
APSKATS
Olimpiāde Tokijā 
beigusies, sākas 
ceļš uz Parīzi. 

POTĒŠANĀS
“Laumas” rajonā 
veidojās rinda 
pēc vakcīnām.
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MOŽUMAM
Daži padomi, 

kā elpot, dzert un 
kustēties pareizi.
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l NORA DRIĶE

Dziesminieku brīvdabas 
festivāls “Austrasdienas” ne-
dēļas nogalē uz pieciem kon-
certiem Jūrmalas parkā sa-
pulcināja ap 60 dziesminieku 
no dažādām Latvijas vietām, 
pastāstīja svētku rīkotāju 
pārstāve Inese Muižniece. 
“Ļoti sirsnīga, laba visu pa-
audžu Austrasbērnu kopā 
būšana,” – tā viņa raksturoja 
kopīgo tikšanās noskaņu. 

Lai gan debesīs tumsa lietus 
mākoņi, piektdienas un sestdie-
nas koncertos tie bija saudzīgi 
un mūziķu un skatītāju tikšanos 
pavisam neizbojāja – publikai 
paredzētie krēsli gandrīz visi 
bija aizņemti. Festivāls sākās 
piektdienas vakarā ar dzies-
minieku autordziesmām, tur-
pinājās sestdien ar jaunradītu 
dziesmu konkursu “Tīrradnis” 

dienas koncertā. Jauno dzies-
minieku kategorijā starp sešiem 
finālistiem žūrija uzvarētāja 
godu piešķīra Edītei Ozolai, 
kura turpmākajos gados kļūs 
par liepājnieci, jo Liepājā stu-
dēs. Savukārt skatītāju simpā-
tiju balvu ieguva Loreta Māliņa. 
Jauno konkursantu vidū nebi-
ja neviena liepājnieka, toties 
gadu gaitā rodas aizvien jauni 
dalībnieki, un tas nozīmē, ka 
dziesminieku kustība Latvijā 
turpinās un attīstās, uzskata 
I. Muižniece. Pieredzes bagā-
to dziesminieku kategorijā uz 
skatuves kāpa trīs konkursa 
dalībnieki, un gan žūrijas, gan 
skatītāju vislielāko atzinību 
ieguva Inta Pauļuka. Žūrijā – 
Austrasbērni Ieva Akuratere, 
Zanda Štrausa, Inese Muižniece, 
dzejniece Agita Draguna.

Austrasbērni tiekas starp lietus mirkļiem

Pirmajā autordziesmu koncertā uz skatuves Zanda Štrausa un Roberts Dinters.
EGONA ZĪVERTA FOTO

l LINDA KILEVICA

Liepājas Leļļu teātris pa-
gājušās nedēļas nogalē pie-
dalījās starptautiskā leļļu 
teātru festivālā “Materia Ma-
gica”, kas jau vienpadsmito 
reizi notika Klaipēdā. Teātris 
šoruden plānojis piedalīties 
kopā trīs starptautiskos fes-
tivālos un izrādīt divas pan-
dēmijas laikā tapušas izrādes 
– “Es un mana mamma” un 
“Mazais cilvēks”.

Klaipēdas festivālā Liepājas 
Leļļu teātris rādīja lietuviešu 
režisores Karolīnas Jurkštai-
tes veidoto izrādi “Es un mana 
mamma”, kas ir bērna un dabas 
mīlestības manifestācija, tapusi 
kā dabas iepazīšanas rotaļa vis-

mazākajiem skatītājiem – mazu-
ļiem no 9, 12 mēnešu vecuma. 
Festivāls “Materia Magica” kopu-
mā piedāvāja 10 leļļu teātra izrā-
des dažāda vecuma skatītājiem 
par dabas, ekoloģijas, ģimenes 
attiecību tēmām.

“Iespēja spēlēt klātienes iz-
rādes un piedalīties festivālos 
mums ir kā dziļa, radoša ieelpa 
starp pandēmijas viļņiem. Ie-
spēja aktiera rokās atdzīvināt 
lelli skatītāju priekšā, tāpat kā 
tikšanās ar kolēģiem un bagā-
tināšanās, skatoties citu teātru 
veikumu, ir tā elpošana ar pilnu 
krūti, pēc kuras mēs visi esam 
tik ļoti noilgojušies,” atzīst Lie-
pājas Leļļu teātra mākslinieciskā 
vadītāja Lelde Kaupuža. 

Festivālos arī leļļinieki 
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