RADOŠĀS DARBNĪCAS
12:00-14:00

KORA MEISTARKLASE

12:00-12:45

TAMBORĒŠANAS DARBNĪCA LIELIEM UN MAZIEM

12:00-12:45

13:00-13:45

13:00-13:45

13:00-13:45
14:00-14:45
14:00-14:45

14:00-14:45
15:00-17:00

15:00-17:00

15:00-17:00

Vadītājs: Marks Opeskins (Vācija) - XX Dziesmu svētku virsdiriģents, virsdiriģents Eiropas Latviešu Kultūras svētkos
Briselē 2015. gadā.
Visi dziedātgribošie un varošie aicināti pievienoties Debesmannas kopkorim! Meistarklasē sagatavosim piecas dziesmas dziedāšanai
Debesmannas koncerta nobeigumā.
Lūdzam uz šo meistarklasi pieteikties: frankfurteslatviesi@gmail.com
Vadītāja: Liāna Adijāne (Vācija)
Mācīsimies notamborēt Latvijas karodziņus profesionālas rokdarbnieces un šuvējas vadībā! Pieaugušie acis varēs arī priecēt ar jau gatavajiem
Liānas linu darbiņiem!
Ja iespējams, lūdzam paņemt līdzi tamborēšanas adatu un dziju.

RITMA DARBNĪCA JEB “TRUBAFONS”

Vadītāji: Emīls Mangulis, Elans Pureklis (Latvija)
Ar puišu palīdzību iemācīsimies spēlēt trubafonu! Instruments veidots no dažāda lieluma trubām un puiši, sitot ar “dārgām” čībām pa trubu
virsmu, izspēlē dažādas populāras melodijas. Katrs varēs izmēģināt un jautri būs gan spēlētājiem, gan klausītājiem!

ROTAĻAS LIELIEM UN MAZIEM

Vadītāji: Lielās un mazās „Dzērves“ (Luksemburga)
Lielās un mazās “Dzērves” rādīs un mācīs labi zināmas un mazāk populāras rotaļas un dančus. Cerams, ka mums pievienosies arī Hāgas “Stārķīši”,
ar ko iepazināmies skolēnu dziesmu svētkos.
Aicināti lieli un mazi, kam prieks kustēties un dziedāt kopā!

LATVIJAS ANIMĀCIJAS FILMU DARBNĪCA: VISS PAR UN AP LATVIEŠU ANIMĀCIJAS FILMĀM

Vadītājs: Uldis Mākulis (Šveice)
Latviešu animācijas kino, iespējams, ir spilgtākais kino žanrs Latvijā. Šķiet, stāstu ekranizējumos neeksistē sižetisko šķēršļu. Tie ir gan par
pasaku pasaules varoņiem, gan reāliem mūsu laiku cilvēkiem, stāsti par tuvām un tālām zemēm, stāsti ar un par dzīvniekiem.
Latvijas animācija ir formāli daudzveidīga; tajā ir gan leļļu, gan divās, gan trīs dimensijās datorā radītas filmas.
Šajā darbnīcā būs iespēja iepazīt Latvijas animācijas kino daudzās šķautnes un atrast ko jaunu sev, ikvienam vecumam.

VEIDOŠANAS DARBNĪCA BĒRNIEM

Krāsosim Debesmannu un latviešu tautastērpus, risināsim uzdevumus, paši pagatavosim aproces ar tautiskajiem rakstiem! Darbosimies
krāsaini un radoši!

IZZINI LATVIJU!

Vadītāja: Gita Kavertide (Vācija) – Frankfurtes Eiropas skolas latviešu valodas skolotāja
Informatīva darbnīca gan latviešiem, gan nelatviešiem. Pārbaudīsim savas zināšanas par mūsu dzimteni un pastāstīsim nelatviešiem par
mūsu skaisto zemi.

LATVIEŠU DANČI

Vadītāja: Laura Putāne (Vācija) – deju kopas “Trejdeksnītis” vadītāja
Šajā danču meistarklasē apgūsim un izdancosim dančus, kuri tika dejoti latviešu sētās, saimēs un godos dažādos Latvijas reģionos. To pieraksti
datēti ap 20.gs 20-30 gadiem. Mugurdancis, Krakovjaks, Klumpakoujis, Zābaku žīga, Ģežablis, Oira, Pankūkas, Eilenders un daudzas citas!
Kopīgi meklēsim atbildes, vai ir kas kopīgs latviešu un vācu dejām?
Aicināts pievienoties ir ikviens! Danči piemēroti visiem - var dejot mazs ar lielu, jauns ar vecu, pa pāriem un visi kopā!
Lūdzam ņemt līdzi vieglus apavus (čībiņas, pastalas, deju kurpes), vieglu apģērbu un ūdeni.

KOKLES DARBNĪCA: ŅEM, NU, ROKĀS SAVAS KOKLES…

Vadītāja: Laima Spanheimere (Vācija)
Klausīsimies, iepazīsimies un, protams, mēģināsim paspēlēt latviskāko instrumentu - kokli.

NETRADICIONĀLIE MUZICĒŠANAS VEIDI

Vadītāji: Manguļu ģimene (Latvija)
Iepazīsim un izmēģināsim netradicionālus instrumentus – glāžu, pudeļu mūziku un lielās pēdu klavieres.
“Glāžu mūzika” – uz šī instrumenta var nospēlēt skaistas, liriskas melodijas, taču pirms tam iemācīsimies “pieskārienu”.
Tas nozīmē, ka būs vajadzīga pacietība!
“Mūzika uz pudelēm” – jautrības instruments, kas sastāv no dažāda lieluma pudelēm. Pa tām uzsitot ar mazām karotītēm var izspēlēt
dažādas melodijas!
“Pēdu klavieres” – 1m x 4m lielas klavieres, kuras var spēlēt ar kājām uzkāpjot uz taustiņiem. Ļoti fiziska muzikālā darbnīca, kas attīsta
koordināciju. Var spēlēt vairāki cilvēki reizē – astoņkājīgi – un patiks visiem vecumiem!

MAUČU ADĪŠANAS DARBNĪCA

Vadītāja: Inta Jansone (Luksemburga)
Izmēģināsim roku latviešu uzroču jeb, kā suiti saka, “mauču” adīšanā ar pērlītēm.
Ja iespējams, lūdzam paņemt līdzi plānu vilnas dziju, dzijas biezumam atbilstošas pērles, mazu trauciņu pērlēm, divas zeķu adāmadatas
(Nr.1.5 vai 2), šujamo adatu pērļu uzvēršanai un diegu.

LATVIEŠU ĢIMENES FILMA LATVIEŠU VALODĀ

Kad visa diena jau pavadīta dažādās darbnīcās un apgūtas dažādas prasmes, mazliet mierīgākam noskaņojumam piedāvājam noskatīties
jautru latviešu ģimenes filmu latviešu valodā.

Mūsu kultūras svētkus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

