Aktīvā kolektīvu darba sezona Vecpils kultūras centrā turpinās!
Līdz ar maija ziedu plaukšanu noslēgusies aktīvā darbošanās rokdarbnieču pulciņā
(vad.G.Inte) un aušanas pulciņā ( vad. M.Ceriņa) . Paldies čaklajām rokdarbniecēm un
audējām, kuras ar saviem darbiņiem padižojās izstādē senioru pasākuma dienā 16.maijā. Arī pēc
pasākuma bija iespējams apskatīt gan tamborētos plecu lakatus ,gan interesantā adījumā adītas
zeķes, gan uzausto krāsaino lupatdeķi gandrīz 10 metru garumā. Ne katrs to var! Lielu darbu
paveica dalībnieces: Ilga Staņēviča, Dzintra Lāce, Vanda Meļķe, Gunta Inte, Māra Ceriņa.
Pārējās rokdarbnieces jau savus darinājumus bija paspējušas sadāvināt radiem, draugiem,
paziņām.
Taču kultūras centrā darbojas vēl divi aktīvi kolektīvi – amatierteātris ( vad.S.Aigare)
un folkloras kopa (vad.A.Arnolda)!
Šajā sezonā amatierteātris piedzīvojis 11 uzstāšanās reizes ! Tās bijušas gan Vecpilī ,gan
Priekulē, Durbē, Padurē, Bunkā, Vilgālē, Gudeniekos. Paldies ilggadējiem aktieriem Inārai un
Harijam Genesiem, Dzintrai Zvirbulei, Dzintrai Lācei, Jānim Aigaram. Kā arī aktrisēm ar
mazāku aktierstāžu –Ainai Gureckai un Maijai Cinovskai. Un visam pa vidu mīcījos un kaut ko
centos parādīt es –Inta Dreimane. Bet ar to, ka Līgo svētkos “pacēlām” pirmizrādi A.Banka
“ŠEDEVRS” divarpus stundu garumā sadarbojoties ar folkloras kopu, nekas jau nebeidzās.
Amatierteātrim priekšā vēl piedalīšanās festivālā “Vezums” Bauskas pusē 27.jūlijā ar izrādi
“Dullās māsas”. Viss turpinās! Lai izdodas!
Folkloras kopa darbojas tikai četrus mēnešus, bet jau piedzīvoja 6 uzstāšanās reizes gan
Vecpilī, gan Dunalkā, Lieģos, gan Krotē pie Krūkļa mežābeles. Paldies aktīvajām dziedošajām,
skanīgu balsu īpašniecēm – Gitai Tumpelei, Intai Figoriņai, Lilijai Ločmanei, Ingai Kārkliņai,
Dzintrai Sjomkānei, Inārai Genesei, Solvitai Aigarei, Ancei Dreimanei. Paldies arī dziedātājām ar
īsāku darbošanās periodu - Anitai Figoriņai, Ievai Ikertei, vijolniecei Hildai Ciemesei. Un atkal
pa vidu kaut ko mēģināju izdziedāt un izbungot es –Inta Dreimane. Paldies muzikālajiem zēniem
Arnim Arnoldam, Edijam Klievēnam un Gustavam Ciemesam ar kuriem varējām rēķināties
muzikālajā pavadījumā pasākumos! Arī šim kolektīvam nekas nav beidzies. Pēc lielā, skanīgā
kopdarba Līgo pasākumā Vecpilī, folkloras meitenes gatavojas Ezera svētku pasākumam. Mums
dots gods piedalīties ar muzikālu pārsteigumu atklāšanas pasākumā pie Dzirnavnieku avotiem
(Vecpilī) 24.jūlijā.
Protams priecājamies par katru kolektīva jaunpienācēju, tāpēc aicinām apsvērt domu ar
jauno sezonu ņemt dalību kādā no kolektīviem! Laipni uzņemsim, kopīgi strādāsim, lai Vecpils
vārds izskanētu aiz pagasta robežām!
Jauku, saulainu vasaras atpūtu vēlot Inta Dreimane kultūras un
atpūtas centra vadītāja

