Sveicināti, dziedošie, skanīgie un muzikālie Vidzemes un Latgales kori un pūtēju
orķestri! Esiet sveicināti arī mūsu viesi no Zemgales, Kurzemes un Rīgas!
Pavisam īss brīdis un Alūksne ar prieku sagaidīs ikvienu no jums, skanīgus
smaidīgus, dziedāt un muzicēt gribošus!
Informēsim par šobrīd svarīgāko, lai mierīgu prātu varat sākt gatavoties mūsu
puses apciemošanai!
Iebraukšana
Jūsu iebraukšanas laiks Alūksnē atkarīgs no tā, vai esat koris vai orķestris.
Kur Jums jābrauc, priekšā pateiks norādes „Uz svētkiem” un „Reģistrācija”. Sekojiet
tām un noteikti nonāksiet pareizajā vietā- Alūksnes Pilssalā. Visi pūtēju orķestri brauc
pāri tiltam un autobusus izvieto Pilssalas stāvvietā. Daļa koru autobusu arī tiks virzīti
salā (bet ar prātu, lai sala nenogrimst kā Burtnieku pils), bet pārējie autobusi tiks
virzīti un izvietoti tuvākajās ielās un stāvlaukumos.
Reģistrācija
Kolektīvu reģistrācijas vieta būs Pilssalā, gandrīz jau pie pašas estrādes. Tāpēc jūsu
darbība sekojoša- vispirms novietojiet autobusu, tad dodaties uz estrādi, pa ceļam
piereģistrējoties svētkiem. Pie reģistrācijas jūs saņemsiet mūsu smaidus un visu
nepieciešamo informāciju- dienas norisi, gājiena kārtību, ēdināšanas talonus,
programmas, tūrisma informāciju u.c. noderīgas lietas.
Transports
Nosūtu jums Alūksnes karti ar norādēm, kur, kas notiek, kur svētku laikā stāv
autobusi utt. Alūksnes pilsēta ir maza, tāpēc autobusiem savās stāvvietās Pilssalā un
citviet būtu jāpaliek līdz pat jūsu atvadu sveicienam Alūksnei un mums! Ja radīsies
neskaidrības, skaisti un gudri apsardzes vīri jūs novirzīs pareizajā virzienā.
Ēdināšana
Tiem kolektīviem, kuri ēd kompleksās pusdienas un vakariņas, viss tiks
pievests uz Pilssalu. Jūsu mapītēs tiks ielikti taloni. Uz katru kolektīvu būs viens
talons un pusdienas būs jau sapakotas kastēs priekš katra kolektīva. Pūtējiem ir vairāk
laika pusdienām, bet koriem ir ļoti saspringts grafiks, tāpēc domājam, kā jūs ātrāk
tiekat pie ēšanas. Ēdinātāji būs divi, bet atšķirsies ar dažādu krāsu taloniem. Pie
reģistrācijas jums visiem vēl viss tiks izskaidrots.
Tie kori un pūtēju orķestri, kuri nav pieteikuši ēšanu, neuztraucas nemaz, jo
būs iespēja paēst par demokrātiskām cenām gan Pilssalā, gan pilsētā.
Mēģinājumi, tērpi, ģērbšanās
Esiet precīzi ar ierašanos mēģinājumos, jo, cienot jūs, esam diezgan
„saspieduši” mēģinājumu laiku. Tērps ir vai nu koncerttērps vai tautas tērps. Grūti
pateikt, kādi būs laika apstākļi. Sekojiet paši līdzi, ko sola sinoptiķi un atbilstoši arī
ģērbieties. Ja sola lietu, paņemiet līdzi lietussmēteļus. Ja sola karstu sauliaizsargkrēmus un peldkostīmus☺ Pārģērbšanās no mēģinājuma tērpiem uz
koncerttērpiem – jūsu autobusos. Pasaākuma laikā tiks nodrošināta arī medicīniskā
palīdzība, ja kādam sasāpēsies galvai vai kakls.
Estrāde
Gribas uzgavilēt- tik lielu dalībnieku skaitu Alūksnes estrāde vēl nebūs piedzīvojusi!
Par ko leposies gan estrāde, gan mēs. Bet lūdzam jūs būt iecietīgiem, jo stāvēšana būs
neērtāka kā lielajā Dziesmu svētku estrādē.

Tikšanās pēc koncerta. Balle
Pēc koncerta, no plks.20.00, telpās zem skatuves, mēs aicinām visus diriģentus
uz kopēju tostu un malēniešu cienastu. Dalībniekiem balli iesāks pūtēju orķestris
“Smiltene” un turpinās grupa “Galaktika”.
Mājās nesteidzieties! Tur atkal gaida ikdienas gaitas. Izbaudiet atpūtu, Alūksni
un viens otra klātbūtni!
Atpūta
Koriem atpūsties jau īpaši nesanāks, bet pūtēju orķestru vīri gan varēs izbaudīt
Alūksnes piedāvātās iespējas atpūtai. Mapītēs jums tiks ielikta precīza informācija par
iespējām skatīt, apmeklēt, baudīt mūsu pilsētu un ezeru. Šeit izstāstu tikai to, ka ezera
krastā, turpat Pilssalā, būs iespēja vizināties ar laivām, katamarāniem, smailītēm (par
nelielām samaksām- 3,00 EUR stunda). Jūsu atpūtai ir “nofraktēts” plosts, kas no
plkst.12.30 līdz 17.00 ir gatavs jūs vest skaistā ekskursijā pa mūsu salām bagāto
ezeru. Ekskursijas ilgums 30.min. Cena 2,00 EUR no personas vai 20 EUR no
pilnas grupas (25 personas). Ja vēlaties jau laicīgi pieteikt plostu, zvaniet Ilonai
pa tel. 29416253, jo visi var arī netikt.
Mums Pilssalā ir uzbūvēts arī jauns gājēju tilts, uz kura katru stundu pirmās 15
min. skan fantastiska mūzika, bet naktī pievienojas arī brīnumains apgaismojums.
Pārejot tiltu, jūs varat nokļūt arī pie skatu torņa, kur par 1,00 EUR uzkāpsiet
30 metrus virs Alūksnes un labi, arī ar binokli, redzēsiet cik skaista ir mūsu pilsēta.
Pie torņa nopērkami ir arī suvenīri. Kaut gan suvenīrus mēs jums piedāvāsim
iegādāties arī Pilssalā pie reģistrācijas telts.
Ja ir vēlme iepirkties Zaļajā tirdziņā, tad jums būs tāda iespēja. Alūksnē
šajā dienā jau no plkst.8.00 rītā, Dārza ielā 11(turpat, kur stāšanās gājienam),
būs lauku labumu tirgus. Nosūtu afišu pielikumā. Tas no Pilssalas ir pavisam
tuvu.
Protams, arī mūsu muzeji, parki, strūklakas, kafejnīcas gaidīs ikvienu no jums.
Tikai žēl, ka laika tam visam būs maz!:(
Caurlaides uz Pilssalu
Visi tie autobusi, kuri tiks virzīti uz Pilssalu, reģistrācijas vietā iegūs caurlaidi,
kura jāieliek autobusa logā. Pārējiem autobusiem caurlaides nav vajadzīgas.
Gājiens
Gājiena maršrutu skatiet kartē. Gājienā jūs dosieties novadu alfabētiskā secībā.
Tie pūtēju orķestri, kuri pavada koru dziesmas koncertā, gājienā nedodas, bet muzicē
estrādē. 6 pūtēju orķestri tiek izvietoti gājiena ceļā un no plkst.16.30 brīvā repertuārā
muzicē, gājienam pievienojoties beigās.
Koru karogi
Koru karogus ņemiet līdz gājienā. Tos pēc gājiena novietosiet gar
Marienburgas pils mūriem, tam noteiktajā vietā.
Uz sazināšanos, satikšanos, sadziedāšanos, sadraudzēšanos !
Svētku organizatoru vārdā,
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte,
sanita.eglite@aluksne.lv,26335234

