Lai iemīlētu, jāiepazīst!

IMPRO klubiņš 2019

Es necenšos detalizēti izzināt valsti, kuru apmeklēšu. Man patīk ļauties.
Ļauties situācijai un brīdim. Neuzlikt rāmjus vai iedomātas brauciena skatukartes.
Kādas filmas prezentācijā dzirdēju pavisam vienkāršus un precīzus vārdus:
“Ceļošana labā kompānijā ir labākais, kas ar indivīdu var notikt”.
Tāpēc ņemiet līdzi labus cilvēkus un ceļojiet!
Izejiet no savas komforta zonas, un tur sāksies īstā dzīve.
/ Sandijs Semjonovs /

JANVĀRIS
05.01. plkst.11:00 - 13:00 No pārējās Lielbritānijas un Eiropas šķietami nošķirtā Orkneju arhipelāga salinieki vienmēr ir bijuši aktīvi notikumu
dalībnieki vai pat to ierosinātāji – gan Lielbritānijā, gan arī netālu esošajā Skandināvijā. Savrupajās salās izdevies
ORKNEJU SALU
saglabāt vēstures liecības, kas ir pat senākas par Ēģiptes piramīdām. Brodgara megalītu aplis un nedaudz nomaļus
PĀRSTEIGUMI
aplūkojamās Stennera vertikālās akmens kolonnas ir kā tūkstošgadīgi laika vārti, aiz kuriem glabātais joprojām nav
atšifrēts. Tikai Orkneju salās iespējams ielūkoties 5000 gadu senos cilvēku mājokļos. Vārti uz pazemi un savdabīgā
salinieku apbedīšanas tradīcija. Aristokrātiskās muižas savus noslēpumus atklāj nesteidzīgam un vērīgam ceļotājam.
Interesanti, ka senajās Barony dzirnavās joprojām saimnieko dzimta, kas te savulaik ieceļojusi no Latvijas.
Stāstniece: ILZE NEIKENA
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12.01. plkst.11:00 - 13:00
par ko gan?! Balkāni taču piedāvā visu, pēc kā ceļojumos ilgojamies – gan siltu jūru un palmas piekrastes
BALKĀNU DABAS
promenādēs, gan augstus kalnus un dziļus kanjonus... Balkānos var sekot gan tradicionālām Eiropas kultūras
UN KULTŪRAS
zīmēm, gan izbaudīt īsti austrumniecisku kolorītu. Un kur nu vēl īpašā viesmīlība, patīkamās cenas un gardie
ēdieni. Ko vēl vajag? Skatītājus un klausītājus! Atnāciet – parādīšu, pastāstīšu, apceļosim Balkānus kopā!
PĒRLES
Stāstnieks: JURIS LEVICS
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19.01. plkst.11:00 - 13:00
ciltis ar akmens cirvjiem rokā? Kāda joda dēļ gadiem senu mironi jārauj laukā no klintī iekarināta vai novietota
INDONĒZIJAS
sarkofāga, no jauna jāsatērpj, jāvadā pa ciemu un jāsēdina pie svētku galda? Jā, tas viss notiek! Indonēzija nav
ORANGUTĀNI,
tikai Bali kūrorti, iespaidīgi vulkāni, hindu un musulmaņu pieminekļi. Šajā tik plašajā un krāsainajā zemē vienlaikus
PAPUASI UN …
dzīvo visi iespējamie laikmeti un kultūras, daudzi simti ļoti atšķirīgu, mūsu acīm eksotisku cilšu. Paviesosimies pie
Sumatras batakiem, pie dani, lani un jali ciltīm Baliemas ielejā Jaungvinejā, pie Sulavesi toradžiem. Kolorīta
MIROŅI
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
netrūks!
26.01. plkst. 11:00 - 13:00 Ir vēl pasaulē vietas, kur izjust neskartās dabas pirmatnīgumu – ieskatīties orangutānam acīs, peldēties kopā ar
vaļhaizivīm vai nokļūt medūzu pasaulē, priecāties, ka redzi nevis vienu delfīnu bet divdesmit, atklāt, ka zivis jūrā
KALIMANTĀNA
nebaidās, bet brīnās par Tevi... Vienu tādu vietu ar joprojām tīrām pludmalēm apdzīvo dajaku ciltis, kas tūristus redz
(INDONĒZIJAS
retāk nekā gardegunu pērtiķus. Mītiem, nostāstiem un leģendām apvītajā Kalimantānā, kas pirmo eiropiešu
BORNEO)
pētnieku uzmanību piesaistīja ar galvaskausu mednieku ciltīm, 140 miljonus gadus seniem lietusmežiem un
endēmiskiem dzīvniekiem, tūrists kļūst par ceļotāju.
Stāstnieks: ANDRIS KLEINS
FEBRUĀRIS
02.02. plkst. 11:00 - 13:00 Krāšņie ziedi un daudzveidīgās augu valsts zaļie toņi, noslēpumaini mūžzaļie lauru meži un majestātiskās kalnu
ainavas. Par paradīzi zemes virsū dēvētā laimes sala, kur ļaudis gan rimtu ikdienu, gan spožus svētkus prot svinēt.
MADEIRAS
Maiga un skarba, krāšņa un vienkārša, ar skatu uz Eiropu un vējiem no Āfrikas – tāda ir Madeira. Te vienuviet
LEĢENDAS UN
satiekas senās leģendas par pirmajiem jūrasbraucējiem, par vētrām un kuģiem, kas še piestājuši – sākot no
ŠARMS
senajiem Plūtarha stāstiem, vikingu varoņteikām un Edvarda III laika romantisko notikumu atstāstiem līdz dižākajām
Portugāles vēstures lappusēm. Garda maltīte un saules skurbuma piesātināts Madeiras vīns, Porto Santo zeltainās
smilšu pludmales, pastaigas kalnos un veldzējošas peldes vulkāniskas izcelsmes baseinos, smeldzīgs fado un
dzīvespriecīgi tautas mūzikas ritmi. Madeira pārsteidz un iepriecina.
Stāstniece: INGUNA DUKURE
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09.02. plkst. 11:00 - 13:00
dzīvo bagātie un laimīgie. Kāpēc katarieši ir gatavi atdot dzīvību par savu karali? Bahreinu mēdz dēvēt par Tuvo
KATARA, BAHREINA
Austrumu Monako – kontrasti, sasniegumi, nacionālās nianses un kā tas viss sadzīvo ar arābu identitāti. Apvienoto
un ARĀBU EMIRĀTI Arābu Emirātu spožums un ēnas puses – naftas dolāru miljardi, ārkārtīgi straujā izaugsme, kosmopolītiskais dzīves
veids un kas aiz tā visa slēpjas!
Stāstnieks: ILMĀRS MEDNIS
16.02. plkst. 11:00 - 13:00 Tā smaržo pēc apelsīniem, dienvidu jasmīniem, buļļu asinīm un flamenco dejotāju sviedriem. Tā garšo pēc sausa
vīna, kazas sierra, Ibērijas šķiņķa un mzaliet olīveļļas. Tā laiski izlaidusies sildās dienvidu gandrīz svilinošajā saulē,
SPĀNIJAS
taču tūlīt jau atkal ceļas, nikni trakojot un okeānam sitoties pret Zemes malas klnitīm – nu gluži kā koķeta flamenco
MOZAĪKA
dejotāja. Kas ir šī galvu reibinošā mozaīka? Tā ir Spānija – ceturtā lielākā un kalnainākā valsts Eiropas Savienībā,
kurā dzīvo ap 46 milj. iedzīvotāju, no kuriem ap 10% ir ārzemnieku no visdažādākajām pasaules vietām. Daudzās
kultūras, kas te atstājušas savu pēdu nospiedumus, Spānijas tradīcijas padara interesantas un bagātas. Savukārt,
pateicoties milzīgajai platībai, ko Spānija mūsdienās aizņem, tās daba ir viena no daudzveidīgākajām pasaulē.
Stāstniece: AGNESE JURJĀNE

23.02. plkst. 11:00 - 13:00 Saruna par joprojām nepilnīgi izvērtēto – baltkrievu baltisko mentalitāti un mūs vienojošajām kultūras vērtībām: no
kopīgiem vēstures pieredzējumiem, etnogrāfiskām zīmēm un tautas tērpu, segu rakstiem līdz senām tradīcijām,
BALTISKAIS
ticējumiem, ierašām un baltiskiem vietu nosaukumiem, tādiem kā Dainava, Prussy, Jatvezj, Latyshki, Latkolonija
BALTKRIEVIJĀ
u.c. Stāsts par Daugavas ceļu, Vitebskas guberņu un Polocku, 19. gadsimta otrajā pusē Baltkrievijā izveidotajām
latviešu kolonijām un latviešiem Baltkrievijā.
Stāstnieki: JANĪNA KURSĪTE un ROBERTS ĶIPURS
MARTS
02.03. plkst. 11:00 - 13:00 Tanzānijā esot atrasta viena no senākajām cilvēku apmetnēm – Olduvai aiza, kas nodēvēta pat par cilvēces šūpuli.
Pirmsākums, cilvēka sastapšanās ar dzīvnieku, lielās migrācijas mistērija un masaju senā kultūra, dzīvesziņa…
TANZĀNIJA un
Dievs, dzīvību uz Zemes radīdams, liellopu ganāmpulkus esot uzticējis tieši masajiem – viņi to zina un godā
ZANZIBĀRAS SALA joprojām. Ielūkoties masaju tradīcijās, sastapties ar Āfrikas Lielo piecinieku, izzināt Serengeti stāstus un ieklausīties
Ngorongoro zvaniņu skaņās – to visu var piedzīvot vienīgi Tanzānijā. Viena no Tanzānijai piederošajām salām –
Zanzibāra, dēvēta gan par garšvielu salu, gan pasaules vergu tirgu, nu kļuvusi par vienu no pasaules iecienītākajām
atpūtas vietām. “Mungu ibariki Tanzania” jeb Dievs, svētī Tanzāniju! skan vārdi Tanzānijas valsts himnā.
Stāstniece: INGUNA DUKURE
09.03. plkst. 11:00 - 13:00 Ja kādu pasaules stūrīti var saukt par Dieva ausi vai Paradīzi zemes virsū, tad to noteikti var attiecināt uz Indijas
okeāna skaistajām salām Reinjonu un Maurīciju. Reinjonu franči ir centušies sakārtot eiropeisku (tā no tiesas arī ir
MAURĪCIJA UN
Eiropas aizjūras teritorija!), bet Maurīcija ir eksotiska, tropiska, ūdenskritumiem un krāsainām zemēm bagāta. Kaut
REINJONA
abām salām ir vulkāniska izcelsme un katrai savs šarms, tās nebeidz pārsteigt un valdzinānāt ar skaistām
pludmalēm, ezeriem un botāniskajiem dārziem.
Stāstniece: JANA IESALNIECE
16.03. plkst. 11:00 - 13:00 Divas Kanādas provinces un pieci ASV rietumu štati ir Mātes Dabas milzu palete, kur netrūkst teju nevienas krāsas!
Piekrastes grēda, Klinšu kalnu virsotnes un starp tām ieslēptās ielejas, kanjoni, tirkīzzilie ezeri, ledāju mēles,
NO KANĀDAS
neskaitāmie ūdenskritumi. Dzīvus bizonus, kas indiāņiem bijis galvenais iztikas un apģērba avots, īstajās vietās
KLINŠU KALNIEM joprojām var sastapt. Tāpat arī pabūt vēsturiskās zeltraču pilsētiņās un vērot rodeo festivālu! Kāda ir pamatnācijas
LĪDZ AMERIKAS
atbilde klintīs kaltajiem ASV prezidentiem Rašmora kalnā? Kā izskatās Adatas acs klints? Un Sātana tornis?
Bighornas kanjons Montanā? Dieva dārzs Kolorado? Tāpat Amerikas vecākais nacionālais parks – Jeloustona – ar
PRĒRIJĀM UN
aktīviem pasaules augstākajiem geizeriem joprojām darbojas kā planētas radīšanas laboratorijas piemērs.
JELOUSTONAI
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
23.03. plkst. 11:00 - 13:00 Caur kultūras, ieražu un tradīciju zīmēm centīsimies dziļāk iepazīt un izprast lielas Eiropas valsts unikalitāti, un,
ielūkojoties valsts pieredzējumos un sapņos, turpināsim minēt mūžsenu mīklu – kas veido Francijas šarmu?
FRANCIJAS
Daudzu gadsimtu garumā šī valsts ir sajūsminājusi ar arhitektūras šedevriem un drosmīgiem dizaina risinājumiem,
KULTŪRA UN
savdabīgu mākslu un literatūru, prasmi diktēt modes tendences, burvīgām smaržām un izsmalcinātu gastronomiju,
TRADĪCIJAS
tā devusi pasaulei daudz slavenu cilvēku... Atkal un atkal par to runājot un domājot, veidojušies visiem zināmi
stereotipi – mēģināsim tos nedaudz vairāk papētīt un izprast!
Stāstniece: VITA LĀKUTE
30.03. plkst. 11:00 - 13:00 Nelielā Ekvadora, kuras nosaukums norāda, kur uz globusa to meklēt, glabā spāņu konkistadoru atstātās leģendas
un zeltā mirdzošus dievnamus, taču tās lielais trumpis ir dabas daudzveidība – no Amazones džungļiem līdz Andu
EKVADORA UN
sniegotajām virsotnēm un vulkānu krāteru ezeriem! Tomēr pie ekvatora ir vēl kāda vieta, kas rosina daudzu cilvēku
GALAPĀGU SALAS sapņus – vulkāniskais Galapagu salu arhipelāgs Klusajā okeānā, kuru slavenu padarīja Čārlzs Darvins un viņa sugu
izcelšanās teorija. Nav otras tādas vietas uz Zemes, kur būtu atrodama tik unikāla augu valsts un pastaigātos
planētas dīvainākie kustoņi! Ne velti pirmie jūrasbraucēji šo arhipelāgu sauca par Noburtajām salām, un tikai vēlāk
tas pārdēvēts par Galapagos, godinot slavenākos un senākos salu iemītniekus – milzu bruņrupučus.
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
APRĪLIS
06.04. plkst. 11:00 - 13:00 Ieskatīsimies jaunradītās musulmaņu valsts tradīciju kolorītā un iztēlē dosimies pa planētas skaistāko ceļu –
Karakoram Highway. Iepazīsim Kašmiras daili, astoņtūkstošnieku mistēriju un Šangrilas vilinājumu. Viesosimies
PAKISTĀNAS
Pasaku pļavās, vērojot feju dejas un apbrīnojot Nanga Parbat maģisko cildenumu. Pieredzēsim saulrieta trakuma
MISTĒRIJAS
nopietnību, piedaloties amizantākajā karogu nolaišanas ceremonijā pasaulē – abpus Indijas un Pakistānas robežai.
Stāstniece: GUNA KALNA
13.04. plkst. 11:00 - 13:00 Caurbraucējiem Polija bieži asociējusies gandrīz vienīgi ar lielceļu – garu un ilgu, ceļotāju vairums tās iepazīšanu
sākuši ar skaistajām lielpilsētām Krakovu un Gdaņsku, savukārt citus vairāk vilinājuši Polijas veikali un tirgi. Pēdējo
NEIEPAZĪTĀ
desmitgažu laikā valsts ir krietni mainījusies – attīstīti lielceļi, sakopta vide, “uzpucētas” pilsētas. Tomēr šķietami
POLIJA
tuvā zeme joprojām glabā noslēpumus, īpašus stāstus un mūsu ceļotāju vēl neatklātas vietas. Šajā tikšanās reizē
iepazīstināsim ar mūsu atklājumiem – brīnišķīgiem Polijas dārziem, neparastiem cilvēkiem un kolekcijām, kolorītām
etniskajām grupām, kas mitinās lielajā poļu zemē!
Stāstnieks: GATIS KAMPERNOVS

Pasākumu norises vieta un laiks:
Sestdienās 11:00 - 13:00 Rīgas Latviešu biedrības namā Merķela ielā 13, Rīgā (1.stāvā blakus IMPRO birojam, garderobe - vestibilā)
Ieejas maksa: viena pasākuma apmeklējums – EUR 2
skolēniem, studentiem, skolotājiem (uzrādot apliecību, izziņu) – EUR 1 (biļešu skaits limitēts)
Vietu skaits klubiņa pasākumos ierobežots. Biļetes apmaksājamas skaidrā naudā vai pēc vietu pieteikuma – ar bankas pārvedumu.
Iegādātās biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem.

