Sveicināti, Senioru koru svētku Alūksnē dalībnieki!
Pavisam īss brīdis un Alūksne ar prieku sagaidīs ikvienu no jums, skanīgus
smaidīgus, dziedāt gribošus!
Informēsim par šobrīd svarīgāko, lai mierīgu prātu varat sākt gatavoties mūsu
puses apciemošanai!
Iebraukšana.
Jūsu iebraukšana Alūksnē atkarīga no tā, kāda sastāva koris esat (dienas
norises plāns pielikumā). Kur Jums jābrauc, priekšā pateiks norādes „Uz svētkiem” un
„Reģistrācija”. Sekojiet tām un noteikti nonāksiet pareizajā vietā- Alūksnes Pilssalā.
Transports.
Jūnija sākumā nosūtīsim jums Alūksnes karti ar precīzām norādēm, kur, kas
notiek, kur svētku laikā stāv autobuss utt. Alūksnes pilsēta ir maza, tāpēc, ja nelīs
lietus, autobusiem savās stāvvietās Pilssalā būtu jāpaliek līdz pat jūsu atvadu
sveicienam Alūksnei un mums! Protams, tie, kas vēlēsies doties ekskursijās, autobusu
izmanto.
Ēdināšana.
Par ēšanu ar jūsu kontaktpersonu noteikti sazināsies darba grupas pārstāvis.
Tiem koriem, kuri ēd pusdienas, viss tiks pievests uz Pilssalu. Pusdienas tiks
pasniegtas pie klātiem galdiem turpat netālu no estrādes. Tie kori, kuri nav pieteikuši
ēšanu, neuztraucas nemaz, jo būs iespēja paēst par demokrātiskām cenām gan
Pilssalā, gan pilsētā.
Mēģinājumi, tērpi.
Esiet precīzi ar ierašanos mēģinājumos, jo, cienot jūs, esam diezgan
„saspieduši” mēģinājumu laiku. Tērps ir katra kora koncerttērps, ne tautas tērps.
Ekskursijas, gids.
Ja koris vēlas, brīvajā laikā var doties ekskursijā pa pilsētu, iepazīstot
skaistākās vietas, E.Glika atstāto mantojumu, mūsu Dievnamus. Jums katram korim,
ja nepieciešams, tiks piešķirts savs gids- smuka meitene vai puisis un rēķinieties ar to,
ka ekskursija ilgs aptuveni stundu. Jāmaksā nebūs.
Koncerts.
Tā kā mūsu lielākā novada, bet ne īpaši lielā no citiem skatpunktiem, estrāde cer
sagaidīt jūs visus, par ko leposies gan estrāde, gan mēs, lūdzam būt iecietīgiem, ka
stāvēšana būs neērtāka kā lielajā Dziesmu svētku estrādē. Visu to kompensēsim ar
smaidiem, labiem vārdiem, vēsām ezera peldēm, karstu sauli un ēnainu krastmalu
(ēnas gan tik, cik no paša☺).
Tikšanās pēc koncerta.
Pēc koncerta, no plks.19.oo-20.oo, turpat estrādes teritorijā, tikai, slēpjoties no
odu armijas, telpās zem skatuves, mēs aicinām visus diriģentus uz kopēju tostu,
vienam otra apskaušanu, apdāvināšanu (dāvanas no mums) un malēnieša cienastu.
Pats novada „galva” solījās katru no jums vaigā skatīt un katram pateicībā roku spiest.
Koristiem šajā stundā sadraudzība turpat estrādes teritorijā, kad var vērt vaļā savus
līdz paņemtos “groziņus” vai iegādāties kādu malēniešu sarūpētu ēdienu pie
tirgotājiem.

20.00 sāksies Senioru dienas noslēguma pasākums, jo šajā dienā bez jums
Alūksnē satiksies arī sportiskākie Vidzemes seniori savās sporta spēlēs. Ja spēks un
vēlme atpūsties būs pietiekams, vietējie muzikanti šādu iespēju jums sniegs.
Atpūta.
Atpūsties jau īpaši nesanāks, bet, ja nu tomēr, tad ezera krastā, turpat Pilssalā,
būs iespēja vizināties ar laivu, katamarāniem (par nelielām samaksām).
Pilssalas stadionā norisināsies Vidzemes senioru Sporta svētki, kurus aicināti
skatīties un varbūt arī izmēģināt spēku kādā sporta veidā esiet ikviens no jums.
Protams, arī mūsu muzeji, parki, strūklakas, kafejnīcas, gaidīs ikvienu no jums.
Atbraucot, saņemsiet precīzu informāciju par lietām, vietām, kas noteikti jāredz.
Caurlaides uz Pilssalu.
Visi autobusi tiks virzīti uz Pilssalu, pie tilta katram tiks iedota caurlaide, jo
citādi policija būs dusmīga, līdz ar to jūs arī un beigta balle, svētki nebūs ar prieku
pilni☺.
Jaunums!
Koru karogi.
Koru karogus ņemiet līdz ua mēģinājumiem Pilssalas estrādē. Tie tiks izvietoti
gar Marienburgas pils mūriem un būs lielisks papildinājums svētku noformējumam un
noskaņai.
Naktsmītnes.
Lūgums tiem koriem, kurus interesē naktsmītnes, sazināties ar Valdu Zeltiņu,
valda.zeltina@inbox.lv, 26544973
Ielūgumi.
Katra novada vadībai mēs nosūtīsim ielūgumus 2 personām. Ja ir tā, ka
noteikti vajag arī 3.personai, sazinieties ar mums, visu nokārtosim.
Sanāca gara vēstule, bet tik daudz ko gribējās jums pastāstīt!
Uz sazināšanos, satikšanos, sadziedāšanos, sadraudzēšanos !
Svētku organizatoru vārdā,
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte,
sanita.eglite@aluksne.lv Labots!
26335234

