Valsts svētku svinības Ročesterā

Šogad Ročesterā valsts svētku svinības organizēja vietējā Daugavas Vanagu
apvienība. Šis bija īpašs gads mūsu sabiedrībā, jo papildus valsts svētkiem
atzīmējām arī apvienības 65. gadskārtu, Ročesteras kora "Līga" 65. gadu jubileju un
55 gadus, kopš dibināta Daugavas Vanagu apvienības deju kopa "Vanadziņš".
Koncerta sākumā apvienības priekšniece Līga Nutere teica īsu uzrunu par
apvienības darbību 65. gadu garumā. Bija arī saņemti rakstiski apsveikumi no
Daugavas Vanagu ASV priekšnieka Andra Kursieša un Daugavas Vanagu
organizācijas vanadžu priekšnieces Guntas Reynoldes. Šogad tika pasniegti trīs
apbalvojumi par nopelniem Daugavas Vanagu organizācijas darbā - Līga Nutere un
Ņina Vidas saņēma DV ASV Goda rakstu un Skaidrīte Johnson saņēma DV Centrālās
valdes goda rakstu. Turpinājumā kora "Līga" ilggadējā vadītāja Velta Zadiņa
pastāstīja par kora darbību, pieminot iepriekšējos kora diriģentus, dziesmu svētkus,
kur koris uzstājies un daudzos kora dalībniekus, kas kuplinājuši Ročesteras svētkus
ar savu dziedājumu 65. gadu garumā.
Koncertā dziedāja jau visiem labi pazīstamie vietējie dziedātāji - visi Daugavas
Vanagu biedri - Aleks Zadiņš, Velta Zadiņa, Līga Nutere, Emīlija Thevanesan un
Marissa Jakubonis. Kā koncertmeistars pie klavierēm bija Ron D'Amico. Koncerts
bija organizēts pa 3 tēmām - latviešu tautasdziesmas, populāras ziņģes un
patriotiskās dziesmas. Šoreiz koncertā bija papildus pāris pārsteigumi - latviešu
skolas bērni pievienojās lielajiem uz vienu dziesmu - "Dod, Dieviņi, kalnā kāpti", kur
kokles pavadījumu spēlēja mūsu diakone Linda Sniedze-Taggart, un tad visi, kas
kādreiz ir korī dziedājuši, tika aicināti uz skatuves pievienoties kopīgi nodziedot "Tev
mūžam dzīvot, Latvija!".
Koncerta otrā daļā uzstājās deju grupas. Vispirms jau deju grupas vadītāja Skaidrīte
Johnson deva īsu uzrunu par deju grupas 55. gadiem. Skaidrīte ir vadījusi deju grupu
kopš tās dibināšanas, izņemot dažus gadus 70.-gadu beigās - 80. gadu sākumā, kad
to uz īsu laiku pārņēma Oļģerts Sniedze. Lai gan grupa darbojusies ar
pārtraukumiem, tagad tā atkal ir aktīva, piedalījās Baltimoras dziesmu un deju
svētkos šogad un gatavosies arī Toronto dziesmu un deju svētkiem 2019. gadā.
Šoreiz koncertā uzstājās gan lielie "Vanadziņa" dejotāji, gan arī mazie skolas bērni,
bet koncerta beigās visi, kas kādreiz ir dejojuši latviešu tautas dejas, tika aicināti

pievienoties kopīgā dejā "Tūdaliņ, tāgadiņ".
Pēc koncerta visi pakavējās pie bagātīgi klātiem galdiem. Visiem arī bija iespēja
atminēties senos laikus, apskatot fotogrāfiju kolekciju, ko bija sagatavojušas visas
trīs vadītājas - Skaidrīte Johnson bija sagatavojusi deju kopas "Vanadziņš" bildes,
Velta Zadiņa parūpējās par kora vēsturi un Līga Nutere ar meitas Lindas Nuteres
palīdzību bija izveidojusi Daugavas Vanagu apvienības plakātu, kur liela daļa senāko
fotogrāfiju bija no bijušās priekšnieces Ainas Serdānes krājumiem.
Šie svētki ir aizvadīti, varam sākt gaidīt nākamos - simtgades svinības.
Papildus foto Facebook lapā:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1336470493143116.1073741840.93
1649516958551&type=1&l=15b47fe8a3
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