Latgales 1.pirts festivāls

(21.-23.jūlijs)

PROGRAMMA
Piektdiena, 21.jūlijs

10:00-16:00 Dalībnieku ierašanās, telšu pilsētiņas iekārtošana, piršu uzstādīšana,
saimnieciskie darbi.
16:00-17.00 Festivāla svinīga atklāšana Līgo kalnā, dalībnieku svētku gājiens. Festivāla
dalībnieku prezentēšana. Oficiālā pirts pavarda, ugunskura, kas degs visu festivāla norises
laiku, iededzināšanas rituāls, savienojot visas stihijas- ūdeni, gaisu, zemi un uguni. Folkloras
kopu un pašdarbības kolektīvu uzstāšanās.
17:00-00:00 Darbojas pirtis, masieri un citi meistari, kas uzņem visus interesentus, sniedz
konsultācijas, piedāvā procedūras.
17:00-22:00 Amatnieku tirdziņš
17:00-19:00 Pirtnieku seminārs- diskusija. Diskusiju vada Latvijas pirts savienības
pārstāvis Juris Kraucis.
18:45-20:15 Lekcija, meistarklase, rituāls pirtī “Skaņu pirts” (“Звуковая баня”), kas
paredz kolektīvu pirtī iešanu, pirmā tvaika rituālu, dziesmas, dabiskās balss
pamodināšana, mantras un kopīgu izkarsēšanos. Vada Ivans Ivakins- pirts meistars,
grāmatas “Образное парение в Русской бане” autors. Valoda: krievu.
19:00-21.00 Vakariņas, brīvais laiks pirts apmeklēšanai.
21:00-00:00 Vakarēšana Līgo kalnā. Sadziedāšanās un ģitāru spēle pie ugunskura.
Vienošanās kopīgās dziesmās dažādās valodās, cienot visu festivāla dalībnieku pārstāvētās
kultūras. Zāļu tējas ar medu. Muzikāli vokālās apvienības “Rūnas” uzstāšanās.
23:00 Uguns figūru šovs.
00:00 Naktsmiers.
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Sestdiena, 22.jūlijs

05:00-06:30 Rīta mošanās rituāls. Saullēkta sagaidīšana. Enerģētiskais rituāls rīta rasā. Rīta
rosme. Rīta pelde Bekšu dīķī. Vada pirtniece Anita Reščenko.
06:30-08:00 Brīvais laiks sevis sakārtošanai
08:15 Brokastis
9:00-00:00 Pirtnieku, masieru u.c. speciālistu darbošanās savās teltīs un pirtīs, pirts
rituāli, skaistumkopšanas procedūras visiem gribētājiem.
09:00-10:30 Lekcija iesācējiem “Pirts spēks veselībai un attīrīšanai” (“Сила бани для
оздоровления и очищения”) Vada Ivans Ivakins- pirts meistars, grāmatas “Tēlainā
pēršanās krievu pirtī ” (“Образное парение в Русской бане”) autors. Valoda: krievu.
10:00-22:00 Darbojas Tūrisma informācijas centrs, kas vēsta par pirtniecības iespējām
Latgalē un citviet Latvijā.
10:00-22:00 Darbojas Informācijas stends. Ikviens interesents un pasākuma apmeklētājs
var saņemt festivāla programmu un noskaidrot cita veida interesējošo informāciju par
pasākuma norisi un dažādu objektu atrašanās vietām.
10:30-12:00 Lekcija profesionāļiem (var piedalīties arī ikviens neprofesionāls
interesents)- “Tēlainā pēršana dzīvajā pirtī”, Vada Ivans Ivakins- pirts meistars,
grāmatas “Образное парение в Русской бане” autors. Valoda: krievu.
11:00 -20:00 Darbojas bērnu atrakcijas, radošās darbnīcas, rotaļas.
11:15 Meistarklase - Lekcija “Pirts rituāls no sirds telps” („Банный ритуал из
пространства сердца”), pirtnieces Anitas Reščenko (Aglona, „Zemeņu krastiņi”)
vadībā. Lekcijas valodas- latviešu un krievu.
12:00-20:00 Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem.








Ķermeņa apzīmēšana ar hennu.
Pirts dzērienu pagatavošanas darbnīca.
Pirts skrubīšu pagatavošanas darbnīca.
Ziepju vārīšanas darbnīca.
Pirts gariņa izgatavošana.
Pirts slotiņu siešana.
Koka figūriņu meistarošana.

12:00-23:00 Amatnieku un gastronomisko labumu tirdziņš. Konkurss par visglītāko un
tematiski noformētāko stendu.
12:00-13:30 Festivāla 2.dienas oficiālā atklāšana. Folkloras kopu, tautas deju kolektīvu,
vokālo ansambļu un citu pašdarbības kolektīvu uzstāšanās. Pirtnieku konkursa dalībnieku
prezentēšana, konkursa kārtas numuru izloze.
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13:00-16:00 Pērļošanas meistarklase. Vada Lienīte Vītiņa-Zustrupa. Meistarklases valoda:
latviešu. Meistare māca pagatavot pērlīšu rotas ar latviešu spēka zīmēm. Vietu skaits
ierobežots. Grupa līdz 10 cilvēkiem.
13:00-14:30 Prezentācija “Veselības diagnosticēšanas ierīce “VedaPuls”- kas tā ir?
Ierīces izmantošana diagnostikai pirms un pēc pirts.” Rādījumu noņemšana pasākuma
laikā, komentāri un rādījumu skaidrojums. Vada Ivans Ivakins- pirts meistars,
grāmatas “Образное парение в Русской бане” autors. Valoda: krievu.
13:30 Pusdienu laiks
14:00-15:30 Meistarklase „Klasiskā pēršana”. Vada pirts meistars, Eiropas čempions
pēršanā, pirts festivālu organizētājs: Vladas Jokubauskas no Lietuvas. Valoda: krievu.
14:00-15:30 Lekcija profesionāļiem (var piedalīties arī ikviens neprofesionāls
interesents)- “Tēlainā pēršanās dzīvajā pirtī”(“Образное парение в живой бане”),
Vada Ivans Ivakins- pirts meistars, grāmatas “Образное парение в Русской бане” autors.
Valoda: krievu.
15:00 Stilizētās stafetes, aktīvie konkursi par pirts tēmu pieaugušajiem un bērniem.
Malkas skaldīšanas sacensības, braukšana uz pirti caur ezeru, ūdens spaiņu nešanas konkurss.
15:00 Meistarklase, lekcija “Harmonizējošās skaņas pirtī un instrumentu izmantošana
pirtī”. Vada: Arnis Čakšs un Gunārs Igaunis. Valodas: latviešu un latgaliešu.
15:00 Pirtnieku konkurss. Pirtnieku darba prezentācija, rādot līdz 15 minūtēm ilgu pērienu
panorāmas pirtī. Pēršanas “modelis” var būt jebkurš gribētājs. Žūrija nosaka uzvarētāju.
Skatītāji nosaka pirtnieku, kurš iegūst simpātiju balvu.
16:00 Bērnu un jauniešu koncerts. Uzstājas mazie dziedātāji, dejotāji, kolektīvi.
17:00-18:30 Meistarklase uz skatuves “Pērēja kustību un darbību pamats” (“Основа
движений и действий парамастера”) Vada Ivans Ivakins- pirts meistars, grāmatas
“Образное парение в Русской бане” autors. Valoda: krievu.
17:00-20:00 Pērļošanas meistarklase. Vada Lienīte Vītiņa-Zustrupa. Meistare māca
pagatavot pērlīšu rotas ar latviešu spēka zīmēm. Vietu skaits ierobežots. Grupa līdz 10
cilvēkiem. Meistarklases valoda: latviešu.
18:30-19:30 Vakariņu laiks.
19:00 Vakara koncerts. Uzstājas deju kopas, deju studijas, vokālie ansambļi, teātra kopa,
folkloras kopas un ansambļi. Pirtnieku konkursa kopsavilkums, apbalvošana. Visglītākā un
tematiski noformētākā stenda / prezentācijas telts apbalvošana. Pirts tērpu modesskate.
20:30 Danči ar folkloras kopu „Vīteri”.
21:00 Igauņu dziedošās ģimenes koncerts.
22:00-03:00 Zaļumballe ar grupu „Inga&Normunds”
23:00 Uguns rijēju šovs.
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Svētdiena, 23.jūlijs

05:02-06:30 Rīta mošanās rituāls. Saullēkta sagaidīšana. Enerģētiskais rituāls rīta rasā. Rīta
rosme. Rīta pelde Bekšu dīķī. Vada pirtniece Anita Reščenko.
06:30-08:00 Brīvais laiks sevis sakārtošanai
08:15 Brokastu laiks.
09:00-12:00 Pirtnieku, masieru u.c. speciālistu darbošanās savās teltīs un pirtīs, pirts
rituāli, skaistumkopšanas procedūras apmeklētājiem.
12:00 Festivāla noslēgums Līgo kalnā. Svinīgi tiek nodzēsts pirmajā dienā iedegtais
festivāla ugunskurs. Atvadīšanās no pasākuma. Pēcvārds ikvienam gribētājam.
12:30 Pusdienu laiks. Gatavošanās braukšanai prom.

Visu festivāla laiku pasākuma norises vietā darbosies “Papardes zieda” pilsētiņa,
kur ikviens gribētājs varēs izvietot savu telti un palikt pa nakti!
"OZOLPĒRIENS" norises laikā (21.-23.07.2017.) un festivāla teritorijā (Bekšu c., Ozolaines
pagasts) AIZLIEGTS lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkohola reibumā!
Festivāla organizētāji patur tiesības mainīt festivāla programmu un norises laikus,
atbilstoši pasākuma interesēm un pasākuma dalībnieku un apmeklētāju ērtībām!
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