Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Praktiskais seminārs
Lielās dienas svinības – teorija un prakse
2013. gada 23. martā
10:00-12:00 ievads motormuzeja filiālē Bauskā, Bauskas novads, Codes pagasts,
„Sarkanmuiža 6” (Via Baltica pagrieziens uz Mežotni)
12:00-16:00 nodarbība z/s „ Vaidelotes”, Jaucode, Bauskas novadā
Kā veidot Latviskos svētkus un pasākumus kā tūrisma piedāvājumu. Uz prakses un pašas
pieredzes balstīta teorija „Jāņkalnu” saimnieces stāstījumā dienas sākumā, kam seko
praktiskā daļā – Lielās dienas svinēšana „Vaidelotēs”.
10:00 – 12:00 Rīta kafija un ievads - teorija „Lielās dienas svinību tradīcijas un rituāli” Uguns rituāls, putnu dzīšana, olu ripināšana, ticējumi, dziedāšana u.c.
- Kā veidot piedāvājumu viesiem
- Kā reklamēt Latviskos pasākumus un kas ir mērķauditorija
- Piemēri un pašu pieredze
Aiva Daukša „Jāņkalni” viesu mājas saimniece
Dodamies uz z/s Vaidelotes ~4km attālu. Nokļūšana individuāli.
12:00 – 16:00 Svētku svinības – praktiskā daļa. Lieldienu cienasts.
• Apsēto lauku apdziedāšana.
• Ziedojumu lentu izkāršana ābeles.
• Esības viļņu saukšana - putnu saukšana.
• Laika velšana - olu ripināšana.
• Izpēršana ar zāļu slotiņām un karsētā sāls dalīšana - veselībai.
• Daudz dziedāsim, daudz šūposimies, daudz dejosim un rotaļāsimies.
• Cienāšanās ar azaidu, kas simbolizē laika biežumus, esības sākumu
Daira Jātniece, z/s „Vaidelotes”
N.B.! Pasākumu dalībniekiem apģērbā būtu vēlami zaļie toņi un košas lentas vai šalles.
Lai būtu olas, ko ripināt, būtu vēlams tās paņemt līdzi.
Pieteikšanās uz semināru pa e-pastu ilona@celotajs.lv, vai tel.: 67617600.
Semināra norises vietu atrašanās:
• Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle atrodas 100m no A-7 ceļa pie pagrieziena uz
Mežotni;
• Z/S „Vaidelotes” atrodas ~ 3 km attālumā no Bauskas, pie Stelpes un Bārbeles ceļu
krustojuma.

Seminārs organizēts projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros.
Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.
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