Šī būs jau ceturtā reize, kad Salacgrīvā notiks
Masku tradīciju festivāls, ar katru gadu
pasākumam piesaistot vairāk Eiropas
valstu. Šī gada festivālu kuplinās pārstāvji
no Dolna Mitropolias Bulgārijā un
Farkadonas Grieķijā, jau tradicionālie
festivāla dalībnieki no Rajczas Polijā
un Hedemestes Igaunijā, kā arī
folkloras kopas no dažādiem
reģioniem Latvijā.
Festivāla mērķis
ir senču mantojuma saglabāšana
un iedzīvināšana,
akcentējot
maskošanās
tradīciju
aktualitāti
mūsdienu
Eiropas tautu
kultūrā.
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Starptautiskais
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MASKU
TRADICIJU
FESTIVALS

2013.gada 9. un 10.februāris

Maskas un pārģērbšanās ir zināma
tradīcija visos kontinentos gandrīz
visām tautām. To lietošana vienmēr
bija un ir šaurāka vai plašāka kultūras
kompleksa elements. Vēl 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā
tradicionālie masku gājieni tautas
kultūrā ieņēma nozīmīgu vietu, lai gan
toreiz Eiropas masku pētnieki uzskatīja,
ka maskošanās nav nekas vairāk
kā pagāniski kultūras rituāli. Tomēr
krāsainie masku karnevāli, festivāli un
gājieni Eiropā un pasaulē mūsdienās
liecina par maskošanās tradīciju
atdzimšanu un nepieciešamību.

Tiekamies Salacgrīvā!
Vairāk par festivālu lasi: www.salacgriva.lv
Projekts tiek finansēts
ar Eiropas Savienības
programmas ,,Eiropa
Pilsoņiem" atbalstu

Salacgrīvas
novads

9. februārī

10. februārī

11:00 - 11:30 Masku grupu jampadracis
Bocmaņa laukumā un pie biedrību laivas ( pie Spīķera).
13:00 - 13:30 Lielais Masku gājiens
no Spīķera uz pilskalnu
Pilskalnā:
13:30 - 14:30 Festivāla atklāšana un
katras grupas vizītkarte
Kultūras namā:
17:00 - 18:00 Masku gatavošanas meistardarbnīca
Meistardarbnīcā būs iespējams izgatavot sev masku
ar ko piedalīties individuālajā masku skatē
18:00 - 20:00 Masku saiets un izrādīšanās
22:00 DANČI,
kuros visiem interesentiem ierādīs gan latviešu,
gan viesu-bulgāru, grieķu, poļu un igauņu danču soļus
Ostmalā pie bākas:
21:00 - 22:00 Individuālo masku skate

11:00 - 13:00 Seminārs par masku tradīcijām
kultūras namā; seminārā uzstāsies lektori no Latvjas,
Igaunijas, Bulgārijas, Grieķijas, Polijas, kas stāstīs par
savas puses maskošanās tradīcijām, masku gatavošanu
un pieredzi masku gājienos
13:00 - 14:00 Festivāla noslēguma rituāls
ostmalā pie bākas

Ar Meteni sākas pavasaris – jaunais saimnieciskais gads,
kad izbeidzas maskošanās. Dabā jūtama pavasara tuvošanās –
dabas atmoda un masku gājienos aktualizējas auglības tēma.
Ar bagātīgi sagatavotu Meteņu mielastu Salacgrīvas vecīši
ir gatavi uzņemt viesus no tuvienes un tālienes, tā nodrošinot
labu ražu, auglību, svētību nākamajā gadā.

