Ausekļa Limbažu teātris darbā, svētkos un gatavs jauniem izaicinājumiem

Attēlā: Ausekļa Limbažu teātris Limbažu pilsētas svētku gājienā (Foto: Jānis Kukainis)

Aizvadītā sezona Ausekļa Limbažu teātra aktieriem bija darbiem un izaicinājumiem bagāta. Skatītāji deva
visaugstākos novērtējumus divām pirmizrādēm -Didža Jonova dokumentālai izrādei „Kā iet? „ un Intas Kalniņas
iestudējumam „Nauda”, kas atgādināja par mūsdienīgumu Rūdolfa Blaumaņa lieliskajā dramaturģijā. Jūlijā
pilsētā pulcējās 18 amatieru teātri un bagātināja pilsētas kultūras telpu ar festivāla „Spēlesprieks” izrādēm.
Savukārt limbažnieki Agris Krapivņickis, Didzis Jonovs un Inta Balode deva gan limbažniekiem, gan festivāla
viesiem daudz impulsu radošajās meistarklasēs. Pēc festivāla teātris devās uz Alūksni, lai piedalītos XIV
Latvijas amatieru teātru salidojumā. Savukārt augusta sākumā par prieku pilsētas svētku dalībniekiem un
viesiem teātra atraktīvās iestudējuma varones Paulīne un Līzbete atvēra savu krodziņu, kurā uz plīts smaržoja
pankūkas, , cepās vafeles un kabači. Tagad neliels atelpas brīdis, lai izmazgātu teātra firmas priekšautus un
ķertos klāt jauniem darbiem un iecerēm. 12. un 13. oktobrī notiks teātra dalībnieku radošais brauciens uz
Daugavpili .
Top teātra grāmata „Teātra garšas laboratorija”, kurā apkopotas emocijas , ko aktieri izjutuši un izjūt esot kopā
ar Ausekļa Limbažu teātri. Lūdzam ikvienu aizpildīt teātra aptaujas anketu, ko var atrast www.spelesprieks.lv.
Nav svarīgs laika posms vai darba nozīmīgas lomas teātrī, bet būtiskas ir emocijas un atmiņas, ko guvāt un
atceraties. 14.decembrī - teātra 135 dzimšanas dienas ballē, šo grāmatu atvērsim un tas būs vēl viens krāsu
raksts Limbažu kultūras dzīves mozaīkā.
9.septembrī sākas mēģinājumi. Teātrī ienāks jauni režisori – Zane Lejniece- Puķe, Oskars Morozovs un Agris
Krapivņickis, kuri kopā ar Intu Kalniņu un Didzi Jonovu meklēs jaunas krāsas un toņus teātra mākslas darbos.
Aicinām ikvienu interesentu pievienoties mūsu pulkam, jo darbu apjoms palielinās, bet kopā izmēģināt spēkus
un atrast jaunas emocijas ir saistoši un jautri. Un kļūstam bagātāki.
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