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Izzini tradīcijas un gatavojies svētkiem ziemas saulgriežu svinībās un tirdziņā „Gardu muti”

Ziemas saulgrieži latviešiem jau izsenis ir bijuši ļoti nozīmīgi svētki, kad tiek svinēta
gaismas uzvara pār tumsu. Svinībās saimnieki klāj bagātīgus svētku galdus, kur netrūkst ne
cūkas šņukura, ne zirņu, ne pīrāgu, ne alus. Valmiermuižas parkā 22. decembrī no
plkst. 11.00 līdz 15.00 aicinām uz ziemas saulgriežu svinībām un tirdziņu „Gardu muti”.
Ziemas saulgrieži ir greznāki un bagātāki par citām gadskārtu svinībām. Lai vairotu
labklājību, jāiet ciemos, jāaicina pie sevis, jācienā ar ēdieniem un jādāvina dāvanas.
Valmiermuižas parkā sabrauks tuvāki un tālāki tirgotāji, kur būs iespējams sarūpēt svētkiem
visu nepieciešamo! Mājražotāji būs saveduši brangus lauku labumus svinību galdam, savukārt
amatnieki – rotājumus mājai, pašiem, kā arī latviskas dāvanas!
Kopā ar folkloras deju kopu „Dandari” izzināsim ziemas saulgriežu tradīcijas.
„Dandaros”, izmantojot dejotāju un mūziķu pieredzi, tiek saglabāta un kopta latviešu
horeogrāfiskā folklora – spēles, rotaļas, rotaļdejas, pāru un daudzpāru dejas, īpašu uzmanību
pievēršot izpildījuma detaļām. Bet viņi ir arī lieli dziedātāji, kas pieskandinās svinību placi!
Šādos svētkos neiztikt bez laimes liešanas un zīlēšanas! Īpašā zīlēšanas darbnīcā skaidrosim,
kas katru sagaida nākamajā gadā.
Sanākušie varēs mieloties ar Valmiermuižas alus virtuves un darītavas meistaru
sarūpētajiem ēdieniem un dzērieniem. Valmiermuižas alus virtuve 22. un 23. decembrī
Latvijas garšu vēlajās brokastīs no plkst. 10.00 līdz 14.00 īpaši godās pupas un zirņus.
Savukārt 22. decembra vakarā plkst. 18.00 aicinām uz ziemas saulgriežu tradīciju vakaru,
kur kopā ar folkmūzikas grupu „Māsas Dimantas” būs iespēja apgūt, kā svinami ziemas
saulgrieži. Lustēsimies visa vakara garumā – mielosimies, izzināsim tradīcijas caur stāstiem
un dziesmām, zīlēsim nākotni, vilksim bluķi, iesim rotaļās un izpriecāsimies dančos! Savukārt
saimes galdā celsim deviņus dažādus ēdienus – kā jau šādos īstenos svētkos pienākas!
Tirgotājus aicinām pieteikties līdz otrdienai,
info@gardumuti.lv vai zvanot pa tālr. 27337798.

18. decembrim,

rakstot

uz

Gadskārtu svinības rīko Valmiermuižas kultūras biedrība. Atbalsta: Valmiermuižas alus
darītava, Burtnieku novada pašvaldība, Valmieras Kultūras centrs, SIA „ZAAO”, laikraksts
„Liesma” un Valsts kultūrkapitāla fonds.
Nākamās gadskārtu svinības un tirdziņš – 2019. gada 16. martā, kad tiksimies pavasara
saulgriežu svinībās un tirdziņā „Gardu muti”!

