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^UKsemourga svin. svetKus ar mazo Kavalerijų
Iespējams, daudzi lasītāji neko
nav. dzirdējuši par Mazo kavale
rijų. Ar viņiem iepazinos neklā
tienē, pirms diviem gadiem ska
toties Likteņdārza talku. Kava
lerija piedalās daudz pazīstamu,
arī mazāk pazīstamu cilvēku;
viņi dzied pašu komponētās
dziesmas ar Imanta Ziedoņa
tekstiem un vispār - strādā un
dzied. Viņi brauc talkās pa Lat
viju, izraugās kādu galamērķi
un brauc to sakopt. Toreiz Mazā

(Skaļā balsī) Ah.... Tas ir tik forši!
Tā ir domubiedru grupa, ΙΟ
Ι 5 cilvēki  muzikanti, studenti,
sociologi, baņķieri, mācībspēki,
kuri kopš aprīļa reizi trijās nedē
ļās dodas ārpus Rīgas, vēlams,
uz laukiem - jo tālāk, jo labāk -,
un tur priekšā ir viens, kurš ρ
zina, ka mēs braucam, un jau ir
noorganizējis bariņu vietējo
talcinieku... Tad mēs dodamies
vai nu krūmu biezoknī, vai arī,
piemēram, uz lauku vākt akme-

Mazā kavalerija

Runā Latvijas Goda konsuls Luksemburga Anrijs Dīdrichs
kavalerija iegūla manā atmiņā,
jo mani uzrunāja viņu filozofi
ja - nevis mācīt un stāstīt, kas
jādara, bet pašiem darīt, rādīt
priekšzīmi. Varbūt citus tas ie
dvesmos. Pie Luksemburgas lat
viešiem viņi brauca nevis vidi
uzkopt, bet gan būt palīdzīgi
uzturēt možumu un latvisku
garu 18. novembra laikā, kad
latviešiem domas vijas ap savu
valsti un tās likteni.
Viens no pazīstamākiem ka
valerijas dalībniekiem ir Renārs
Kaupers (Prāta vētra). Viņš 2009.
gadā par savu jauno projektu
stāstīja: „Jaunākais projekts ir
Mazā kavalerija. Vai tu kaut ko
zini par Mazo kavalerijų? Nē?

ņus, strādājam visu rīta pusi,
kopā pasēžam, uzspēlējam fut
bolu un vakarā pamūzicējam.
Viss ir tāds maziņš — maza kava
lerija, mazas ambīcijas, mazas
prasības. Jo vienkāršāk, jo labāk!
Un šie pasākumi man sniedz
milzīgu gandarījumu!" (Lauma
Lūse, www.unaj
Tā nu Mazā kavalerija ieradās
mazajā Luksemburga 19. no
vembra rītā, bet pievakarē prie
cēja lielus un mazus, jaunus un
vecākus ar savam dziesmām un
možo garu. Atšķirībā no citiem
gadiem šogad Luksemburga ne
notika neatkarības dienas pie
ņemšana, jo Beļģijai un Luksem
burga! irjauna Latvijas vēstniece,
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bet viņa vēl nav akreditēta Luk
semburga. Tā nu šobrīd esam
bez oficiālas pārstāvniecības,
lai gan mūsu goda konsuls An
rijs Dīdrichs, kā vienmēr, atbal
sta Luksemburgas latviešus. Savā
īsajā uzrunā viņš pauda prieku,
ka redz tik daudzus latviešu bēr
nus, daudzi dzimuši Luksem
burga, kuri runā latviski un pie
dalās latviešu sarīkojumos. Tiesa,
šoreiz Luksemburgas folklo
ras kopas Dzērves priekšnesumā
bērni nepiedalījās, bet viņu čalas
bija dzirdamas visapkārt.
Viena no Mazās kavalerijas
līdzdibinātājām ir jaunā kultū
ras ministre Žaneta JaunzemeGrende (VL-TS/LNNK). Viņa
ieradās Luksemburga kā maza
kavaleriste. Ministre atzina, ka
jaunajā amatā esot pārdomājusi,
vai doties ceļā ar „savējiem".
Taču - tagad ir citi laiki un
„mums ir jābūt atvērtiem un

cilvēciskiem", viņa pauda sarunā.
Lai gan nebija laika iedziļināties
politiskos jautājumos (kavalerija
Luksemburga bija mazāk nekā
24 stundas!), radās iespaids, ka
jaunā kultūras ministre ar ideā
lismu uzņēmusies jaunos pienā
kumus, papildinot kultūras jo
mas vajadzības un prasības ar
savu lielo pieredzi uzņēmējdar
bā. (No 2006. līdz 2008. gadam
Jaunzeme-Grende bija Laudjas
Tirdzniecības un rūpniecības ka
meras (LTRK) padomes locekle,
viceprezidente, bet 2008. gada
aprīlī kļuva par LTRK valdes
priekšsēdi. Šo amatu viņa atstāja
šā gada martā.)
Varētu teikt, ka Luksemburga
šoreiz deva savu „iesildīšanās"
grupu, jo Dzērves ieskandēja
koncertu, bet viņu dziesmu ska
ņām pievienojās un tad tās pār
ņēma savā ziņā Mazā kavalerija.
Nedzirdētas dziesmas ar Imanta

Ziedoņa tekstiem un pazīstamas
kavalerijas dalībnieku dziesmas.
Māra Upmane-Holšteina dzie
dāja savu, ar grupu Astronaut
popularitāti ieguvušo dziesmu
„Daļa Rīgas" (Upmanes vārdi un
mūzika). „Nē, nē, man nevajag
citā Rīgā,/ Esmu šeit pat savā
sabiedrībā./ Nē, nē, es nelūdzu
citu Rīgu,/ Daļa šīs Rīgas jau daļa
no manis."
Diemžēl Renārs Kaupers pats
nevarēja ierasties Luksemburga,
taču viesi klātesošiem par prieku
nodziedāja Kaupera/Cipes dzies
mu ar vārdiem: „Tie ir vārdi no
manas tautas/ Un dziesma man
arī no tās,/ Un es zinu, neviens
manā vietā/ To nedziedās." Šis
bija ļoti aizkustinošs brīdis, kad
zālē sēdošie pievienojās viesu
balsīm un uz brīdi kļuvām par
mazliet lielāku kavalerijų...
Vaida Liepiņa

Svinēt Latvijas valsts dibināša
nas 93. gadadienu Geteborgą m^^tāsm
pulcējās liels skaits latviešu. Ge
teborgas Latviešu apvienības
(LAG) priekšsēde Ilze Šakare,
atklājot vakara programmu, ar
prieku sveica viesus no tuvienes
un tālienes. Svētku runu teica
diplomāts Rolands Lappuķe no
Rīgas, īpašu uzdevumu vēstnieks
darbam ar diasporas latviešiem.
Publika ar lielu interesi klausījās
referenta stāstījumu par trimdas
latviešu devumu Latvijai gan
okupācijas laikā, gan atkusnim
sākoties, kā arī aktīvi piedaloties
politiskajos procesos saistībā ar
pievienošanos Eiropas Savienī No kreisās: Jonas Steen, Ilze Šakare, Rolands Lappuķe
bai un NATO. Referents uzsvēra
arī šodienas latviešu diasporas
Īpašs vakara viesis bija jaunais de klāja bagātīgu auksto galdu,
svarīgo uzdevumu nezaudēt kon goda konsuls Geteborgą, jonas par kuru galvenais paldies pienā
taktus ar savu valsti, turēt to godā Steen, ko sirsnīgi visu vārdā svei kas valdes loceklei Elitai Veidéi.
un nodot tālāk saviem bērniem ca R. Lappuķe un I. Šakare. Goda Kad visi sēdēja pie galdiem, R.
latviešu valodu un kultūru.
konsuls savā runā pateicās par Lappuķe izmantoja iespēju iepa
Koncerta daļā klātesošos ie godpilno uzdevumu un solīja zīties un parunāties ar klāteso
priecināja jaunā celliste Anja publikai ar prieku strādāt Latvi šiem, no kuriem daudzi bija pē
Strautmane. Programmā dzir jas labā. Nobeidzot vakara pirmo dējos 10 gados Zviedrijā iebrau
dējām gan Preludi no J. S. Bacha daļu, kopīgi nodziedājām Valsts kuši tautieši. Rīkotājiem ir liels
Svītas Nr.6 un Sarabandu, zvied himnu un tāpat kopīgi pacēlām prieks, ka jauniebraucēji latvieši
ru komponista I. Lidholma glāzes par Latviju, novēlot tai atrod ceļu uz LAG sarīkojumiem.
Iebraucēju piesaistīšana vietējām
Fantasie sopra Laudi un Dolciss ügu mūžu.
imo no mūsu P. Vaska Grāmata
Svētku vakars turpinājās ar latviešu organizācijām ir svarīgs
čellam. Piedevās variācijas par kopīgu mielastu. Kamēr publika uzdevums Zviedrijas latviešiem.
I. Šakare
tautasdziesmu Tumša ndkte...
iepazinās un atpazinās, LAG val

