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Garančas, Prauliņa un Sareikas ierakstiem Adelaides “dvēselei’’ lieli svētki
prestižā “ECHO Klassik” balva

Prestižās Vācijas klasiskās mūzikas godalgas “ECHO Klassik” žūrija paziņojusi šā gada
balvas ieguvējus, un godalgoto mūzikas albumu vidū ir arī
latviešu mākslinieku – mecosoprāna Elīnas Garančas,
komponista Uģa Prauliņa un

vijolnieces Vinetas Sareikas –
ieraksti, teikts paziņojumā, kas
publicēts organizatoru mājaslapā.
Garančas albums “Meditation”
ieguvis apbalvojumu nominācijā “Gada solo ieraksts (balss)”,
bet nominācijā “Klasika bērniem” godalgots albums “Des
Kaisers Nachtigall”, kurā iekļauta Prauliņa mūzika.

Nominācijā “Gada kamermūzikas ieraksts (XIX gadsimta
mūzika/stīgu mūziķi)” uzvarējis Sareikas kvarteta “Artemis”
albums “Mendelssohn”.

Uģis Prauliņš. Foto: LETA.

“ECHO Klassik” ir viena no
prestižākajām un prominentākajām mūzikas balvām pasaulē. 2015. gadā tā tiks pasniegta
jau 22 reizi.

Šogad godalgas tiks pasniegtas
Vācijas galvaspilsētas koncertzālē “Konzerthaus Berlin” 18.
oktobrī.
Vācija Fonoakadēmija “ECHO
Klassik” balvu pasniegšanas
ceremonijā kopš 1994. gada
ik gadu godina pašu valsts un
starptautisko mākslinieku izcilākos sniegumus. Balvu ieguvējus izraugās prominentu
industrijas ekspertu žūrija.
Citu svarīgāko “ECHO Klassik” mērķu vidū līdzās atzinībai par izcilākajiem ierakstiem
ir vēlme izmantot prestižo apbalvojumu, lai sekmētu jaunos
talantus un nestu klasiskās mūzikas valdzinājumu un dažādību plašākai auditorijai.
LETA

Adelaides Latviešu nama kooperātīva valdes priekšsēdis Andis Bērziņš.
Foto: Pēteris Strazds.

Elīna Garanča. Foto: LETA.

Vineta Sareika. Foto: Publicitātes.

Tālavas svinības sestdien, 29.
augustā, 2015.g.

Ikauniecei-Admidiņai jauns valsts
rekords un bronza PČ septiņcīņā

Latvijas septiņcīņas sportiste
Laura Ikauniece-Admidiņa 23.
augustā izcīnīja bronzu Ķīnas
galvaspilsētā Pekinā notiekošajā pasaules čempionātā vieglatlētikā, pie viena labojot arī
valsts rekordu.
Līdz šim vēl nevienai Latvijas
sportistei septiņcīņā nebija izdevies izcīnīt bronzu pasaules

čempionātā. Savukārt kopumā
valstij šī ir tikai trešā godalga
pasaules čempionātos. Iepriekš
pie bronzām tika slavenais
šķēpmetējs Dainis Kūla (1983.
gadā) un tāllēcēja Ineta Radeviča (2011. gadā).
Tikmēr par pasaules čempioni kļuva britu septiņcīņniece
(Turpinājums 3. lpp.)

Ēģiptes tiesas spriedums
Latviešu izcelsmes austrāliešu
žurnālists Pēteris Greste, kuram līdz ar diviem citiem kollēģiem no televīzijas kanāla Al
Jazeera Ēģiptes tiesa 29. augustā aizmuguriski piesprieda trīs
gadu cietumsodu, paziņojis, ka
spriedums izsauc sašutumu un
ka viņš pret to cīnīsies.
“Tas mani vienkārši satrieca,”
intervijā Al Jazeera, ko pārraidījusi arī Austrālijas sabiedriskā raidorganizācija ABC, atzina Greste, piebilstot, ka viņam
sāp sirds par saviem kollēģiem,
kas joprojām atrodas Ēģiptes
iestāžu varā.
“Es jums vienkārši nevaru izteikt, cik ļoti tas mani nospiež,”
atzina žurnālists.

Foto: LETA.

Cik laimīgi gan ir Adelaides
latvieši, ar savu latviešu centru
Veivillē (Wayville). Uz ielas
stūra Latviešu nams Tālava,
cieši blakus, Biedrības māja, ielas otrā pusē sv. Pētera baznīca
ar raksturīgo torni, un turpat,
piecu minūšu ērtas pastaigas
attālumā, DV nams. Kad sestdien, 29. augustā, svinēja Latviešu namam 60, bet Tālavas
Lielajai zālei 50 gadus, tad Lielā zāle bija pilna līdz malām,
kas tikai pierāda, cik lielā cieņā

Tomēr viņš piebilda, ka vienmēr rēķinājies ar polītiski
motivētu spriedumu šajā lietā,

taču cerējis, ka, ņemot vērā jau
iepriekšējā apcietinājumā aizvadīto laiku, tiesa iztiks bez vēl
papildus cietumsoda piemērošanas.

“Mēs nedarījām neko sliktu.
Prokurātūra nesniedza nekādus pierādījumus, ka mēs būtu
darījušo ko sliktu, un tādējādi,
tas, ka esam notiesāti par terrorismu bez jebkādiem pierādījumiem, vienkārši raisa sašutumu,” uzsvēra Greste. “Mums
jāturpina cīņa.”
Žurnālists pauda šaubas, vai
viņš spriedumu var pārsūdzēt,
jo nevar personiski ierasties
Ēģiptē, taču solīja konsultēties
ar savu advokātu.
“Mēs izmantosim jebkuru citu
mūsu rīcībā esošo iespēju,” piebilda Greste.
LETA

tiek turēta mūsu Adelaides latviešu dvēsele—mūsu Tālava.

Un ne tikai paši latvieši šo
ēku mīl un ciena. Pārstāve no
Etnisko Lietu biroja savā apsveikumā zināja stāstīt, ka citas
etniskās grupas, nesen ieradušās Adelaidē, uzzinājušas, ka
latviešiem ir tāda skaista māja,
prasījušas valdībai, lai arī viņiem tādu iedod! Neesot sapratuši, ka latvieši paši ar saviem
sviedriem to visu nopelnījuši
un uzbūvējuši! Acīm redzot,
šo dienu imigrantiem valdība
ir daudz devīgāka, ja viņi iedomājas, ka arī savu sabiedrisko
namu viņi dabūs no valdības
par tīru velti.

Liela ģimenes māja “Klark” ielā
bija pirmā, ko latviešu sabiedrība iegādājās, un sāka pārtaisīt
savām vajadzībām. Vajadzēja
lielu drosmi un tālredzību, lai
tikai dažus gadus pēc ierašanās
svešā zemē, gudri ļaudis sāktu
rosīties, lai veidotu sabiedrisku
īpašumu. Daudziem pat sava
ģimenes māja bija tikai būvēšanas stadijā vai iepirkta uz 25
gadu parāda. Ar visu to, tika
pārdotas pajas gan organizācijām, gan privātpersonām, nauda krājās, un dibinājās Adelaides Latviešu nama kooperātīvs,
lai iepirkto īpašumu varētu paplašināt. Desmit gadus vēlāk,
varēja jau atklāt lielo zāli.
Latviešu
nama
svinībās
piedalījās visa sabiedrība, no
mazākiem
bērndārzniekiem
līdz cienījama vecuma dāmām
un kungiem. Spēļu grupas
dalībnieki
iepriecināja
ar
savu priekšnesumu, un Geņa
(Turpinājums 2. lpp.)

