Latvijas mazākumtautību festivāls
ZEME ZIED
2021.gada 14.augustā, Jelgavā

KONCEPCIJA

Festivāla mērķis ir popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību
tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas
kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās
kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.
Festivāls pulcēs vairākus simtus dalībnieku no visas Latvijas tradicionālo kultūru
mākslinieciskajiem kolektīviem, kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas.
Festivāls prezentē mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas
kultūrtelpai.
Šajā festivāla īpašu lomu ieņem tieši norises vieta – Jelgava, Zemgales sirds.

Festivāla mākslinieciskā koncepcija veidojas no diviem lielumiem. Pirmais ir zeme, kas jau
pats par sevi ir iekodēts ne tikai mūsu valsts pamatvērtībās un kultūrā, bet arī vārdā Zemgale
(ZEMgalE). Zeme ir tas, kas mūs vieno neatkarīgi no tautas, bet Zemgale ir mūsu maizes klēts
ar auglīgāko un ziedošāko zemi. Auglīgā zeme mums sniedz ne tikai pamatvērtības un
patvērumu, bet arī visu kas saistīts ar tautu tradīcijām un krāšņām vērtībām, jo zeme zied.
Šeit izaug otrais dotais – ziedēšana!

Ziedi zied, tauta zied, dziesma zied, deja zied, dvēsele zied, zeme zied, zemgale zied. Šī
kopīgā ziedēšana simboliski satiekas Jelgavā, kur plūst Zemgales lielākā upe Lielupe. Tā
pārvērtīsies par vienu kopīgu un krāšņu ziedu upi, kuras krastos tautas sanāks un upē
atmirdzēs visas vērtības, kas lepni plūdīs līdz uzziedēs visa Latvija!

Kas vieno visas tautas? Savs tautastērps? Savas dziesmas? Sava ziedēšana? Vai ik katras
tautas tērpos ir atrodams ziedu motīvs. Arī latviešu tautas tērpā un meitu brunčos uzzied
zemgales rozīte. Katru tautu vieno ziedi un ziedēšana.
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Līdz pašam zemes galam iet,
kur visa zeme ziediem zied,
No saknēm sārti ziedi plaukst
Tie tiecas līdz ar gaismu augt.
Bet Zemgalei ir divi doti - saules staru apvirmoti.
Tie Lielupes ūdeņi zilie un auglīgie lauki – zem debesīm brīvie.
Līdz pašam galam iet - tur Zemgalē zeme zied.

Festivāla ietvaros paredzēti trīs koncerti:
1) Garīgās mūzikas koncerts norisināsies Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā
baznīcā. Koncerta galvenais vadmotīvs vīsies ap tēmu dvēseles ziedēšana.
2) Festivāla lielās skatuves, jeb dienas koncertprogramma norisināsies Hercoga Jēkaba
laukumā. Koncertprogrammas vadmotīvs raisīsies ap tēmu – Ziedu upe – Lielupe.
3) Festivāla lielkoncerts notiks Brīvdabas koncertzālē “Mītava”. Lielkoncerta nosaukums
Saules dziesmu audeklā.
Koncerta režisors J.Jonelis: Katra Latvijā dzīvojošā tauta veido mūsu spēku pasaules
kontekstā. Katrai tautai raksturīgās tradīcijas ir kā pavediens saules audeklā kurā
gleznojam mūsu ziedošo zemi. Tikai pavedienā kā saiknē starp ikkatru no mums,
parādībām un procesiem šodienā, mēs spējam uzgleznot tādu Latvijas zemi, kuras
īstais košums rodas tikai un vienīgi tautu sadraudzībā.
Koncerta laikā, dziesmu pavedienā, dažādu tradīciju balstītā pieredzē, mēs radīsim
dažādu tautu māksliniecisko kolektīvu sasaisti kā vienotu Latvijas Kultūru ainavu. Lai
uzplaukst viena liela un krāšņa glezna saules dziesmu audeklā.
Koncertā skanēs Saules dziesmas. Dziesmas, kurām raksturīgi arī spīdēšanas,
mirdzēšanas, sildīšanas, lēkšanas, rietēšanas, ritēšanas un tecēšanas uzdevums. Tās ir
tradīcijā balstītas tautas dziesmas, kuras ļauj piedzimt un ziedēt smaidam. Tādas,
kuras dod iekšēji neizsmeļamu spēku kā to zemei sniedz upes ūdens, lai zieds varētu
izplaukt Saules pavedienā. Tās ir dziesmas, kuras saturs smeļas kosmoloģiskās saules
– pasaules, šīs saule virzienā (par likteņiem, par saules mūžu kontrastā cilvēka
mūžam). Dziesmas par teiksmaino Sauli un Saules mītu (mitoloģiskā Saule). Dziesmas
par sauli zemes virsū, kura dod siltumu, gaišumu un laika nesēju. Saule kā
personificēta būtne ar cilvēciskām īpašībām. Ģimenē bērns kā saule, kurš kā zieds
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izplaukst savā ģimenē savā sētā piepildoties ar tikumu, daiļumu un košumu. Neiztikt
bez rotāšanās dziesmām, dziesmā par dabas parādībām. Veselīgs humors vienmēr
dara brīvāku un sasvstarpēji atvērtāku, tādēļ iespējamas būtu joku dziesmas.
Koncertam lielisks ornaments ir dažādu tautību vasaras svētku dziesmas. Mūsu
uzdevums notvert šo pavedienu – iegūt, būt un kļūt.
Saulit' mani iemācija
Ziediem aust audekliņu.

PASĀKUMU NORISES VIETAS
Brīvdabas koncertzāle «Mītava», Pasta sala
Hercoga Jēkaba laukums
Jelgavas Kultūras nams, Kr.Barona iela 6
Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca, Lielā iela 22a

FESTIVĀLA PROGRAMMA
10.00 – 16.00
Amatnieku gadatirgus

Hercoga Jēkaba laukums

Nacionālās virtuves

Hercoga Jēkaba laukums

Tērpu skate

Hercoga Jēkaba laukums

Lielās skatuves koncertprogramma

Hercoga Jēkaba laukums

Meistarklases un radošās darbnīcas

Jelgavas Kultūras nams

12.00
Izstādes atklāšana

Jelgavas Kultūras nams

(01.08.-15.09.2021)
15.00
Garīgās mūzikas koncerts

Sv. Annas baznīca

19.00
Festivāla lielkoncerts

Brīvdabas koncertzāle «Mītava
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FESTIVĀLA NORISES
Dienas koncertprogramma – lielā skatuve
Hercoga Jēkaba laukums
10.00-16.00
Režisors, koordinators – Sandis Kalniņš
Scenogrāfe – Ilze Beķere

Amatnieku gadatirgus
Hercoga Jēkaba laukums
10.00-16.00
Koordinatore– Santa Sīle
Māksliniece – Ilze Beķere

Meistarklases
Jelgavas Kultūras nams
10.00-16.00
Koordinatore– Evika Kaufelde

Izstāde
Jelgavas Kultūras nams
Atklāšana 12.00 (1.augusts – 15.septembris)
Projekta vadītāja – Jana Bahmane
Māksliniece – Anda Buškevica

Nacionālās virtuves
Hercoga Jēkaba laukums
10.00-16.00
Koordinatore – Žanna Novaša

Tērpu skate
Hercoga Jēkaba laukums/ Pie Jelgavas Kultūras nama
Koordinatore – Jeļena Grīsle
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Garīgās mūzikas koncerts
Jelgavas Svētās Annas baznīca
15.00
Režisors – Sandis Kalniņš
Māksliniece – Ilze Beķere
Projekta vadītāja – Evelīna Bučele

Festivāla lielkoncerts
Brīvdabas koncertzāle “Mītava”
19.00
Režisors – Juris Jonelis
Muzikālā vadītāja – Kristīne Kārkle – Kalniņa
Scenogrāfe – Austra Hauks
Dramaturgs – Elīna Apsīte
Gaismu mākslinieks – Ivars Vācers
Skaņu mākslinieks – Einārs Cintiņš
Videomākslinieks – Viktors Keino
Projekta vadītāja – Monta Brūvere
Projekta vadītājas asistente – Lelde Kristiāna Vozņesenska
Skatuves menedžmenta koordinatore – Linda Vaškevica – Veita
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