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IZ JŪNIJA PRIVĀTĀS DZĪVES

Arhitektam Aivaram Lācim idejas jauniem projek-
tiem spieto tikpat viegli kā disks sacensībās — spēj 
tikai pirmais trāpīt īstajā virzienā!

Kad televīzijas žurnālists Volmārs atvēra muti, 
pat daudz ko pieredzējušajam komponistam Tigu-
lam «hangs iz rokām šļuka…»

«Tu savu žurnālistes dienasgrāmatu esi 
apkopojusi izstādē «Piezīmes», bet man 
kā mācītājam dažkārt gribējies sarakstīt 
piezīmes cilvēku dienasgrāmatās!» Inai 
Strazdiņai atšķirību atklāj Māris Ludviks.

«Zinot Latvijas klimata 
īpatnības, Dziesmu svētkos 
šāds kāju sildītājs noderētu 
ne tikai pūtējiem,» spriež Jā-
nis Smilga.

«Bērziņš auga uz akmeņa sudrabiņa lapi-
ņām. Es gribēju vienu raut, visas bira skanē-
damas,» Jāņa Dambīša dziesmai par jūras 
tematiku tautasdziesmu par Melnsila bēr-
ziem pretī liek Andis Lagzdiņš.

«Daini, politikā nav tik sva-
rīgi, lai kājas būtu siltas. Drī-
zāk — lai galva nepārkarst vai 
neatdziest,» Dainim Karolam 
norādes nākotnei sniedz Egils 
Alsbergs.

«Dāmas un kungi, lūk, Renārs Kaupers!» 
Latvijā tik iemīļoto mūziķi piesaka Enriko 
Podnieks. «Enriko Podniek, lūk, dāmas un 
kungi!» iepazīstināšanu uz skatītājiem ele-
ganti novirza Renārs.

Saskārusies ar fotogrāfa arodu, 
Dana Vecmane pamana, ka cilvēku iz-
pratne par pozām, kurās viņi izskatās 
vislabāk, mēdz ievērojami atšķirties.

Reiz bija… Bijušais dzie-
dātājs (no labās) un bijušais 
dejotājs ar dziļām skumjām 
noraugās uz Dziesmu svētku 
dalībnieku jauno paaudzi…

«Vienmēr esmu vēlējies Mūzas klātbūtni, bet 
tikai Talsos mana klusā vēlme ir materializēju-
sies…» Visai izbrīnīts par radošuma blīvumu šai 
pilsētā ir diriģents Gints Ceplenieks.

Turpmāk Ziemeļkurzemē ne tikai ceļu policijas automašīnām 
būs cits krāsojums, bet arī paši satiksmes regulētāji strādās jau-
nā vizuālā tēlā. 

Aiz milzu prieka par uzaicinājumu būt Tiguļkalnā 
Talsos komponists Pēteris Vasks tā ieskrēja stenderē, 
ka ielāps bij jāuzliek.

«Viedokļi par darbu tempu 
Talsu novadā atšķiroties… Var-
būt tāpēc, ka nav kārtīgu vālī-
šu, kas palīdzētu ritmu saklau-
sīt?» pilsētas svētkos sēstoties 
pie bungām kopā ar «Pienve-
dēja piedzīvojumiem», min Ed-
gars Zelderis.

 «Fredi, pie mums Bavāri-
jā vispār kausos lej īstu alu,» 
Alfrēdam Zamockim aizrāda 
tālāka viešņa.

 «Tava rīta kafija — tava 
darba diena,» ar Intara Busuļa 
dziesmas pārfrazējumu Bibijai 
Millersonei ne pārāk izdodas 
iepriecināt Jolantu Skujenieci.
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