Baldones mūzikas pamatskolas kora nometne Igaunijā

2009.gada mācību gads Baldones mūzikas pamatskolā sākās ar ļoti intensīvu darbu 5.-9.klašu
korim, jo bija jāsagatavo 4 igauņu un 6 latviešu dziesmas koru nometnei Igaunijā, kura notika no
24.-27.septembrim.
Šī nometne notika starptautiskā projekta „Dziedošie kaimiņi” ietvaros un tas nebija vienīgais
pasākums šajā projektā.
Bet šoreiz tieši par koru nometni.
Baldones mūzikas pamatskolas koris kopā ar vēl 3 Latvijas bērnu koriem (no Baldones vsk., Ogres
ģimn., Kauguru vsk.), kā arī 2 Igaunijas koriem tika uzaicināts uz Igauniju, Parksepu piedalīties
koru nometnē.
Kā jau visi braucieni un aktivitātes ārpus Latvijas ir ļoti interesanti, arī šis pasākums bija jauks,
aktīvs, radošs un draudzīgs.
Tātad- visu pēc kārtas.
24.septembra agrā rītā 30 BMS koristi un 3 skolotāji devās ceļā uz Igauniju. Līdz Parksepai nav
tālu, aizbraucām dziedādami…,un ap pusdienslaiku jau bijām galā.
Visi Latvijas kori tika izmitināti Parksepas pamatskolā, kur gan gulējām, gan ēdām, gan dziedājām,
gan atpūtāmies.
25.septembris bija lielā darba diena-koru kopmēģinājumi gan pa balsīm, gan kopkorī, dažādas
dziesmas, interesanti diriģenti-diena dziedot pagāja ātri!
Bijām arī ciemos Puigas pamatskolā, kurā mācījāmies valodu un skatījāmies skolas deju kolektīva
priekšnesumus.
26.septembris- ekskursiju un nometnes noslēguma koncerta diena.
Rīts sākās ar vairākām jaukām un interesantām ekskursijām. Pabijām radošajā rokdarbu studijā uz
filca cepurīšu veidošanu, kas izvērtās tik jautra un saistoša nodarbe mums visiem un galvenais- šīs
pašu veidotās cepurītes varējām ņemt līdzi kā suvenīrus.
Ļoti pārsteidzošs bija muzikālais tornis, kurā kāds igauņu mākslinieks izveidojis pakāpienu
klaviatūru. Kāpjot augšā līdz pat 3 stāvam, varējām ar kājām uzspēlēt klavieres…,no sajūsmas ,
tikuši līdz torņa augšai, nodziedājām vairākas dziesmas, par ko savukārt bija patīkami pārsteigts
pats torņa mākslinieks. Viņš teica, ka vēl neviens nekad šai tornī nav dziedājis, tātad mēs-Baldones
mūzikas pamatskolas koris bijām pirmie!
Vēl šajā dienā pabijām latviešiem tik iemīļotajā Munameģi (tulk. Olu kalns).Skaisti! No skatu torņa
redzamā zili pelēkos toņos tītā mežu un kalnu ainava patiešām aizkustināja mūsu sirdis.
Un tā pienāca pats svarīgākais-koru koncerts Viru Kultūras centra zālē.
Jāsaka, ka tik pozitīvu emociju bagāts pasākums tiešām sen nebija piedzīvots. Tas bija kā jauka
balva pēc labi padarīta darbiņa. Gan koristi, gan klausītāji izteica atzinīgus vārdus par koncerta
veiksmīgo un interesanto programmu, koru labo sagatavotību, kā arī jauko atmosfēru visa
pasākuma garumā.
Un, cik labi bija justies brīviem un atraisītiem dziedot gan latviešu, gan igauņu valodās, muzicējot
kopā un galu galā-vienkārši esot kopā vienā lielā, radošā kolektīvā.

Tagad gaidīsim visus korus atkal kopā-šoreiz pie mums Baldones estrādē uz lielo projekta
noslēguma koncertu 27.jūnijā.Tad arī visi baldonieši un mūsu ciemiņi varēs izdzīvot daļu no mūsu
kaimiņu sadziedāšanās svētkiem.
No savas puses gribēju teikt lielu paldies igauņu projektu vadītājai Astrid Org, kura aizsāka šo
projektu, Dacei Grīslei no Ogres, kura nodeva tālāk Latvijā šo ideju, Karinai Putniņai, kura šo
piedāvājumu pieņēma un darīja zināmu mūsu skolai.
Šī projekta ieguvums ir neaprakstāms un nesaskaitāms. Par projekta līdzekļiem tika atjaunota
Baldones un Parksepas estrādes grīdas un visi 240 projektā iesaistītie koristi pavisam drīz tiks pie
jauniem tautas tērpiem! Projekta ietvaros visi šo koru diriģenti ir izgājuši fantastiskus kursus, tātad
varēs savas zināšanas un praksi nodot tālāk saviem dziedātājiem un kolēģiem.
Un visbeidzot-mūsu mazie koristi pabijuši starptautiskā nometnē, no kuras atveduši līdzi labas
atmiņas, skaistas emocijas un arī jaunas dzīves un dziedāšanas iemaņas.
Gaidīsism visus Baldones estrādē 27. jūnijā uz projekta „Dziedošie kaimiņi”noslēguma koncertu.
Baldones mūzikas skolas 5.-9.kl. kora diriģente Sarmīte Skrūzmane

