
Līgo Kurzemē!

Jāņu '2013 nakts uzvedums „Akmens. Tautasdziesma” Pedvālē

Pasākuma programma:

23.jūnijs

19:00 – 21:00 – gatavošanās Jāņu svinēšanai (Vainagu pīšana, 
siera siešana, lāpu liešana, prievīšu pīšana).

21:00 – 21:30 – Attīrīšanās rituāls pie vārtiem Nr.1. 

Tiek ievadīts pasākums, sasaucot viesus ar raga pūtienu. 
Tiek godināti klātesošie Jāņi. Rotaļa. Dindaru, dandaru ozoliņi.
Namatēvs visus klātesošos pacienā ar iepriekš sasieto sieru un 
alu.         
Tiek izstāstīts par Goda soli, tā nozīmi un principu. 
Tad attīrīšanās - sausā pirts.
Sausā pirts simboliski aizstāj tradīciju pirms Jāņiem doties pirtī, 
lai svētkus varētu sagaidīt dvēselē un miesā tīrs. Šis process 
simboliski nošķir darbus no svētkiem.

21:30 – SAULES PAVADĪŠANA.

Gājiens dūdu un bungu pavadībā caur trijiem vārtiem uz ugunskura vietu. 1. vārti – melnais caurums; 2. vārti - 
paklanīšanās; 3.vārti akmens rotāšana.

Galveno uguni aizdedz no abām pusēm, vienā latviešu kultūras pārstāvis, otrā indiešu kultūras pārstāvis, tad 
seko ziedošanas dziesmas un rituāls no abām kultūrām.

 22:22 – Saules pavadīšanas dziesmas

 22:30 – Spēka rituāls (Pūdeles aizdedzināšana un vīru deja)

22:45 – AUGLĪBAS RITUĀLS (Sievu deja) 

23:15 – 0:00 – ROTAĻAS.

Danči un apdziedāšanās pie ugunskura. 

24. jūnijs

0:00 – 1:00 – VASARAS SAULGRIEŽU KOSMISKĀ SKAŅA.

Paplašinājums Jāņiem pasaules un visuma kontekstā 
Valdis Muktupāvels; Indiešu klasiskās mūzikas skola Sarasvati;
Indiešu kultūras centra Bharata dejotāji.

1:00 – 1:30 – Buto dejas rituāls – starpdisciplinārā mākslu studija „Idea Gnosis” ar Simonu Orinsku.

1:30 – 2:10 - DANČI.

2:15 – 2:25 – UGUNSRATA LAIŠANA.

2:30 – 3:00 – MEITU ZAGŠANA - Danči

3:00 – 3:45 – TUMSAS UN GAISMAS DZIESMAS (pie ugunskura).

3:45 – Jāņu rīta rituālais vīru skrējiens

4:10 – 4:30 (4:29) – SAULES SAGAIDĪŠANA.

Noderīgi:
Iejas maksa pieaugušajiem - 2,- Ls
Ieejas maksa skolniekiem, studentiem, pensionāriem - 1,50 Ls
Pirmsskolas vecuma bērniem - bezmaksas

Autostāvvieta - 1,- Ls uz visu pasākuma laiku
Telstsvieta - 1,50 no personas
Visu pasākuma laiku darbosies Pedvāles krodziņš "Dāre"
Pasākuma norises teritorijā nedrīkstēs ienest alkoholu, kas pildīts stikla traukos
Suņu īpašniekiem lūgums suņus vest pavadā

Info pirmavots: Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs 

http://www.pedvale.lv/jaunumi/807/

