132 gadus Ausekļa Limbažu teātrī
... atkal, atkal ir debesis pušu un atkal ir ielāpus jāuzliek tām...
17.decembrī Ausekļa Limbažu teātra aktieri pacels šampanieša glāzi, godinot
savu neatlaidību, darba prieku, radošumu un talantu. Kā katru darba posmu šie vārdi
vadījuši teātra veikumu.
Izrādes „Dūdotāji” augstais novērtējums „Gada izrādē 2015” Dailes teātrī un
kritiķu izteiktā atziņa – profesionālajiem aktieriem jāpamācās no Maritas Kuzminas,
Līgas Amoliņas, Ligitas Demidovas, Aivara Jenerta un Jāņa Kukaiņa kā spēlēt
Latvijas lauku dzīvi.
Jāņa Paucīša un Didža Jonova ilgais Pēra Ginta meklējumu ceļš priecēja katru
par augsto latiņu, ko spēja aktieris un režisors pacelt kā mūsu teātra darba kritēriju.
Starptautiskajā Baltijas un Ziemeļvalstu amatieru teātru Īslugu festivālā Fēru
salās mūsu iestudējums „Suns”, kurā izcili savas lomas atveidoja Didzis Jonovs un
Imants Kairišs guva nedalītu kolēģu atzinību, kā arī interesi par Limbažu teātra darbu
un festivālu „Spēlesprieks”.
Ar Roberta Hārlinga lugas „Dzelzs magnolijas” iestudējumu , kuru eksperti ar
ļoti augstu atzīmi apriņķa skatē un ilgstošiem aplausiem skatītāji vērtēja pēc
izrādēm, sagaidām un godinām tos limbažniekus, kas pirms 132 gadiem spēlēja pirmo
izrādi un Alfredu Kreijeru un Dailoni Vanagu, kuri pacēla Tautas teātra nosaukuma
karogu.
Nākošgad Limbažos notiks starptautiskais amatieru teātra
festivāls
„Spēlesprieks” un varēsim skatīt Latvijas teātru interesantākos iestudējumus, kā arī
izrādes no Gruzijas, Fēru salām, arī Jonišķiem Lietuvā, kur top „Dūdotāju
„iestudējums. Neticami, bet pagājuši divdesmit gadi kopš Limbažos Teātra māja
sagaida skatītājus, ļauj strādāt, meklēt un radīt aktieriem mīlestības darbu – izrādi.
Iestudējumu kvalitātes zīme vieš uzticību Borisa un Ināras Teterevu fondam, ar ko
sadarbojamies jau trešo sezonu.
Teātris ir personības apziņas veidošanas māksla – apgūta spēja sadzirdēt,
saredzēt, sajust un saviļņot. To sniegsim arī 17. decembrī, kad plkst. 18.00 prieku
skatītāji neierastākā vidē spēlētā izrādē „Dzelzs magnolijas”, bet jau plkst. 20.00
sāksies jubilejas vakars, kad aktieru saimē tiks uzņemti Rudīte Putniņa, Girts Vilciņš
un Aivars Jenerts, foto galerija papildināsies pieciem attēliem, skatīsim iestudējumu
„Suns” un uzvedumus, kur izdomu apliecinās jaunie teātra dalībnieki, bet „...atkal
debesis pušu un ielāpus... ar dziesmām uzliksim kopā ar Andri Zundi
17. decembrī Teātra mājā ...sanāk, sanāk, kas......
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