokera mašīnu atļauju. Biedru intereses bija 
plašas un pie nodaļas  izveidojās dažādas 
interešu kopas. Ir bijušas  basketbola, 
volejbola, novusa, biljarda, šautriņu, 
šaušanas, dejas, šacha un golfa kopas. 
Tad vēl, vīru vokālais ansamblis Dziesmu 
gars un „Mazais ansamblis” piedalījās DV 
un citu organizācijas sarīkojumos. Nodaļa 
regulāri atzīmēja nacionalās svinamās un 
piemiņas dienas un biedri regulāri pulcējās 
DV nama „klubā”.

1994. gada martā, pirmo reizi parādijās 
Daugavas Vanagu ziņas, SLB izdevumā 
Ritums, kas turpinās līdz šai dienai. 

Nodaļa jau 70 gadus ir rūpējusies 
un atbalstījusi neskaitāmas latviešu 
organizāci jas,  skolas,  nometnes, 
pasākumus un projektus Sidnejā,  
Australijā, ārzemes un Latvijā. 

Aiz visiem darbiem stāv lepni, strādīgi 
biedri, kam sākuma mēŗķis  bija palīdzēt 
kaŗa biedriem kas palika Vācijā un citās 
vietās, un uzturēt kontaktus savā starpā.   
Sidnejas nodaļa ātri izauga ar biedru 
negurstošiem darbiem un ziedojumiem.   
Organizācijas principi bija pulcināt, 

apvienot, atbalstīt 
un palīdzēt  latviešu 
tauta i ,   rūpēt ies 
p a r  l a t v i e š u 
valodas un tradiciju 
kopšanu, veicināt 
latvisko izglītību un 
galvenais mērķis 
– cīnīties par brīvu 
Latviju. Mērki nav 
daudz mainījušies, 
un d iemžēl  c īņa 
par brīvu Latviju un 
valodas aizstāvēšana 
vēljoprojām turpinās, 
kaut citādā veidā. 
P r e t s p ē k i  v ē l 
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedri
Birutu Apeni-Clark – dzimusi 1930. g. 3. maijā, Liepājā, Latvijā

mirusi 2021. g. 25. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 2010. gada (nodaļas biedre 11 gadus)

Gunārs Astra
Latvijas brīvības cīnītājam Gunāram 
Astram – 90 dzimšanas diena 2021.g. 
22. oktobrī   

Gunārs  Ast ra  (22 .10.1931.– 
06.04.1988.) bija Latvijas brīvības 
un latviešu tautas tiesību cīnītājs.  
Viņa mūžs bija nepārtraukta cīņa 
par ci lvēcīgām t iesībām un par 
zaudēto Latvijas brīvību. Viņš nevarēja  
samierināties  ar padomju okupāciju 
Latvijā un pretojās okupācijas varai no 
1960iem gadiem  līdz 1988. gadam. 

Okupācijas režīms Gunāru Astru 
tiesāja divas reizes. 1961. gadā viņu 
apsūdzēja dažādās pretpadomju 
darbībās un piesprieda 15 gadus 
pastiprinātā režīmā.  Otro reizi viņš 

apsūdzēts 1983. gadā par pretpadomju 
aģitāciju un propagandu, piespriežot 
septiņus gadus ieslodzījumā sevišķa 
režīma labošanas darbu kolonijā,  
piecus gadus izsūtījumā, kā arī atzīstot 
viņu par sevišķi bīstamu. 1988. gada 
janvārī bija PSRS Augstākās padomes 
dekrēts par amnestiju un 1. februārī 
Gunārs Astra  tika atbrīvots.  Pēc diviem 
mēnešiem viņš mīklainos apstākļos 
mira Ļeņingradas kaŗa slimnīcā. Viņa 
dzīve un  nāve apliecina Latvijas tautas 
atmodas kustību.  

Neskatoties uz sekām, otrajā tiesā 
1983. gadā 15. decembrī, Gunārs 
Astra neatkāpās no savas nostājas 
un savu runu LPRS Augstakajā tiesā, 
nobeidza ar vārdiem  „… Es ticu, ka 
šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. 
Tas dod man spēku šeit stāvēt un 
elpot.  Mūsu tauta ir daudz cietusi 
un tādēļ iemācījusies un pārcietīs 
arī šo tumšo laiku".   Šī runa, ir  viena 
no nozīmīgākajām politiskajām runām 
Latvijas valsts vēeturē, jo tā pierāda, 
ka Latvijas valsts neatkarības ideja bija 
dzīva visus padomju okupācijas gadus.  

Daugavas Vanagu organizācija, 
1988. gadā nodibināja Gunāra Astras 
Piemiņas fondu. Tā laika DV centrāla 
valde  aicināja  sekot Astras piemēram, 
ziedot un darboties tautas un Latvijas 
valsts labā. Fonda mērķi izteikti aicināja: 
Godināt mūžībā aizgājušā Latvijas 
brīvības un latviešu tautas tiesību cīnītāja 
Gunāra Astras piemiņu, un sagādāt 
līdzekļus rīcībai un pasākumiem, kas 
kalpo Latvijas valsts un tautas nacionāli 
polītisko mērķu īstenošanai  un minētā 
mērķa ietvaros – atbalstīt Latvijas 

darbojas Latvijā ar dezinformāciju un „lielais 
lācis”, kaut atkāpies, vēl pacietīgi stāv pie 
Latvijas robežas un gaida pareizo brīdi. 
Dzīvojot tik tālu no Latvijas, nemazināja 
Sidnejas nodaļas  vadības un biedru vēlmi  
īstenot šos mēŗķus.  Viņu panākumi ir 
apsveicami, nozīmīgi un ievērojami. Tamdēļ 
DV Sidnejas nodaļa ir iecerējusi atzīmēt 
70. gadu jubileju nākamajā gadā. 2021. 
gads ir bijis neprognozējams dēļ Covida 
ierobežojumiem un neskaidrībām, un 
cerams ka 2022. gadā varēsim atgriezties 
pie  visa kas beidzamo 18 mēnešu laikā 
nebija iespējams, un kopīgi nosvinēsim DV 
Sidnejas nodaļas 70 gadus. 

Daugavas Vanagi Sasauksimies!
Ināra Sīkā

DV Sidnejas nodaļas priekssēde
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
E-pasts: info@youragedcare.org

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

Republikas bruņoto spēku izveidošanu, 
respektīvi apgādei.  

Pirmajos sešos gados, tas ir no 
1988. līdz 1993.g  G. Astras fonds 
saņēma ziedojumus 310,101 apmērā 
(D-markas), galvenokārt  no DV biedriem 
un DV nodaļām visā pasaulē.  Tanī pašā 
laika posmā, fonds kopumā noziedoja 
235,394 (D-markas). Lielakā daļa 
ziedota  Latvijas Aizsardzības ministrijai, 
kā arī  atbalstīja  LNNK,  Helsinki '86, 
Latviešu jaunatnes organizāciju Liepājā 
Tēvzemei un Brīvībai, Latvijas DV, 
žurnālu Auseklis, utl. Fonds vēl joprojām 
darbojas un nesen, 2020. gadā Gunāra 
Astras fonds  iegādājās un tad dāvināja  
īpašumu Lestenes mūzejam, lai to 
paplašinātu un uzlabotu.   

Atbalstot Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes ierosinājumu, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības valde 1989. gada 18. 
novembrī  piešķīra Gunāram Astram „in 
memoriam"  Tautas balvu.

2021. gadā  Latvijas Okupācijas 
mūzejs aicināja godināt un pieminēt  
Gunāru Astru viņa 90. dzimšanas dienā. 
Piemiņas pasākums notika tiešsaistē 
(Zoom) piektdien, 22. oktobrī, plkst. 
11.00 (19.00 Sidnejas laikā).  Pasākuma 
dalībniekus uzrunāja G. Astras brālis 
Leons Astra, Latvijas Neatkarības kustības 
dalībnieks, G. Astras laika un domu 
biedrs Jānis Rožkalns, teoloģijas doktors 
Guntis Kalme un Latvijas Okupācijas 
mūzeja vēsturnieks Gints Apals. G.Astras 
vēstuļu fragmentus, kas glabājas Latvijas 
Okupācijas mūzeja krājumā, lasīja aktieris 
Ēriks Vilsons. Pasākums tika ierakstīts 
Facebookā,  ja kāds vēlas to noklausīties. 
Manuprāt, Guntis Kalme itsevišķi dziļi un 
iespaidīgi runāja.  

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

Informācija šim rakstam ņemta no DV 
mēnešrakstiem un Okupācijas mūzeja 
mājaslapas.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 4. decembrī, plkst. 12.00 

Ziemassvētku pusdienas.
Sestdien, 2022. g. 5. februārī  

plkst. 12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.
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Ritenītis dejo Tur kur esam – deju veltītu pandēmijai

2021. gada sākumā jau gandrīz visi 
varēja sākt domāt par kopīgu dejošanu 
un piedalīšanos Kultūras dienās, kas tad 
jau bija pārceltas no 2020. gada uz 2021. 
gada decembri.

Ri ten ī t is  a tsāka mēģinā jumus 
klātienē, 2021. gada martā un ar sajūsmu 
gatavojās uz Mēness svētkiem, kas bija 
plānoti gada vidū. Kad Viktorijas valdība 
piespieda īsas mājsēdes, viņi turpināja 
Zoom mēģinājumus, līdz atkal drīkstēja 
tikties. Tā tas turpinājās, līdz nedēļu 
pirms paredzētā uzveduma pieteica atkal 
mājsēdi, kas tad ilga vairākus mēnešus. 
Sidnejā Jautrais pāris tikai drīkstēja 
atsākt mēginājumus aprīlī, un tad arī sāka 
mācīties dejas Jāņu uzvedumam un domāt 
par Kultūras dienām. Bet pāris dienas 
pirms Jāņiem, vīrusa Deltas variantam 
izplatoties, arī Jaundienvidvelsas valdība 
pieteica mājsēdi. 

Vairāk vai mazāk līdzīga situācija 
turpinājās daudzkur Austrālijā, mēnesi 
pēc mēneša. Kultūras dienu priekšdarbi 
vēl gāja uz priekšu, bet tautas dejniekiem 
bija jāmaina plānus no deju lieluzveduma 
uz kautko mazāku, līdz kļuva skaidrs, 
ka lai gan varēsim tikties uz Kultūras 
dienām, noteikti pietrūks laika dejotājiem 
samēģināt, lai sagatavotu uzvedumu ar ko 
varētu uzstāties publikas priekšā, it īpaši 

tā kā vienam otram dejotājam droši vien 
kājas pašlaik ir mazliet ierūsējušas. Tā nu 
arī šogad, pirmo reizi, būs Kultūras dienas 
bez tautas dejām, lai gan vēl ir cerība, ka 
tie kas gribēs kājas izkustināt, varēs uzraut 
kādu danci...

Dejotāji gaida Kultūras dienas, lai 
varētu beidzot ar draugiem tikties (nu 
tā īsti, ne ēterā) un gaida 2022. gadu, 
cerībā, ka pēc varenās Covida potēšanās 
kampaņas, varēs atkal īsti dejot un realizēt 
sāņus noliktos plānus. Ceram visi dejot 
kopā Kultūras dienu atsvētē, gada beigās 
Jaunatnes dienās un 2023. gadā varbūt 
pat Dziesmu un deju svētkos, Rīgā. 
Pandēmija nav varējusi iznīcināt dejas 
prieku – sirdī vēl dejojam un ceram, ka 
drīz atkal dejosim īstajā dzīvē. 

Iveta Rone un Sarma Strazda

Kori un koŗa mūzika 
AL58. Kultūras 

dienās
Kora mūzika jau kopš pirmajām 

Austrālijas Latviešu Kultūras dienām 
ir bi jusi neatņemama programmas 
sastāvdaļa. Arī šoreiz tik neparastajās 
Kultūras dienās skanēs koŗa mūzika gan 

Kultūras dienas un tautas dejas – Turpinājums no 25. lpp
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BIĻETES AL58.KD PASĀKUMIEM 
VAR IEGĀDĀTIES:

• Internetā, izmantojot saiti KD mājaslapā - alkd.org.au
• AL58.KD laikā, pie biļešu galda
• Pirms KD, veikalā Rīga, Sidnejas Latviešu namā

Sarīkojums Pilna cena
$

Pazemināta
$

Bēni zem 12.g.v. 
$

Atklāšana 35 25 0

Latviešu Stendaps 20 15 0

Teātris 30 25 0

Mūsu senču lūgšanas (Ešenvalds) 50 40 0

Īsfilmu seanss 25 15 0

Veltījumi, Latviešu komponistes 25 20 0

Dzeju vakars 20 15 0

Ināras Strungas referāts 15 10 0

Atmiņas būrī 20 15 0

Bedre (The Pit) 25 20 0

Noslēguma koncerts un Balle 80 80 20
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

klātienē, gan video ierakstos. Ne tikai 
Latvijā, bet arī Austrālijā, latviešu koristi 
ir spējuši darboties grūtajos pandēmijas 
ierobežojumu apstākļos.

Pateicoties melburniešiem Sandrai 
un Robertam Birzēm, koristiem arī no 
citām pilsētām bija iespēja piedalīties viņu 
vadīto koŗu virtuālajos mēģinājumos un 
mācīties ne tikai KD programmu, bet uzsākt 
arī gatavošanos 2023. gada Dziesmu 
svētkiem.

Tā kā klātienē kori no citām pilsētām 
šoreiz nevar piedalīties un tradicionālais 
kopkoŗa koncerts neizskanēs, tomēr būs 
iespēja redzēt un dzirdēt korus ne tikai no 
Latvijas un divus austrāliešu korus, bet arī 
mūsu pašu Melburnas vīru kori Veseris, 
kuŗš ir sagatavojis brīnišķīgu skaņu un 
video priekšnesumu, kuŗu varēsim baudīt 
Kultūras dienu atklāšanas pasākumā.

Vīru koŗa Veseris mākslinieciskie 
vadītāji Sandra un Roberts Birzes stāsta: 

„Melburnas vīru koris Veseris virtuālajos 
mēģinājumos ir baudījis savu izaugsmi 
apgūstot AL58.KD kopkoŗa dziesmas, un 
arī lūkojoties 2023. g. Dziesmu svētku 
repertuārā. Papildus šiem plašajiem 
dziesmu krājumiem, Veseris ir turpinājis 
iedziļināties Mārtiņa Brauna dziesmu 
ciklā Daugava, šajā gadījumā, vīru kora 
salikumā, izvilkumos Skrobe (Dusmu 

dziesma) un Sarkanbaltais karodziņš. Abas 
dziesmas ar Raiņa tekstu ir kontrastiem 
bagātas, ir rāmi, skaisti muzikālie momenti, 
ir dusmas un niknums. Kora ansamblim 
ir bijusi iespēja ieskaņot šīs, kā arī citas 
dziesmas virtuāli, jo klātienē nav bijusi 
iespēja to izdarīt. Skaņu meistars, mūsu 
korists Justs Karantajers, kurš ir jau 
iepriekš darbojies ar mūzikāliem projektiem, 
saskatīja jaunu izaicinājumu piestrādāt pie 
vīru ansambļa balsīm. Esam turpinājuši 
vadīt mēģinājumus ar īpašu nolūku ne tikai 
apgūt nošu materiālu, bet arī piestrādāt 
pie sīkākām muzikālām detaļām - izveidot 
izteiksmīgas frāzes, slīpēt intonāciju un 
apgūt precīzāku teksta izrunu. Ļoti ceram, 
ka klausītājiem patiks šie izvilkumi no 
M.Brauna un Raiņa cikla Daugava.”

Vēl tikai gribu pieminēt, ka šajā ciklā 
ir arī tautā tik iemīļotā dziesma Saule, 
Pērkons, Daugava.

Arī Kultūras Dienu noslēgumam 
tiek gatavots interesants virtuāls video 
priekšnesums. Kopdarbībā ar diriģentu 
Intu Teterovski, Latvijas koriem un mūsu 
latviešu un austrāliešu koriem ceram 
noslēgt šīs Kultūras dienas ar leģendāro 
Jāzepa Vītola un Ausekļa Gaismas pili  
– mūsu tautas izturības, stipruma un 
vienotības simbolu.

Uz tikšanos Kultūras dienās!
Sandra Dragūna
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Piedzīvojumi un 
pārbaudījumi ceļā uz 

AL58.KD 
AL58.KD grafika ir vairākas reizes 

pārveidota, un tas laikam turpināsies 
kamēr mums Covida un ceļošanas 
noteikumi mainās gandrīz ik pa nedēļai!

Toties mums ir dažādi, interesanti, 
neparasti un aizraujoši notikumi ceļā uz 
KDs. Tie visi ir Zoom platformā un bez 
maksas. KD devīze ir Saknes Latvijā, 
atvase Austrālijā, bet ir jau citur arī atvases! 
Tātad iepazīsimies ar tautiešiem kas dzīvo 
pārējos kontinentos, apskatīsimies kā 

viņi tur dzīvo, kā uztur savu latvietību, 
un parunāsimies. Viņiem noteikti arī būs 
jautājumi par mūsu dzīvi šeit.

Nu labi, būsim padzēruši no latvietības 
kopējā kausa, bet tad vajag dalīties 
ar latviešu kopējo kultūru. Kultūras 
dienās būs dzeju pasākums ar Madaru 
Gruntmani. Lai uz to sagatavotos, lai 
labāk saprastu kas tur būs, un piedalītos, 
mums ir divas darbnīcas ar dzejnieci. 
Šīs nebūs skolas stundas dzejā, bet 
iespēja sadarboties, iedziļināties un arī 
izklaidēties.

Tātad, ierakstiet šos datumus savā 
dienasgrāmatā:

Datums Cikos Kas Kā pieslēgties
5 dec 2021 19.30 Dzejas 2. darbnīca ar Madaru 

Gruntmani
Katru reizi jāpie-
sakās:
bookingsAL58KD@
gmail.com
lai saņemtu saiti

12 dec 2021 19.30 Iespējama saruna (Bergena)
12 dec 2021 19.00 Video un sarunas ar latviešiem 

Keiptaunā (Cape Town) un 
Tbilisi

Sekojošās sarunas būs KD laikā. Dalībnieki varēs piedalīties vai nu Sidnejas 
latviešu namā vai savās mājās:
17 dec 2021 20.30 Video un sarunas ar latviešiem

Reikjavikā (Reykjavik) un
Birmingemā.

Katru reizi jāpie-
sakās:
bookingsAL58KD@
gmail.com
lai saņemtu saiti

29 dec 2021 9.00 Video un sarunas ar latviešiem
San Francisko un Nova Odessā 
(Brazīlijā).

AL58.KD Literārie 
pasākumi

Kultūras dienās nav atsevišķa 
literārā pēcpusdiena kā agrākos gados, 
bet tagad literārie pasākumi parādīsies 
vairākās vietās, pirms un pa KD laiku. 
Viens tāds pasākums ir dzeju darbnīcas 
un dzeju vakars ar dzejnieci Madaru 
Gruntmani. Tad vēl ir tādi pasākumi 
kas aptver vairākas kategorijas tā kā 

Dzintras Erlihas koncertlekcija, kur 
viņa izmantos informāciju no savas 
jaunās grāmatas par Lūciju Garūtu. Arī 
Ivara Kanta Atmiņas būrī, kas savienos 
rakstīto vārdu ar filmēto! Bet Ināras 
Strungas jaunajā grāmatā Sydney via 
Siberia, rakstītam vārdam ir goda vieta.

Kāpēc Sidneja un kāpēc Sibīrija? 
Kā Ināra paskaidro, „romāns, Sydney 

via Siberia, stāsta par brāli, kuŗu izsūta 
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uz Sibīriju, un māsu, kas izglābjas no 
grūtā likteņa, un kas notiek, kad viņi 
atkal tiekas ilgus gadus vēlāk. Referāts 
par romānu iztirzās vairākus jautājumus. 
Piemēram, kāpēc 80 gadus pēc Sibirijas 
deportācijām ir rakstīts romāns par tām? 
Kāpēc Sibīrija saistīta ar Sidneju? Kāds 
sakars tautas varonim Lāčplēsim ar 
visu šo? Un kāpēc darbs rakstīts angļu 
valodā?" Autore sniegs atbildes un 
pārrunās tās ar klausītājiem. 

Ināra Strunga ir dzimusi un beigusi 
latviešu un austrāliešu skolas Sidnejā, 
kā arī apmeklējusi Minsteres latviešu 
ģimnāziju. Ieguvusi medicīnas un 
BA(Hons)  g rādus  Kv īns landes 
universi tātē un special izējusies 
patoloģi jā.  Sarakst ī jusi  romānu 
Sunstone, un dokumentālu darbu 
Secrets of a Waterloo Baker par 
rupjmaizes ceptuvi, kas piederēja 
vecākiem. Dzīvo Brisbanē ar vīru un 
meitu.

Latviešu koŗu 
tradīcijas un mūzika 

Austrālijā
Mūsu senču lūgšanas
Ērika Ešenvalda koŗa mūzikas koncerts

Ēriks Ešenvalds ir viens no mūsdienu 
visslavenākajiem latviešu komponistiem. 
Viņa skaņdarbi ir popularizējuši latviešu 
bagāto koŗa mūziku visā pasaulē.. 
Gandrīz katram koristam ir bijusi 
laime dziedāt viņa mūziku. Viens no 
KD rīkotāju galvenajiem mērķiem ir 
ne tikai popularizēt latviešu kultūras 
daudzveidību starp latviešiem, bet ar 
to iepazīstināt arī plašāko Austrālijas 
publiku. Tātad ielūdzām austrāliešus 
izpildīt viņa skaņdarbus,. 

Koncertā piedalīsies Latvijas, 
Austrālijas latviešu un austrāliešu 

koŗi. Pirms pandēmijas sieviešu koris 
Balta un jauniešu koris Balsis būtu 
arī bijuši pie mums, bet viņi uzstāsies 
tagad virtuālā veidā. Kad no sākuma 
plānojām koncertu, mēs ļoti gribējām, 
lai koŗi no abām valstīm varētu pavadīt 
vairāk laiku kopā – samēģināt, un 
viens no otra ko jaunu iemācīties. Mēs 
esam ļoti priecīgi, ka VOX un River 
City Voices ir piekrituši piedalīties 
koncertā. Abi koŗi ir ļoti augstā līmenī un 
ar nepacietību gaidam dzirdēt, kā viņi 
izpilda Ešenvalda repertuāru! Austrālijas 
latviešu koristi pievienosies, lai izpildītu 
divas Ešenvalda visatpazīstamākās 
dziesmas: Dvēseles dziesma un 
Krustiem zvaigznes debesīs.

Ēriks Ešenvalds pats ir pielicis 
roku pie koncerta rīkošanas, sākumā 
iesakot koncerta programmu. Esam 
mēģinājuši pie tās pieturēties, bet, 
protams, pandēmijas dēļ tā ir daudzkārt 
mainījusies.

Tomēr, ne tikai Ešenvalda dziesmas 
skanēs koncertā.

Ēriks Ešenvalds
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Austrālijas Latviešu 58. Kultūras 
dienu Rīcības komiteja ir pasūtījusi 
divus jaunus skaņdarbus, kuŗi pirmo 
reiz atskanēs koncerta laikā. Gribējām 
atbalstīt un izcelt mūsu pašu talantīgās 
komponistes – Ellu Mačēnu un Aiju 
Dragūnu, lai Austrālijas koŗi arī vairāk 
iepazītos ar viņu mūziku.

Uz redzīti koncertā!
Klāra Brūvere

Puķes un Zvaigznes 
Aijas Dragūnas jauno skaņdarbu 
atskaņos Kultūras dienās

S i d n e j i e t e  A i j a  D r a g ū n a  i r 
komponiste, aranžētāja un diriģente. 
Viņai īpaši tuva ir vokālā mūzika. Aija 
vēlas emocionāli uzrunāt klausītājus 
ar savu daiļradi, ko lielā mērā ietekmē 
viņas latviskā izcelsme un Baltijas tautu 
mūzika.

Dzimusi 1999. gadā Sidnejā, Aija ir 
mācījusies klavierspēli un saksofonu, 
dziedājusi vairākos latviešu koros 
un ansambļos. 2020. gadā ieguvusi 
Mūzikas Bakalaura grādu kompozīcijā 
Sidnejas Konservatorijā, mācoties pie 
komponistiem Paul Stanhope un Daniel 
Rojas. Pašreiz viņa turpina maģistra 
studijas kompozīcijā.

Studiju laikā, dziedot konservatorijas 
kamerkorī, Aija iemīļoja kora mūziku, un 
dibināja studentu komponistu kori Ad 
Lib. Šajā laikā viņa iesāka arī orķestra 
diriģēšanas studijas pie George Ellis, 
vēlāk pie John Lynch un Elizabeth Scott. 
Aija piedalās orķestra Apex diriģentu 
programmā.

Paralēli studijām Aija diriģējusi arī 
skolēnu orķestrus un korus, kā arī 
Sidnejas latviešu kori. Vairākus gadus 
viņa ir vadījusi mūzikas programmu 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā 
Dzintaros, kur izskanēja viņas pirmie 

darbi korim.
A i j a  i r  s a d a r b o j u s i e s  a r 

George Ellis orķestri un veidojusi 
aranžējumus orķestra uzvedumiem 
Queen Orchestrated un David Bowie 
Orchestrated, kas tiek atskaņoti vairākās 
Austrālijas pilsētās. Viņas koŗa darbi 
ir iekļauti Austrālijā pazīstamu koŗu 
repertuārā: Vox Philharmonia choirs, 
Sydney Conservatorium Chamber choir, 
Trinity Grammar School Junior choir, 
Coro Innominata, Sydney Childrens 
choirs (Gondwana). Pašreiz Aija raksta 
kameroperu bērniem sadarbībā ar 
Musgrove Opera.

Puķes un Zvaigznes
„...Kad sapņi beidzas,
Zvaigznēs jāskatās...“
Aija Dragūna – mūzika; Aspazija – 

dzeja
Aija Dragūna saka: „Man bija liels 

prieks un gods saņemt piedāvājumu 
rakstīt koŗa darbu Austrālijas Latviešu 
Kultūras dienām. Latviešu koŗa 
kultūra mani ir ļoti iespaidojusi, un, 
kā komponistei, koŗa mūzika man ir 
īpaši tuva sirdij. Balss ir ļoti emocionāls 
instruments, kas tik brīnišķīgā veidā 
var izdziedāt muzikālo stāstu. Meklējot 
tēmu šim skaņdarbam, es griezos pie 
Aspazijas dzejas. Man īpaši patika 

Aija Dragūna
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dzejolis Puķes un Zvaigznes ar tā 
krāsaino un smalko valodu, ko tik skaisti 
var izteikt dziedot.

Šo skaņdarbu ir ietekmējuši arī 
man tuvo komponistu Ērika Ešenvalda 
emocionāli spilgtā skaņu pasaule un 
Arvo Perta neparastā muzikālā valoda. 
Kad es komponēju koŗa darbus, darba 
procesā es bieži dziedu un diriģēju līdz, 
kas man palīdz sajust, kā skaņdarbs 
skanēs iedomātā gala rezultātā. 
Rakstīju šo darbu ar lielu prieku un arī 
atbildību un ceru, ka tas iedvesmos arī 
austrāliešu un latviešu dziedātājus, kas 
to atskaņos." 

Klāra Brūvere

Novakare
Ellas Mačēnas jaunais skaņdarbs

Es esmu pateicīga un pagodināta 
par Austrālijas Latviešu 58. Kultūras 
dienas koŗa skaņdarbu pasūtījumu, kas 
saistīts ar Ērika Ešenvalda koncertu šī 
gada beigās.

Šis jaunais skaņdarbs saucas 
Novakare, un vārdu autore ir mana 
vecmāmiņa Aina Andersone. Šis būs 
trešais skaņdarbs, ko esmu komponējusi 
ar vecmāmiņas vārdiem. Tas seko 
Ar Dieviņu (2015.g.) un Vecmāmiņa 
Svešumā, ko komponēju 2018.g. XXVI 
Dziesmu svētkiem Latvijā (2018.g.) 
un XV Dziesmu Svētkiem Kanādā 
(2019.g.).

Novakare ir specifiski komponēts 
manai māsai – Annai Mačēnai, kā 
solistei ar klavieru un koŗa pavadījumu. 
Teksts ir tik ļoti skaists, ka vēlos ar jums 
šeit dalīties:

Kāds klusums, kāds miers man sirdī,
Kā svētvakars bērnībā;
Nu sasniegta novakare,
Laiks kavēties atmiņās.
Tur bērnības atmiņas mijas,

Ar jaunības nemieru;
Ar neziņu, kurp tālāk doties,
Kur atrast laimi sev.
Stāv līgava balti tērpta,
Skan dziesmas Dievnamā,
Tiek gredzeni mīti un solījums dots,
Kas saistīja mūs uz mūžu.
Dzīves ceļš ne vienmēr ir gluds,
Ir dienas baltās un nebaltās –
Nu vientulības stundās klusās
Šīs takas var pārstaigāt.
Tad dzīves novakarē
Par visu var pateikties,
Par ceļu nostaigātu,
Par tās skaistumu.
Nu atskatos un tālāk eju
Pa taku nolemto;
Ar pateicību sirdī –
Līdz saulrietam mūžībā.
Paldies Klārai un Ilonai par ielūgumu 

un iespēju piedalīties šajā sarīkojumā ar 
jauno pasūtīto kompozīciju. Kā festivāla 
rīkotājas – Klāra un Ilona piezīmē, 
mums te Austrālijā ir daudzi spēcīgi 

Ella Mačēna
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mākslinieki, un ir lepnums, ka mēs 
baudām to kas mums ir pieejams, pat 
mūsu kopienā.

Ar lielu prieku gaidīšu dzirdēt Aijas 
Dragūnas jauno kompozīciju Puķes un 
Zvaigznes, kas arī ir pasūtīts un veltīts 
AL58. Kultūras dienam. Cerēsim uz 
krāšņu un izdevušos koncertu – visi 
draugi un radi kopā!

Ella Mačēna

Raganiņu klapatas – 
SLT izrāde AL58.KD

Sidnejas Latviešu teātris iestudē 
Anitas Grīnieces viencēlienu Raganiņu 
klapatas un to izrādīs Kulturās dienu 
laikā Sidnejā. Par Anitu Grīnieci jau 
rakstīju – tagad par lugu.

Lugu izvēlējos lai tā būtu piemērota 
kā jauniem tā arī pieaugušajiem – 
pasaka ar vieglu tēmu – slinkuma 
pārmācīšana, izpalīdzība.  Mātei piecas 
meitas kas jāizprecina un tas sagādā 
galvas sāpes jo meitas pamatā ir slinkas 
– un kas slinku gribētu ņemt par sievu?

Ragana, dažkārt arī spīgana, 
latviešu un lietuviešu mītoloģijā ir 
parasti sieviešu kārtas būtne ar burvju 
spējām. Pasakās un teikās viņas ar 
burvestību palīdzību vēl citiem cilvēkiem 
ļaunu bet ne Grīnieces raganas. Viņas 
pamatā nav ļaunas, dzīvo savu dzīvi un 
nevienam nedara pāri.

Raganai (Ilona Brūvere) piecas 
meitas – Amālija (Kira Bruzgule) kam 
svarīgākais ir viņas izskats un frizūra, 
Jozefina (Klāra Brūvere) kam miegs 
mīļāks par darbu, Rozālija (Selga 
Tuktēna) kas dauzās pa pasauli, 
Milija (Kārla Tuktēna) kam pārmērīga 
aizraušnās ar svara ieturēšanu un, 
protams, mīļākā un jaunākā, Cildiņa 
(Lāra Veidnere) kas ir gatava palīdzēt 
mammai bet vēl nav precību gados. 

Tās ir raganiņas un kā jau meitenes, 
viņas savā starpā sadarbojas, āzējas 
un vienmēr grib būt pirmās. 

Klapatas – neizraisa dzīves vai 
nāves situācijas, bet grūtības, jucekli, 
nepat ikšanas, haosu. Komiskas 
situācijas – smieklus. Vairāk neizpaudīšu 
– tad būtu jābrīdina ar ‘spoiler alert’ – 
pašiem jānāk skatīties.

No lugas:
Ragana – Ak, posts un bēdas ar 

jums! Cita par citu slinkāka. Kuŗš jūs 
tādas precēs?! ‘Ak jūs, slinkuma maisi! 
Ak, jūs, neprašas! Pat putru nepalīdzat 
izvārīt!

Raganiņas aizbildinās kad mamma 
lūdz palīdzēt:

Rozālija – Es nevaru, man rokas 
netīras.

Jozefīne – Es arī nevaru. Man pirksts 
sāp.

Amālija – Es nepavisam nevaru. Man 
tak tā loka jāpabeidz.

Ansamblī redzēsit kā pieredzējušas 
aktrises, tā arī jaunas sejas – diemžēl 
neviena puiša.

Uz redzēšanos izrādē – pirmdien 27. 
decembrī plkst. 17.00 vai trešdien 29. 
decembrī – plkst. 14.00.

Jānis Grauds 

Latviešu stendaps: 
Aiva Birbele un draugi

Mēs jau pazīstam kādus stendap 
(stand-up) komiķus - vai nu tādus  kā 
Bob Hope, Joan Rivers vai mūsdienu 
stand-up komiķus, piemēram, Judith 
Lucy un Michael MacIntyre. Bet kā tad 
ar stendap Latvijā? 

Aiva Birbele, pazīstama lugu 
rakstniece (Tāda es esmu, Durvis 42), 
komiķe, skolotāja un aktrīse stāsta: 
„Sieviešu Stendaps ir 2015. gada 8. 
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martā noorganizēta apvienība, kas 
piecos gados ir izaugusi par nozīmīgu 
sociālu parādību. Sieviešu Stendapā 
uzstā jas režisores,  dzejn ieces, 
rakstnieces, radošās direktores, 
neradošās asistentes un vienkārši 
drosmīgas sievietes, kuŗas vēlas 
pastāstīt par savām domām, jūtām un 

pieredzēm uz skatuves. Pastāstīt tā, ka 
ir smieklīgi. Dažreiz drusku, dažreiz ļoti 
smieklīgi. Un dažreiz gan smieklīgi, gan 
tā, ka jāraud.“

Lai pierādītu, ka nebaidās no vīriešiem 
un viņus neienīst, šad tad uzstājas kopā 
ar apvienības Comedy Latvia puišiem, 
un tā arī būs AL58.KD. Pēc garšīgām 

vakariņām, ar glāzi vīna, 
kādu kokteili vai alutiņu, 
papriecāsimies līdzi 
drosmīgajiem stendap 
komiķiem no Latvijas.

Svētdien, 26.12.21, 
p l ks t .  20 .00s .  Š i s 
pasākums būs pieejams 
klātienē un internetā.

Uznirstošie 
pasākumi 

Kas tad ir uznirstošais pasākums? POP-
UP pasākumi, tulkojot no angļu valodas, 
strauji parādas vai aši notiek – ar domu, ka 
pēkšņi radusies iecere strauji tiek realizēta. 
Šie pasākumi ir ieplānoti KD programmā 
kad ir gaŗāka pause, bet tā kā tie ir domāti 
kā pārsteigumi KD auditorijai, tie vienkārši 
uznirst, brīdī kad jūs tos vismazāk gaidiet.  

Pasākumi ietvers teatrālus un muzikālus 
priekšnesumus. Kā Judīte Šmita, Austrālijas 
Latviešu Teātra režisore un aktrīse, raksta:

„Esmu ļoti priecīga piedalīties Kultūras 
dienās Sidnejā ar jaunu pasākumu: POP-
UPS vai UZNIRSTOŠIE! Kultūras dienu 
laikā kaut kad, kaut kur parādīsies īsas 
skices kuŗas pārsteigs un iepriecinās 
klātesošos latviešu namā. Varbūt redzēsim 
Bebenes pēcnācējas vai Džuljetas 
radiniekus no Melburnas! Kas to lai zina… 
bet noteikti redzēsim!”

Ilona

Būtība: divi skatījumi
Dzidras Mičeles un Harija Piekalna 
gleznas

Divi mākslinieki ar pilnīgi atšķirīgiem 
tēliem un gleznošanas techniku. Bet 
dziļākā izpratnē abi uzrunā to pašu tēmu 
– cilvēka būtību kosmosā.

Dzidra Mičele (Mitchell)
D z i d r a s  d a r b i  i r  p a z ī s t a m i 

sidnejiešiem ar savu krāšņumu un 
lokano līniju. Viņas figurālie motīvi 
rāda mums visiem pazīstamas dzīves 
situācijas.

Dzidra raksta: „Man interesē parādīt 
cilvēka būtību, arī ja kailie ķermeņi vēstī, 
ka ir bijis kāds modelis, kas vērots kā 
objekts, kā forma vai kā varoņteiku tēls 
ar dēku stāstiem. Mani nodarbina doma, 
palīst cilvēkam „zem ādas”, kur kailais 
ķermenis pauž esamību, varbūt pirmā 
nojautas momentā, brīdī starp jūtām un 
rīcību, kas nenovēršami sekos“.

Harijs Piekalns
Savās gleznās Harijs savieno senas 
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Dzidra Mičele:
Un skaties debesīs

Dzidra Mičele:

Bet mēs paskrējam visam 
pa priekšu

Harijs Piekalns
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gleznošanas technikas ar latviešu 
ikonogrāfiju. Harijs raksta: „Es izmantoju 
Austrālijā iegūtu dabīgo okeru, kuŗu 
savām eļļas gleznām sagatavoju ar 
tradicionāliem paņēmieniem, zināmiem 
jau kopš renesanses. Manas gleznas 
top kā tās dabas ainavas manifestācijas, 
no kuŗas nāk šis okers.” Iedvesma 
Piekalna ģeometriskiem gleznojumiem 
nāk no senlatviešu rakstiem. Piekalna 
veidotie raksti un krāsas ir metaforas: 
tās rāda uz latviešu rakstu kultūras 
vēsturisko nozīmi un zemi, no kuŗas 
krāsas ņemtas. No it kā abstraktā, 
Piekalna darbi ved uz dziļāku būtības 
izpratni.

Dzidras Mičeles un Harija Piekalna 
darbi būs skatāmi Kultūras dienas laikā 
Sidnejas Latviešu namā, Mārtiņa Siliņa 
zālē.

Ojārs Greste

AL58.KD Noslēguma 
koncerts un Vecgada 

vakara Zaļumballe
Kad mūzika un teātri būs izbaudīti, 

dzejas izskanējušas, filmas apskatītas, 
latvieši citās zemēs iepazīti un visi 
citi KD pasākumi paliks atmiņā ar 
smaidu,  tad skats versīsies uz nākotni.  
Kultūras dienu pēdējais sarīkojums būs  
Noslēguma koncerts kas notiks plkst. 
19.00., 31. decembrī, tieši pirms balles 
un abi būs savādāki nekā iepriekšējos 
gados.

Noslēguma koncertā, kā jau parasti, 
Kultūras dienu kārogu nodos nākamai 
pilsētai – šoreiz Melburnai. Bet tas 
taču ir koncerts! Koncerts ar skaidru 
nākotnes vīziju! Koncertā skanēs 
mūzikas priekšnesumi kuŗus izpildīs 

jaunieši – mūsu latviešu nākotne 
Austrālijā. Bet ir vēl viena nākotne – 
tā kuŗa saista latviešus visā pasaulē. 
Noslēgumā izskanēs koŗa izpildījumā 
Gaismas Pils – latviešu klasiskās 
mūzikas un Vītola kormūzikas, kalngals 
un Dziesmu svētku simbols. Un kas par 
kori! Izmantojot technoļogiju, dziedās 
viens apvienots koris Inta Teterovska 
vadībā.  Piedalīsies jauniešu koŗa Balsis 
koristi, latviešu koristi no Austrālijas 
un Jaunzelandes un Austrālijas koŗa 
Inner West Voices koristi. Tā ir mūsu 
nākotne. Latvieši, kas sastopami visā 
pasaulē, kopj savu kultūru un tradīcijas, 
sadarbojas ar Latvijā esošajiem, un 
ar lepnumu dalās mūsu kultūrā ar 
cittautiešiem. Būsim visi vienoti vienā 
dziesmā – „Saknes Latvijā, atvase 
Austrālijā”.

Kad  sv in īga is  koncer ts  būs 
izskanējis tad būs pienācis laiks visiem 
priecāties: priecāties par izdarīto darbu, 
par jauniem piedzīvojumiem, par to 
ka Kultūras dienas tomēr notika un ar 
plašu sarīkojumu klāstu, par sadarbību 
ar Latvijā esošajiem māksliniekiem 
un mūsu austrāliešu draugiem, kas 
palīdzēja nodrošināt burvīgo koncertu 
ar Ešenvalda mūziku, par Mačēnas un 
Dragūnas jaunrades darbiem, par to, 
ka tik mazai tautai ir tik apbrīnojuma 
kultūra un, ka varējam to kopīgi svinēt. 
Un kā tad labāk izpriecāties kā ar 
draugiem, vecgada vakara zaļumballē? 
Būs ko ēst, būs mūzika, būs danči, 
būs sadziedāšanās, būs kaut kas 
visiem – ieskaitot jaunākai paaudzei. 
Priecāsimies kopā ar visu ģimeni!

Varēs noklausīties tikai koncertu, ja 
nevēlaties piedalīties ballē, bet balles 
biļetē būs iekļauts arī noslēguma 
koncerts.

Ilona un Klāra
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AL58.KD Pasākumi kas būs pieejami 
Zoom platformā

Jāpiesakās: bookingsal58kd@gmail.com lai saņemtu saiti

Bezmaksas pasākumi
Datums Pasākums
5. dec. 2021 plkst. 19.30 Dzejas darbnīca 2 ar Madaru Gruntmani
12. dec. 2021 plkst. 19.30 Video ieraksts un sarunas ar latviešiem Bergenā
19. dec. 2021 plkst. 19.30 Video un sarunas ar latviešiem Keiptaunā (Cape 

Town) un Tbilisi
27. dec. 2021 plkst. 20.30 Video un sarunas ar latviešiem

Reikjavikā (Reykjavik) un Birmingemā.
29. dec. 2021 plkst. 9.00 Video un sarunas ar latviešiem

San Francisko un Nova Odessā (Brazilijā)
Pasākumi KD laikā kuŗi ir pieejami internetā ar biļeti 
Biļetes varēs pirkt caur saiti mājaslapā (www.alkd.org.au)
Svētdien,
26. dec. 2021 plkst. 20.00

Aiva Birbele un draugi
Latviešu stendap šovs ar komiķiem no Latvijas
(Latviešu valodā)

Otrdien,
28. dec. 2021 plkst. 19.30

Paneldiskusija: Latviešu filmas un
Īsfilmu seanss
(Īsfilmām angļu subtitri)

Trešdien,
29. dec. 2021 plkst. 16.30

Dzintras Erlihas koncertlekcija: Latviešu komponistes
(Angļu subtitri)

Trešdien,
29. dec. 2021 plkst. 19.30

Dzejas ar Madaru Gruntmani un citiem.
(Latviešu valodā)

Ceturtdien,
30. dec. 2021 plkst. 13.00

Ināras Strungas referāts par jauno grāmatu Sydney 
via Siberia.
(Latviešu valodā)

Ceturtdien,
30. dec. 2021 plkst. 15.00

Ivara Kanta: Atmiņas būrī – lasījums no dienasgrāmatas 
un video ieraksti
(Dienas grāmatas ieraksti angļu valodā ar pārrunām 
latviešu valodā)
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Atmiņas būrī – 
Ivara Kanta filmas 
tapšanas stāsts

Es p iedz imu Ade la idē ,  D ien-
vidaustrālijā, 1949.gadā, trešais bērns 
latviešu ģimenē. Mani vecāki un vecākā 
māsa ieradās Austrālijā iepriekšējā gadā. 
Mans vecākais brālis, traģisko kaŗa 
apstākļu dēļ, joprojām atradās Latvijā pie 
mātes vecākiem. Mana bērnība pagāja 
50-to un agro 60-to gadu idilliskajos laikos 
pilsētā, kuŗu toreiz sauca par „baznīcu 
pilsētu”, un tā bija austrāliešu ikdienas 
dzīves apvienojums ar latviešu emigrantu 
sabiedrības ietekmi. 

Pēc Adelaides Zēnu vidusskolas 
pabeigšanas, un īsā perioda kad darbojos 
reklāmas jomā, es pieteicos un tiku 
uzņemts NIDA (Nacionālais dramatiskās 
mākslas institūts) 1969. gadā.

Pēdējos 35 gadus esmu strādājis kā 
aktieris uz skatuves, filmās un televīzijā 
ar visiem šai profesijai raksturīgajiem 
triumfiem un vilšanām. 

1972. gadā apprecēju Dženiferu 
Hērliju (Jennifer Hurley), un mums ir četri 
bērni. 1989. gadā Latvijas filmu režisors 
Ansis Epners ierādās mūsu mājās Zilajos 
Kalnos. Viņš veidoja dokumentālu filmu 
par latviešu izcelsmes cilvēkiem rietumos.

Bija manas meitas, Sāras (Sarah), 15. 
dzimšanas diena un Ansis man jautāja, 
vai es dotos uz Latviju, lai piedalītos 
filmu projektā, ja tāda iespēja rastos. 
Filmas pamatā būtu Alberta Bela romāns 
Būris. Ansis jau kādus 12 gadus bija 
gribējis to filmēt. Es provizoriski piekritu, 
šaubīdamies, vai šīs valsts nestabilajā 
politiskajā un ekonomiskajā stāvoklī būs 
piemēroti apstākļi Anša sapņu īstenošanai.

1992. gada sākumā man piezvanīja 
mans aģents. Viņi bija saņēmuši teleksu 
no Rīgas un jautāja, vai es par to kaut 
ko zinu. 

Kultūras dienās turpināšu savu stāstu 
– par tiem četriem mēnešiem, ko pavadīju 
Latvijā, strādājot pie filmas Mans būris. 
Būs arī izvilkumi no filmas un video 
fragmenti kas ilustrēs to, kā gāja filmas 
veidošanā.

Ceturtdien 30.12.21, plkst.15.00-17.00. 
Pieejams klātienē un internetā.

Ilona un Klāra

Dzejas darbnīcas
Dzejas darbnīcas un Dzeju vakars 

kopā ar dzejnieci Madaru Gruntmani 58. 
Austrālijas latviešu Kultūras dienu ietvaros

Šogad Austrālijas latviešu Kultūras 
dienu laikā ikkatram būs iespēja piedalīties 
dzejas darbnīcās un paplašināt savu literāro 
redzējumu kopā ar Latvijā un starptautiski 
pazīstamo dzejnieci, Madaru Gruntmani.

AL58.KD ir radošu notikumu cikls, un 
Madaras vadītais ir vērsts uz jūsu radošumu 
caur dzeju. Varbūt jūs, tāpat kā dzaudzi, 
jaunībā rakstijāt dzeju? Varbūt joprojām to 
dariet? Varbūt jau sen vēlaties uzdot kādu 
jautājumu mūsdienīgai dzejniecei?

Kā Madara paskaidro:
„Pasākumu ciklā pavisam sagaidāmi trīs 

atsevišķi notikumi – divas Dzejas darbnīcas 
un noslēguma pasākums Dzeju vakars.

Dzejas darbnīcās Madaras Gruntmanes 
vadībā interesenti varēs gūt ieskatu latviešu 
laikmetīgajā dzejā un iepazīt mūsdienu 
aktualitātes latviešu dzejas vidē. Līdztekus 
nodarbībām sagaidāma pievēršanās 
dažādām raks t ī šanas  techn ikām 
un metodēm, vārda spēka iedarbības 
pētniecībai un veidiem, kā gūt iedvesmu 
radošu tekstu tapšanai.

Katram arī būs iespēja pašam ļauties 
radošajai dzirkstij un radīt savus dzejas 
darbus, noslēgumā piedaloties kopīgos 
lasījumos Dzeju vakara pasākumā.”

Visi kas mīl dzeju, un arī tie kuŗi vēlas 
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AL58.KD īsfilmu 
konkursa pirmizrāde

Otrdien, 28. decembrī plkst. 19.30
Sveiks, tautiet!
Kā Tev ir gājis Kovida pandēmijas 

laikā? Vai Tavā pilsēta bija stingrā 
lockdown režīmā, kā mēs Sidnejā un 
Melburnā uz vairākiem mēnešiem? Vai 
varbūt Tu dzīvo pilsētā, kuŗā dzīve rit 
normāli it kā tāda pandēmija nemaz 
nav?

Šī gada Kultūras dienu īsfilmu 
konkurss aicina filmētājiem parādīt 
filmā, kā dzīvo latvietis pandēmijā. Filmu 
pirmizrādes būs skatāmas otrdien, 28. 
decembrī plkst. 19.30 Sidnejas Latviešu 
namā. Klātesošie varēs arī balsot par 
filmu, kas viņiem vislabāk patīk.

Un ja neesi pieteicies konkursam, 
vēl to vari darīt! Lai atspoguļotu pašreiz 
aktuālo pasaules pandēmijas stāvokli, 
konkursa tēma ir Latvietis pandēmijā. 
Filmas žanrs (dokumentālā, mākslas, 
animācija u.c.) nav ierobežoti, bet 
ar noteikumu, ka filmā jāparādās 
sarkanbaltsarkanam. Kādā veidā Tu to 
parādi, tā ir Tava izvēle!

Filma nedrīkst būt garāka par 4 
minūtēm, ieskaitot sākuma un beigu 
titrus, bet var būt īsāka.

Labākās fi lmas vērtēs žūri jas 
komisija, ko sastādīs AL58.KD Rīcības 
komiteja. Būs bagātas godalgas! Sīkāki 
noteikumi par konkursu, filmas formātu, 
kā arī dalības anketa ir atrodami AL58.
KD tīmekļu vietnē alkd.org.au.

Lūdzam jūs paziņot par savu 
vēlēšanos piedalīties konkursā, rakstot 
uz AL58.KD@gmail.com.

Aicinām jūs uz konkursa pirmizrādi 
otrdien, 28. decembrī plkst. 19.30.

Ojārs Greste

tuvāk ieskatīties dzejas burvīgajā pasaulē, 
ir laipni aicināti ņemt dalību šajos radošajos 
dzejas pasākumos gan kā aktīvi dalībnieki, 
gan arī kā skatītāji un vērotāji. Ikviens būs 
ieguvējs – interesanti un vērtīgi pavadot 
šo laiku.

Dzejas darbnīcas notiks attālināti 
interneta vidē latviešu valodā, taču 
nepieciešamības gadījumā būs iespējas 
saņemt paskaidrojumus angļu valodā. 
Dzeju vakars būs pieejams virtuālā veidā 
tiem kas nav Sidnejā, bet tie kuŗi ir Sidnejā 
varēs sanākt Latviešu namā klausīties 
dzejas, komentēt un saviesīgā vidē pavadīt 
vakaru.

Pirmā dzejas darbnīca Iekšējās pasaules 
projekcija notika š.g. 21. novembrī, savukārt 
otrā dzejas darbnīca Radošās rakstīšanas 
pamatprincipi un uzstāšanās prasmes 
sagaidāma š.g. 5. decembrī plkst. 19.30. 
Piedalīšanās šajos pasākumos ir bez 
maksas, taču lūdzam iepriekš reģistrēties, 
lai saņemtu Zoom platformas saiti.

Noslēguma pasākums Dzeju vakars 
un dalībnieku lasījumi notiks AL58.KD 
laikā - š.g. 29. decembra plkst. 19.30. Uz 
šo pasākumu ir jāiegādājas biļetes. Dalības 
maksa: $20 AUD. Austrālijas iedzīvotāji 
var samaksāt ar čeku vai elektroniski. Acct 
Name: 58ALKD BSB: 082338, Acct No: 
431797015

Ārzemēs dzīvojošie var samaksāt ar 
Wise (agrāk TransferWise). NAB banka; 
58ALKD; SWIFT kods: NATAAU3303M; 
konta numurs:082-33843-179-7015.

Dzejas pasākumos piedalīsies latvieši 
no Austrālijas, Amerikas un Eiropas valstīm.

Lai piedalītos dzejas pasākumos, 
aicinām visus iepriekš pieteikties, rakstot uz 
bookingsAL58KD@gmail.com, lai saņemtu 
saiti (link). Piesakoties, lūdzu norādīt, vai 
būs nepieciešami paskaidrojumi angļu 
valodā.

Madara Gruntmane, Marita Lipska
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Priecīga 
satikšanās

Pēc katras pauzes parasti 
iesākas kāds turpinājums. 
T ā  a r ī  m u m s  S i d n e j a s 
Vienības draudzei pēc ilgāka 
pārtraukuma š.g. 31.oktobrī 
baznīcā notika dievkalpojums. 
Tas bija pirmais dievkalpojums 
pēc vairāku mēnešu Covid 
piespiedu mājas sēdes.

Šis dievkalpojums, ko 
vadīja mācītājs Raimonds 
Sokolovskis, bija veltīts mirušo piemiņai. 

Aizlūgumos tika pieminēti mūsu 
mīļie draudzes locekļi un draugi, kuŗi 
nesen ir devušies uz savām debesu 
mājām. Pieminēti tika Māris Celinskis, 
Herta Sūna, Olafs Šice, Biruta Apene- 
Clark, Alberts Cinis, Irēne Sydan, Anita 
Matuzele, kā ari mācītāja klases biedrs 
Latvijā. Aizlūgts tika arī par Latviju, 
Austrāliju un visiem draudzes locekļiem 
un māsu draudzēm. 

Pēc dievkalpojuma visi devāmies uz 
Latviešu namu, lai turpinātu sarīkojumu  
pie skaisti klātiem galdiem. Cienastā bija 
gardas maizītes un vairāki salāti, kas 
visiem ļoti gāja pie sirds.

Pasākums bija veltīts atkal satikšanās 
priekam. Mācītājs Raimonds bi ja 
sagatavojis vairākus interesantus video, 
kā arī teica dažas galda runas. 

Sarīkojumā katrs varēja dalīties ar 
pieredzēto un dažādiem notikumiem, kas 
bija piedzīvoti pa šo Covid mājas sēdes 
laiku. Netrūka arī joki, smiekli un jautrības. 
Šeit var arī pieminēt Ināras Krūmiņas 
stāstījumu par mikroviļņu krāsnī uzcepto 
mobīlo telefonu. 

Neizpalika arī kafija un kūkas. Šoreiz 
varējām baudīt Kristīnes Kugrēnas īpaši 
gardo medus kūku, kuŗa tika dāvināta 
mācītājam dzimšanas dienā. Sveicot 

Marita Lipska draudzes vārdā apsveic jubilāru 
dzimšanas dienā

mācītāju Raimondu visi nodziedāja Daudz 
baltu dieniņu.

Sarīkojuma laikā valdīja jauka un 
sirsnīga atmosfēra. Visi klātesošie 
draudzes locekļi, viesi  un draugi bija 
patiesi priecīgi un ielīgsmoti par ilgi gaidīto 
atkalredzēšanos. 

Sidnejas  Vienības draudzes valde 
aicina sekot informācijai par turpmākiem 
dievkalpojumiem un pasākumiem. 
Atsāksies arī saīsinātie dievkalpojumi un 
garīgās pārrunas pie kafijas tases, kā arī 
kristīgās meditācijas. 

Lai mums visiem svētīgs šis laiks, 
priecīgas atkalredzēšanās un dvēseliski 
bagātas tikšanās un garīgās prakses!

Valdes locekle 
Marita Lipska

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies mācītājam 

Colvin S. MacPherson par mūsu 
dēla Mārtiņa izvadīšanu pēdējā gaitā 
un mūsu draugiem par sirsnīgajiem 
līdzjūtības vārdiem, skaistajiem ziediem 
un dāsnajiem ziedojumiem Nature 
Glenelg Trust. 

Lauma un Juris Reinfeldi
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Dāmu kopas talkas
Kopš novembŗa sākuma, ienākot 

pa nama priekšdurvīm, deguns tik 
ved tālāk uz priekšu – uz kafejnīcu 
un virtuvi. Saldās, vilinošās piparkūku 
un siekalu izraisošās pīrāgu smaržas 

Pīrāgu talka

Pases darbstacija Sidnejā

P i e k t d i e n ,  1 9 .  u n 
sestdien, 20. novembrī 
S i d n e j a s  L a t v i e š u 
namā darbojās Latvijas 
pārvietojamā pasu darb-
stacija. Latvijas pilsoņi 
varēja atjaunot savas pases 
un personas apliecību. 
Uzņēmumā redzam Latvijas 
vēstniecības darbinieces 
Ievu  Ap in i  un  Vine tu 
Freimani.

aicina ikvienu. Tuvojas Ziemassvētku 
laiks un Kultūras dienas un (tā kā nams 
tagad darbojas pilnā sparā) biedrības 
Dāmu kopas čaklās dāmas, ar jaunām 
palīdzēm un jauniem palīgiem, līdz 20. 
novembrim, jau bija sarīkojušas divas 
piparkūku talkas un vienu pīrāgu talku. 
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Pirmā piparkūku talka

Vienīgā „vaina" ir, ka tiklīdz viena 
talka beigusies, tad jāsāk jau tūlīt 
sarunāt nākamo, jo gardās piparkūkas 
un pieprasītie pīrāgi gandrīz vai paši 
skrien laukā pa durvīm!

Piparkūkas, piparkūku mīklu un 
pīrāgus var iegādāties nama kafejnīcā, 
kā arī veikalā Rīga. 

Jānis Čečiņš

Ziņojums sportistiem – 
48. ALM atceltas

48. Austrālijas latviešu Meistar-
sacīkstes (ALM) bija paredzētas 2021. 
gada Australijas Latviešu Kultūras dienu 
programā Sidnejā. Pēc pārrunam ar 
Daugava, MLS, ASK un Metalurgs 
sporta kopas pārstāvjiem, nolēma  ALM  
atcelt dēļ Covida-19 ierobežojumiem.   

Kaut izskatās ka Jaundienvidvelsas  
un Viktorijas robežas decembrī būs 

atvērtas un iedzīvotāji varēs brīvi 
ceļot, nevaram ar drošību progozēt vai  
Dienvidaustrālijas, Rietumaustrālijas un 
Kvīnslandes robežas būs atvērtas.  

Ņemot verā ka sportisti dzīvo visās 
Australijas pilsētās,  nav iespējams zināt 
vai viņi varēs droši ceļot uz Sidneju,  
piedalīties spēlēs un tad atgriezties 
savās mājās bez sarežģījumiem. 

Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes  
saved kopā draugus un paziņas. Ir 
daudz sportisti kuŗi pārcēļušies uz 
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PBLA ZIŅU APSKATS

dzīvi citur, bet kad pienak ALM laiks, 
katrs atgriežās un spēlē pie savas 
jaunības  sporta  komandas. Visi esam 
draugi, bet uz laukuma notiek nopietna 

konkurence. Tiksimies atkal nākošajās 
Kultūras dienās!

   Viktors Sīkais
Spars sporta kopas vadītājs. 

25. novembrī
Pirmajā adventē Rīgā iemirdzēsies 
galvenās svētku egles un notiks koncerti 

Pirmajā adventē, 28. novembrī, Rīgā 
iemirdzēsies galvenās Ziemassvētku egles 
Doma laukumā un Rātslaukumā, savukārt 
kultūras centros un dievnamos skanēs 
svētku koncerti, informēja Rīgas Domes 
pārstāvji. Kopumā šogad pašvaldība 
Rīgā ir gādājusi par 16 eglēm, kas 
atradīsies dažādās pilsētas apkaimēs, 
un 22 Ziemassvētku eglēm, kas rotās 
galvaspilsētas kultūras centrus, parkus, 
skvērus un laukumus. Svētku noskaņa būs 
jūtama arī koncertos kultūras centros un 
dievnamos, kurus ikviens interesents varēs 
apmeklēt "zaļajā režīmā", bet atsevišķus 
koncertus būs iespēja vērot arī tiešsaistē. 

P i rmajā adventē p i lsētā sākas 
koncertcikls "Adventa koncerti Rīgas 
baznīcās", un 28. novembrī koncerts 
notiks Rīgas Āgenskalna baptistu baznīcā. 
Šajā dienā Rīgas Sv. Pētera baznīcā 
apmeklētāji gaidīti Ziemassvētku gaidīšanas 
laika pasakas "Sveces liesma" muzikālajā 
uzvedumā, kas tapis pēc Selmas Lāgerlēvas 
darba "Kristus leģenda" motīviem. Pirmās 
adventes koncerts ar orķestra "Rīga" un 
solistes Ievas Paršas piedalīšanos skanēs 

arī Rīgas Domā. Šis koncerts būs skatāms 
kā klātienē, tā arī tiešsaistē. 

Svētku gaidīšanas atmosfēru uzburs arī 
Rīgas kultūras centros notiekošie koncerti. 
Kultūras centrā "Imanta" ar pazīstamu 
mūziķu un populāru solistu piedalīšanos 
skanēs koncerts "Ziemassvētku romance". 
Savukārt kultūras centrā "Mazā ģilde" 
klausītāji gaidīti koncertā "Rāmi krastu 
skalos ūdens." Abi koncerti būs skatāmi 
arī tiešsaistē. Adventa laika kultūras 
pasākumus atbalsta Rīgas pašvaldība, un 
programma tapusi sadarbībā ar pašvaldības 
kultūras centriem un biedrībām. Tuvojoties 
Ziemassvētkiem, svētku noskaņu Rīgā 
ienesīs arī pilsētvides noformējums centrā un 
apkaimēs. Informācija par Pirmās adventes 
pasākumu programmu, māksliniekiem, 
norises laiku, kā arī ielūgumu iegādes 
kārtību un arī tiešsaistes kanāliem ir 
pieejama tīmekļa vietnē www.kultura.riga.
lv. (lsm.lv) 
Mūžībā devies izcilais komponists 
Mārtiņš Brauns 

24. novembra pēcpusdienā mūžībā 
devies komponists Mārtiņs Brauns, 
portālu TVNET informē Jānis Kļaviņš, 
SIA "Forte Production" valdes loceklis un 
producents. Mārtiņš Brauns dzimis 1951. 
gada 17. septembrī Rīgā ārstu ģimenē. 
Mācījies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā 
klavierklasē, kora un kordiriģēšanas klasēs, 
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SPORTA KOPAS SPARS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS

2022.g. sestdien, 12. februārī,
plkst. 16.00-18.00

ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield

Tuvāka informācija:   Viktors Sīkais   0413 018 588

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!!

mūzikas teorijas nodaļā, kur apguvis 
arī kompozīciju pie Ģederta Ramaņa. 
1970. gadā uzsācis studijas Jāzepa Vītola 
Latvijas Valsts Konservatorijā Ādolfa 
Skultes kompozīcijas klasē, ko absolvējis 
1975. gadā, iegūstot komponista un 
mūzikas teorētisko priekšmetu pasniedzēja 
kvalifikāciju. 

Mārtiņš Brauns plašākai publikai kļuva 
zināms kā dažādu rokmūzikas ansambļu 
un grupu dalībnieks un vadītājs, taču 
daiļrades ražīgākie gadi saistīti ar grupu 
“Sīpoli” – vienu no visu laiku labākajām 
latviešu rokgrupām. Komponists ir bijis 
Latvijas Nacionālā teātra mūzikas daļas 
vadītājs, kamerkora “Sindi putnu dārzs” 
mākslinieciskais vadītājs. Mārtiņš Brauns ir 
sacerējis mūziku teātra izrādēm un filmām, 
viņa darbus atskaņo Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos. Skaņdarbs 
"Saule, Pērkons, Daugava" ir iemantojis 
īpašu atzinību tālu aiz Latvijas robežām. 

Brauns bijis Latvijas Kinematogrāfistu 
savienības un Komponistu savienības biedrs. 
Septiņkārt saņēmis Lielā Kristapa balvu, kā 
arī vairākas reizes atzīts kā labākais teātra 
komponists. Par spilgtu radošo devumu 
Latvijas kultūras bagātināšanā (“Sapnis 

par Rīgu”) 2001. gadā saņēmis LR Kultūras 
ministrijas balvu. Saņēmis “Autortiesību 
bezgalības balvu 2017”. 2018. gada 3. 
maijā Mārtiņš Brauns saņēmis IV šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni par “Par nopelniem kultūrā 
un izcilu, daudzpusīgu radošo ieguldījumu 
Latvijas mūzikā”. 2019. gada 12. februārī 
komponists saņēma Mūzikas ierakstu gada 
balvu Zelta Mikrofons par mūža ieguldījumu 
Latvijas mūzikas attīstībā. Visdziļākā 
līdzjūtība Mārtiņa Brauna tuviniekiem un 
viņa talanta cienītājiem. (tvnet.lv)
16. novembrī
Ar simbolisku gājienu Okupācijas muzejs 
uzsāks atgriešanos Strēlnieku laukumā 

Trešdien, 17. novembrī, valsts svētku 
priekšvakarā Latvijas Okupācijas muzejs 
ar simboliskiem krājuma priekšmetiem – 
Latvijas valsts karogiem – uzsāk atgriešanos 
muzeja pārbūvētajā un atjaunotajā ēkā 
Latviešu strēlnieku laukumā 1, informēja 
muzeja pārstāvji. 

Pirmie muzeja krājuma priekšmeti, kas 
simboliskā gājienā no muzeja pagaidu 
mājvietas Raiņa bulvārī 7 tiks pārnesti 
uz muzeja pastāvīgo ēku, būs Latvijas 
karogi, kuri, baidoties no represijām, 
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padomju okupācijas periodā tika rūpīgi 
slēpti. Padomju okupācijas laikā par 
Latvijas valsts karoga glabāšanu draudēja 
kriminālatbildība, taču tas nebija šķērslis 
pilsoniskai drosmei. Individuālā varonība ar 
ticību neatkarīgai Latvijas valstij ir iznesusi 
karogus neskartus cauri laikiem. 

Viens no pirmajiem muzeja krājuma 
priekšmetiem, kas atgriezīsies muzeja 
jaunajās krātuvēs, būs bijušās Rīgas 3. 
ģimnāzijas karogs. Sākoties otrajai padomju 
okupācijai, skolotāji Valeska un Jēkabs 
Manguļi karogu paslēpa savā dzīvoklī 
Rīgā. Remonta laikā izjaucot virtuves sienu, 
karogu atrada 1996. gadā, ietītu 1956. 
gada laikrakstā "Cīņa", un vēlāk to dāvināja 
Latvijas Okupācijas muzejam. Kopš Latvijas 
Okupācijas muzeja dibināšanas 1993. gadā 
muzeja krājums ir veidojies, pateicoties 
dāvinājumiem un atmiņu stāstiem. Šobrīd 
muzeja krājumā glabājas 73 731 priekšmets 
un 2425 video liecības. Priekšmeti un 
atmiņas stāsta ne tikai par pārdzīvoto, 
bet arī par izturību, pašaizliedzību un 
pretošanos divu okupāciju varām Latvijā 
20. gadsimtā. 

Ieilgušo celtniecības darbu dēļ Latvijas 
Okupācijas muzejs pagaidu mājvietā, 
bijušajās ASV vēstniecības telpās, atrodas 
teju deviņus gadus – kopš 2012. gada 
nogales. Šajā laikā muzejs ir turpinājis 
iepazīstināt ar neseno Latvijas vēsturi 
skolēnu grupas, ārvalstu tūristus un valsts 
protokola viesus. Atgriežoties pastāvīgajā 
mājvietā, muzejs varēs atjaunot darbību 
pilnā apjomā, piedāvājot apmeklētājiem 
jaunu pastāvīgo ekspozīciju, tematiskās 
izstādes jaunizveidotajā izstāžu zālē, 
skolēnu izglītojošās nodarbības īpaši 
iekārtotā auditorijā un citus Latvijas un 
ārvalstu sabiedrību izglītojošus pasākumus. 
Plānots, ka muzeja jauno pastāvīgo 
ekspozīciju, ko šobrīd veido dizaina birojs 
"H2E" sadarbībā ar muzeja vēsturniekiem, 
apmeklētāji varēs iepazīt 2022. gada 
pavasarī. (lsm.lv)

15. novembrī
Pirmizrādīs filmu par latviešu de-
monstrācijām trimdā 

Muzejs un pētniecības centrs "Latvieši 
pasaulē" valsts svētkos dāvina Latvijas 
skatītājiem dokumentālās filmas "Valiant! 
Brauciens uz brīvu Latviju" bezmaksas 
seansus. Filmas pirmizrāde Latvijā notiks 
Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace", 18. 
novembrī, informēja centra pārstāvji. Filmas 
bezmaksas seansi paredzēti 20. novembrī 
Rēzeknē, 24. novembrī Jēkabpilī un 25. 
novembrī Siguldā. Seansos piedalīsies 
filmas veidotāji un kāds no filmas varoņiem. 
Pirmizrādē Rīgā, uz kuru ielūgumus varēs 
izņemt kinoteātra kasēs no 16. novembra, 
skatītājus sagaidīs arī ļoti īpašs viesis 
– filmas galvenā varone, automašīna 
"Valiant". 

"Aukstā kara noslēguma fāzē 20. 
gadsimta 80. gados Ziemeļamerikas 
latviešu jauniešu politiskās demonstrācijas 
piesaistīja preses uzmanību Baltijas valstu 
okupācijas jautājumam. Tas bija laiks, 
kad tikai retais amerikānis prata atrast 
Latvijas vārdu uz pasaules kartes. Filma 
ir stāsts par šo laiku – par trimdas latviešu 
jauniešu izdomu, trakulīgumu, drosmi un 
nacionālpatriotisko stāju, kas tiek atklāts, 
izmantojot vienas ļoti īpašas automašīnas 
dzīvesstāstu. "Valiant" ir Ņūdžersijā, 
ASV, dzīvojošā latvieša Jura Bļodnieka 
"Chrysler" markas automašīna, kuru viņš 
ar draugiem aprakstīja ar drosmīgiem 
pretpadomju saukļiem: "Nyet, nyet, Soviet!", 
"Go(rbachev) to hell!" ("Gorbačov, ej uz elli!") 
u.c.. Juris šo automašīnu ikdienā izmantoja, 
braukājot pa savu dzimto štatu, tādējādi 
pievēršot uzmanību Padomju Savienības 
nelikumīgajai Baltijas valstu okupācijai. 
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas auto 
tika novietots Jura pagalmā un laika gaitā 
sarūsēja. Taču tad radās doma to atdzīvināt 
un sūtīt uz Latviju, dāvinot to muzejam un 
pētniecības centram "Latvieši pasaulē"," 
vēstīts filmas pieteikumā. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 

plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

draudzes namu, lai tā atbilst valsts 
noteikumiem un ieteikumiem sakarā 
ar Covid-19, ieskaitot elektronisko 
reģistrēšanos. Lūdzu uzlieciet uz sava 
telefona Service NSW APP lai vieglāk 
var reģistrēties ierodoties Dievnamā, 
lietojot QR Code.

Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz 
YouTube. Saites var atrast draudzes 
mājas lapā uz tīmekļa.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Zoom kaf ī ja  – Katru svētdien, 
plkst.16.00. Ir iespēja pieslēgties 
mūsu pārunās. Saite tiek izsūtīta 
tiem kam man ir ēpasta adrese. Ja 

Nākamais Ritums būs 2022. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2021. g. 15. JANVĀRIM.

Filmā paralēli bagātīgiem arhīvu 
materiāliem ir iekļautas intervijas ar Latvijai 
nozīmīgiem sabiedriskajiem darbiniekiem. 
Savās atmiņās dalās Latvijas ilggadīgais 
vēstnieks Pēteris Elferts, mācītājs Māris 
Ķirsons, politiķe Vita Tērauda, jurists Ivars 
Slokenbergs, kā arī pats auto īpašnieks Juris 
Bļodnieks. Kā norādīja filma veidotāji, tajā 
tiek ilustrētas gan formas, gan satura ziņā 
ļoti daudzveidīgas, izdomas bagātas un pat 
"teatrālas" latviešu protesta akcijas, kuras 
tika organizētas ar mērķi piesaistīt preses 
uzmanību: Brīvības kuģa brauciens gar 
Baltijas valstu jūras robežu, pieķēdēšanās 
pie Padomju Savienības vēstniecībām 
daudzviet pasaulē, asiņošana uz Padomju 
Savienības karoga un kāju iebetonēšana 
milzīgos cementa klučos. Filmai īpašu 
noskaņu piešķir trimdas rokgrupu "Akacis" 
(ASV) un "Ļembasts" (Austrālija) radītā 
mūzika, kura 20. gadsimta 80. gados bija 
ļoti iecienīta latviešu vidū. 

Fi lmas producents ir muzejs un 
pētniecības centrs "Latvieši pasaulē", kas 
darbu pie filmas sāka 2017. gadā, saņemot 
Jura Bļodnieka nozīmīgo dāvinājumu, kurš 
muzeju sadarbības ietvaros pēc pirmizrādes 
glabāsies Rīgas Motormuzeja krājuma 
telpās. Filmas režisore Māra Pelēce un 
montāžas režisore Dita Gruze abas ir ASV 
dzīvojošas un strādājošas latvietes. Filmas 
idejas autore un producente Marianna 
Auliciema ir muzeja "Latvieši pasaulē" 
galvenā kuratore. 

Filmas klātienes seansiem sekos 
tiešsaistes pasākums 30. novembrī, kad 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 
notiks saruna ar mācītāju Māri Ķirsonu 
un tā laika aktīvisti Annu Muhku, kuri 
dalīsies atmiņās par vienu no trimdas laika 
nozīmīgākajām demonstrācijām, kas notika 

Eiropas drošības un sadarbības 1980. 
gada konferences laikā Madridē, Spānijā. 
Turklāt sadarbībā ar Nacionālo kino centru 
filma, sākot ar 30. novembri, būs skatāma 
bez maksas visā Latvijas teritorijā portālā 
www.filmas.lv. Ar ASV vēstniecības Latvijā 
atbalstu filma tiks izrādīta arī Latvijas skolās 
nākamā gada pavasarī. Filmas pirmizrāde 
ārpus Latvijas notiks 2022. gada vasarā 
Dziesmu un deju svētku laikā Minesotā, 
ASV. (lsm.lv)
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vēlaties piedalīties atrakstiet man un 
nosūtīšu saiti.

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot 
mācītājām pa ēpastu. 

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlasi var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 30 Bridge Rd, Homebush, 2140
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  (02) 8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs." 
(Lk.2:11)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

NOVEMBRĪ
Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar 

sabiedriskajām regulām.
Svētdien, 26. decembrī plkst. 9.30 baznīcā 

notiks Kultūras Dienu Atklāšanas 
dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs 
mācītājs Raimonds Sokolovskis, 
mācītājs Kolvins Makfersons, un 
mācītājs Valdis Andersons. Pēc tam 
Latviešu namā "Pankūku brokastis". 
Visi mīļi gaidīti!

ZIEMASSVĒTKU "EGLĪTE"
Par Draudzes Ziemassvētku "Eglīti" 

laipni lūdzam - tuvākas ziņas var 
saņemt pie māc. Raimonda vai valdes 
locekļiem. 

DRAUDZES NODEVAS
Pateicamies par ziedojumiem, kas veicina 

draudzes darbību! Laipni atgādinām, ka 
par 2021. gadu tāpat ir $100. Lūdzam 
nosūtīt uz draudzes kasiera Valdemāra 
Dūšeļa adresi, 11. Byanbi Place Castle 
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz 
“Latvian Unity Congregation” vārda. 
Informāciju var saņemt no zemāk 
minētajiem valdes locekļiem

Draudzes mācītājs, priekšniece, 
diakone, valde un dāmu komiteja 
pateicas visiem draudzes locekļiem un 
draugiem par atbalstu, ziedojumiem 
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What's on again at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language

We wrote last month, that many people were eager to get back to the House. 
We weren't wrong.

Most of the usual activities have recommenced, and the place has been abuzz 
with rehearsals and meetings in preparation for the 58th Australian Latvian Arts 
festival, which kicks off on Boxing Day. For a full run-down of events in English, 
go to the Festival's website alkd.org.au

Our gift shop Rīga was reopened by Latvia's Ambassador to Australia, Marģers 
Krams on the 18th. The shop now has a huge range of homewares, jewellery, 
books, cards, decorations, foods and much more from both Latvian and local 
manufacturers. It's so crammed full of goodies, that at the official opening, one 
bystander shouted It's a supermarket! 

Our Independence Day celebrations went off  really well. The keynote speaker  
was the Latvian Ambassador, and the main concert drawcard was our favourite 
soprano, opera star Maija Kovaļevska. The event was live streamed and, if you 
missed it, you can still watch it on our homepage. 

Now that there is a Latvian Embassy in Australia, it's so much easier to apply 
for, or renew, a Latvian passport. However there's still the hassle of getting to 
Canberra. On the 19th and 20th many people were happy that they didn't have to 
make that journey, as the House became a consulate office. 

Our Ladies Auxilliary, with many additional helpers, has been extremely busy 
organising working bees to bake our traditional Latvian Christmas gingerbreads, 
and to top up supplies of the always sought after pīrāgi. However, pretty soon after 
they're baked – they're gone! Both are available from the café and the gift shop. 

We'll be taking a short break during Christmas and early January, so our next 
issue of Ritums will be the February issue.

Merry Christmas, and we hope to see everyone at some of the Arts Festival events.

un darbu aizvadītajā gadā. Novēlam 
gaišus Kristus dzimšanas svētkus, un 
laimīgu un svētīgu Jauno gadu

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512

Covid-19 safeguards at the Sydney Latvian House
After the 15th of December, it is anticipated that Covid-19 restrictions will be eased. 
To try and minimise the risk of Covid-19 being spread to persons within the Sydney 
Latvian House, the Board has issued the following four requirements:

Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0456 757 481
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SPORT CLUB SPARS SWIMMING
                  CARNIVAL

Saturday 12th February, 2022
4.00-6.00 p.m.

ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield

For further information please contact 
Viktors Sikais on 0413 018 588

ALL WELCOME!!!

1. Persons who do not feel well, or who have tested positive for Covid-19, are not 
permitted to enter.

2. Anyone over the age of 12, who seeks to enter the premises, shall be fully 
vaccinated with a Covid-19 vaccine approved by the Australian government, 
and shall show their vaccination certificate at entry, OR

 Within the 24 hours prior to entering the premises shall undertake a governmenrt 
approved Covid-19 PCR or rapid antigen test, and at entry shall show proof 
that they have done the test, the test date and time, and that the test result was 
negative.

AND
3. Shall register at the entry, either by scanning the House's QR code, or by filling 

out the registration form, giving their name and contact phone number.
AND

4. Shall wear a face mask covering the nose and mouth, except when eating and 
drinking, rehearsing, performing, or undertaking some other activity where a 
mask is permitted not to be worn. Exceptions are children under 12 (Though 
masks are recommended) and persons able to show a signed exemption form.

Hand sanitisers are available at various places around the House. Everyone is 
urged to use them.
Anyone who does not follow these requirements may be refused admission to, or 
may be asked to leave, the premises
These requirements may be changed, if there is a change in government advice.
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SIDNEJAS LATVIEŠU NAMS
ADRESE: 32 Parnell Street, Strathfield NSW 2135

PASTA ADRESE: PO Box 457, Strathfield NSW 2135
E-PASTA ADRESES: admin@slb.org.au; info@slb.org.au; ritums@slb.org.au

SLB vietne tīmeklī: sydneylatviansociety.org.au   vai arī: slb.org.au
vai arī: facebook.com/sydneylatviansociety

KAFEJNĪCA
Atvērta ceturtdienu pusdienu datumos no  

plkst. 11.30 – 13.00 un stundu pirms 
sarīkojumiem

 KREDĪTKOOPERATĪVA BIROJS
Tālr: (02) 9747 6279

Atvērts sestdienās  no plkst. 9.00 – 13.00

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.

Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt 

Ritumu: 2021. gada abonēšanas maksa 
ir $60.00.

Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00

Maksājumus var nokārtot: 
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 

Strathfield NSW 2135. Čeki vai Australian 
Money Order rakstāmi uz „Sydney 
Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.

Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par 
ko maksājiet.

BIEDRĪBAS BIROJS
VEIKALS RĪGA

Tālr.: (02) 9744 8500
E-pasta adrese: office@slb.org.au; shop@slb.org.au
Atvērta ceturtdienās no plkst. 11.00 – 14.00
piektdienās no plkst. 11.00 – 14.00
sestdienās no plkst. 9.00 – 13.00

BIBLIOTĒKA, brīva visiem latviešiem
Jaunāko grāmatu izlase pieejamas veikalā 

RĪGA
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes  
par Rituma saturu.

RITUMA ABONEMENTS
Rituma abonementa maksa ir $60.00 gadā par 11 numuriem,

kas iznāk reizi mēnesī no februāŗa līdz decembrim.
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