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“Sunītis ar kauliņu” pārpilda Birzgales Tautas nama zāli.
27.februāra dienā
Tautas nama zālē nācās
likt klāt papildvietas, jo uz
amatierteātra
režisores
Mārītes
Skābarnieces
iestudēto pirmizrādi bija
sanākuši ļoti daudz visu
paaudžu cilvēku. Režisore
bija gandarīta par aktieru
lielisko sniegumu un
publikas atsaucību, tāpēc
uz “Birzgales Avīzes”
jautājumiem
sniedza
izsmeļošas atbildes.
Vai
sākumā
cerēji uz tik lielu skatītāju
atsaucību un kā jūtas
jaunie aktieri, es domāju
tos, kuri darbojas pirmo
sezonu ?
Šis jau ir trešais
gads
kopš
teātra
dibināšanas,
un
uz
pirmizrādēm mums zāle
vienmēr ir pārpildīta.
Šosezon
jaunpienācēji
mums ir Alda Grašiņa,
Inese Pilāne, Dzintra
Teika, Didzis Dambītis un Onzule Ivita, kura iesāka pagājušā vasarā uz Jāņu dienas koncertu. Visi jaunie aktieri ir iejutušies
kolektīvā ļoti labi, arī visi centās kā nu mācēdami. Grūti gāja iesākumā Didzim, bet tagad, ja es padomāju vēsu prātu, viņš taču
savu lomu iemācījās pusotra mēneša laikā, tajā pašā laikā pārējie sāka mēģinājumus jau no 1.oktobra. Un Didža lomai bija arī pats
sarežģītākais teksts un vārdi. Man liels prieks par viņu un arī pats viņš bija ļoti gandarīts pēc izrādes.
Kuri aktieri amatierteātrī darbojas nepārtraukti jau kopš dibināšanas līdz šodienai?
Tie ir Edgars Skuja, Kārlis Okmanis, Agris Križanovskis. Ja sākumā uz teātra spēlēšanu vajadzēja iet cilvēkus pierunāt,
tad tagad jau veidojas konkurence – uz vienu lomu pretendē vairāki kandidāti. Iespaidu atstāj arī tas, ka mūsdienu jaunieši tikpat kā
nelasa grāmatas – lielas grūtības sagādā izlasīt un izprast tekstu. Pirmie mēģinājumi visiem ir kā eksāmens, bet vēlāk jau iepatīkas
un daudzi, kuri savulaik pameta teātri, pēc šīs izrādes izteica vēlēšanos nākt atpakaļ.
Mēģinājumos iznāk kādu skarbāku vārdu veltīt aktieriem, disciplinēt kaut kādā veidā?
Gari un jauki mēģinājumi parasti mums sanāk, jo valda darba atmosfēra. Aktieri visi ir ļoti disciplinēti un laikā ierodas uz
mēģinājumiem, ja kādam gadās aizkavēties, tad vienmēr laicīgi paziņo par to. Reinim darbs Rīgā beidzas tikai septiņos, bet viņš
vienmēr ierodas uz mēģinājumiem. Arī Iritai ar mazo bērniņu ir grūti izrauties, bet man prieks, ka visi nāk, ciena viens otru un
rēķinās arī ar citu laiku, ne tikai savējo. Apmēram divas, trīs stundas mums paiet, kamēr izņemam abiem cēlieniem tekstu. Ja
dažreiz nepieciešams kaut ko atkārtot vai palabot – paiet vēl ilgāks laiks. Pirmie mēģinājumi mums ir tikai runāšana – visi sēžam ar
saviem tekstiem un tos runājam. Mācamies lasīt ar izteiksmi, bet pēc tam katram jāiejūtas savā lomā, lai skatītājiem parādītu to
tēlu. Šo izrādi mēs neviens nekur neesam redzējuši citu aktieru sniegumā, tāpēc varbūt arī ir tik labas atsauksmes par to. Jau
saņemti arī uzaicinājumi uz viesizrādēm Baldonē, Daudzevā, Sunākstē un Sērenē.
Kā ir ar naudas lietām, jo nepieciešamas dekorācijas, dažādi atribūti, arī braukšana uz viesizrādēm prasa izdevumus?
Ar naudas lietām iet grūti, jāmēģina izlīdzēties ar ziedojumiem vai jāmeklē sponsori. Visus atribūtus un dekorācijas
izrādēm gatavojam pašu spēkiem – kas nu kuram ir. Liels paldies Agrim par izgatavoto sienu, kasti, soliņu un daudziem citiem
kokmateriāliem teātrim.
Kādi nākotnes nodomi teātrim?
Protams, spēlēsim, kamēr varēsim! Brauksim arī uz skati, ja tāda būs. Noteikti mūs varēs redzēt ar kaut ko jaunu Jāņu
vakarā, bet pagaidām pabraukāsim viesizrādēs ar šo izrādi. Es esmu priecīga par saviem aktieriem, par to, ka man viņi ir, par
to, ka viņi stāv un krīt par mani! Viņi dod man spēku, enerģiju un savā ziņā arī laimi!
Sarunu pierakstīja V.Pastars
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PAVASARA DARBUS GAIDOT.
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zilas debesis
balts sniegs
pamale ar saules košu svītru
loga rūts
un leduspuķes zieds
lāsteka ar sasalušu smaidu
maz vai daudz tas
lai to paturētu
lai tas lidot
man šai rītā liktu
/Dārta Lapa/
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Aktivitātes pamatskolā.

Aizskanējušas 2010.gada ieskaņas koncerta dziesmas, izdejotas dejas un nospēlētas izrādes,
ko skolēni iemācījās 1.semestrī. Nu spraigi rit mācību un ārpusstundu darbs – 3., 6. un 9.klase
gatavojas valsts ieskaitēm un eksāmeniem, deju kolektīvs, koris „Volante” un pūtēju orķestris
Dziesmu svētkiem, bet pārējie kolektīvi pasākumiem un koncertiem, kuros iepriecinās māmiņas un
pārējos skatītājus.
Janvārī valodas
nedēļas ietvaros notika
skolēnu dzejoļu konkurss
Visu, ko jūti, visu, ko redzi,
kur bērni varēja attīstīt
savas radošās spējas vārda
mākslā. 1.vietu konkursā ieguva Dārta Lapa (9kl.), Dace Ieva
Bērtule (8.kl.), Linda Gudraise (7.kl.), Anželika Barše
(6.kl.), Lelde Braunšteina (3.kl.), 2.vietu – Ingars Ivanovskis
(9.kl.), Edijs Mincāns (8.kl.), Baiba Kauliņa (7.kl.), Zigurds
Teikmanis (6.kl.), 3.vietu – Lauris Strautnieks (9.kl.),
Dmitrijs Taradais (8.kl.), Lolita Gunta Kozlova (7.kl.), Aivis
Petrovskis (6kl.). Paldies par dzejoļiem arī D.Grahovskai,
O.Bušam, R.Lazdiņam, T.Paukštem, N.Čakam-Šekmanim,
B.Torbejevai, Dz.Grīnvaldei, A.Bīriņai, R.Puķem, L.Bērziņai,
L.Artihovičai, I.Dobrenkovam, Ē.Lielmežam, K.Ķibildei,
J.Kokinai un visiem 3.klases skolēniem! Vizuālās mākslas
stundās bērni zīmēja plakātus Baudi ziemas priekus droši!, kur
tika pievērsta īpaša uzmanība drošības jautājumiem, atrodoties
uz ledus, uz kalniņa.
Februāris iesākās ar ģeogrāfijas nedēļu Apceļo
pasauli! un dabaszinību pasākumu 1.-4.klasei, ko vadīja
direktors V.Pastars. Jautrs bija atraktīvā mākslinieka Ē.Baloža
koncerts skolas zālē, kas varēja būt kuplāk apmeklēts. Skolēnu
domes pārstāvji organizēja un uzraudzīja Valentīdienas pasta
norisi skolā, bet nedēļas nogalē priecājās diskotēkā tautas
namā. Pie sienas skolā joprojām ir mīļi jo mīļi Valentīndienas
zīmējumi.
Projektu nedēļā 1., 2., 7.k, 8. un 9.klase devās mācību
ekskursijās, 3.,4.klase piedalījās sadancošanās koncertā
Madlienā. Paralēli šīm aktivitātēm skolēni strādāja projekta
darbu. 1.un 2.klase pētīja Latvijas upes, ezerus un jūru, 3.klases
darba tēma bija Apceļo Latviju, 4.klase veica pētījumu par
folkloras žanriem, 5.klase izzināja latviešu tautas svētkus un
svinamās dienas, 6. un 7.k klase – latviešu un krievu Pelnu
dienas tradīcijas, kā arī organizēja pankūku cepšanu un ēšanu,
un dažādas stafetes skolas pagalmā. 7.klases skolēni bija
izvēlējušies sīkāk izpētīt kāda latviešu rakstnieka vai dzejnieka
daiļradi un biogrāfiju, viens strādāja projekta darbu vēsturē.
8.klases skolēni izvēlējās darbu rakstīt katrs kādā mācību
priekšmetā. 9.klase darbojās ļoti radoši – pētīja gan sniega
kvalitāti Birzgalē, gan gatavoja elektromobili, vides spēles (ar
tām startēs tālāk konkursā Ogrē), ķīmijas eksperimentus,
rakstīja projekta darbus vēsturē, tādējādi papildinot un
nostiprinot savas zināšanas.
Martā skolotāja Valija organizēja FizMatu dienas 1.9.klasei, kur skolēni radoši risināja netradicionālus uzdevumus,
gatavoja maketus un darīja citas interesantas lietas. Šī skolā ir
ļoti raiba – Krāsainā nedēļa, kas beigsies piektdien ar Krāsu un
valodas pēcpusdienu. Pirmdien bijām sarkanās drēbēs, otrdien –
zaļās, trešdien – dzeltenās, bet ceturtdien mainīsimies! Bija gan
interesantas cepures, gan šalles, gan lakatiņi, gan frizūras!
Visi ar nepacietību gaidām pavasari un vēlamies to
darīt jautri! Vēl priekšā daudz pasākumu un notikumu!
Skolotāja Vita Kozlovska
Attēlos:

PELNU DIENU AKTIVITĀTES ZIEMĀ IR
PAŠĀ LAIKĀ, BET RĪGAS AVIĀCIJAS MUZEJU TOMĒR IESAKĀM APMEKLĒT VASARĀ, JO TAD
BŪS IESPĒJA LABĀK APSKATĪT 50 DAŽĀDUS LIDAPARĀTUS IEKĀPT MIG KABĪNĒ.

