Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2016. gada 17. maijā, Rīgā

Šonedēļ notiks XXXII Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā
eimu, pulkā teku”
2016. gada 21. un 22. maijā Saldū notiks 32.bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā
eimu, pulkā teku”. Tie noris sadarbībā ar Saldus novada svētkiem.
Nacionālais sarīkojums kopā pulcēs 1431 dalībnieku no 88 folkloras kopām no visiem
Latvijas novadiem. Divu dienu garumā notiks koncerti, sadancošanās, sadziedāšanās,
stāstu stāstīšana un kultūrvides iepazīšana interaktīvās darbnīcās.
Programmas un folkloras svētku mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt
Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju bērniem un
jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu
stāstīšanā un to uzklausīšanā, sastopot dažādu novadu draugus un apgūstot viņu mantotās
tradīcijas un apgūto pieredzi.
Folkloras svētku tēma ir „Zirgs un zirgošanās latviešu folklorā”. Tā norāda uz mantoto
pieredzi, kas saistīta ar lauku sētu un tās galveno darbaspēku zirgu, tā apdziedāšanu dainās
un izzināšanu citos folkloras materiālos. Tēma sasaucas ar Saldus 160 dzimšanas dienu, jo
senāk Saldus bija svarīga tirgus vieta, kur ļaudis ieradās ar zirgiem. “Pulkā eimu, pulkā
teku” nacionālais sarīkojums aktualizē katras paaudzes nepieciešamību meklēt sasaisti ar
iepriekšējām paaudzēm, mantojot uzkrāto gudrību un pieredzi, to pielāgojot un izmantojot
mūsdienās. Pasākuma norises vietas ļaus dalībniekiem iepazīt arī Kurzemes kultūrvidi.
„Pulkā eimu, pulkā teku” ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā
mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu
folkloras kopas, kas darbojas interešu izglītības ietvaros skolās, bērnu un jauniešu centros,
un kā pulciņi kultūras namos. Programmā iespējams iesaistīties arī individuāliem
interesentiem, piedaloties folkloras konkursos bērniem un jauniešiem.
Pasākumu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saldus novada domi, Saldus
Bērnu un jauniešu centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”. Pasākumu atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds.
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Pasākuma norises plāns:
21. maijs, Saldus pilsētā
11:00 Lielais svētku gājiens
12:00 Saldus svētku un festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku 2016” atklāšanas koncerts
pie Saldus Mūzikas un mākslas skolas, Avotu ielā, Saldū
12:30 – 17:00 Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu programmas pie Saldus Mūzikas
un mākslas skolas, Avotu ielā, Saldū
17:00 Koncerts “Zvaigžņu deķis” Saldus mūzikas un mākslas skolas koncertzālē
17:15 “Rotaļu vija Latvijai” pie Saldus Mūzikas un mākslas skolas, Avotu ielā, Saldū
20:00 – 23:00 Stāstu, dziesmu un danču laiks Saldus Bērnu un jaunatnes centrā un pagalmā
22. maijs, Kalnasētas estrādē
9:30 Spēļu rīts “Soļiem, rikšiem, aulekšiem”
11:00 Novadu koncerts “Tek kumeļš dancodams, kokļu stīgu iemauktiņi, dziesmu sedli
mugurā”
13:20 Svētku noslēgums
Pasākuma kontaktpersona - Tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas
programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” vadītāja Māra Mellēna, e-pasts:
mara.mellena@visc.gov.lv

Papildu informācijai:
Diāna Āboltiņa
Valsts izglītības satura centrs
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67212415
E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv

