XV ĒRĢEĻU DIENAS – LĒĢA 30 GADU DARBĪBAS SVĒTKI TORONTO,
2015. GADA 31.OKTOBRĪ UN 1.NOVEMBRĪ
Latviešu Ērģelnieku Ģilde Amerikā - LEĢA, atzīmē savu 30 gadu darbības atceri ar svētku koncertiem un
svinībām šī gada 31. oktobrī un 1. novembrī, XV Ērģeļu dienu ietvaros, Toronto, Kanadā.
Sirsnīgi lūdzam JŪSU atbalstu šo notikumu palīdzot izsludināt, tajā ņemot dalību un, iespēju robežās,
sniedzot financiālu atbalstu individuāli vai caur organizāciju,kuŗu pārstāviet. Draudzēm lūdzam atbalstīt
savu ērģelnieku/ču piedalīšanos. Atbalsta ziedojumus no organizācijām un personīgi lūdzam pieteikt –
nodot XV Ērģeļu dienu kasierim Jānim Grinvaldam (jgrin22@gmail.com) vai Toronto Kreditsabiedrības
LĒĢA kontā - 2015 ORGANFEST. Lielāki organizāciju un privāti ziedojumi tiks atzīmēti svētku
programmā.
Sestdien, 31. oktobrī, aicinām uz ērģeļu koncertu, ko izpilda ievērojamā ērģeļu māksliniece un Jāzepa
Vītola Mūzikas Akadēmijas ērģeļu katedras vadītāja VITA KALNCIEMA. Koncerts notiek plkst. 3:oo
pēcpusdienā St.Thomas Anglikāņu baznīcā, 383 Huron St.,Toronto. Ieeja koncertā $20.-, studentiem
$15.- Ieejas kartes var iegādāties pie rīkotājiem vai Sv. Jāņa un Sv. Andreja dr. birojos (416-921-3327;
416-924-1563), kā arī pie kases.
Pēc koncerta sekos pārrunas, sadraudzība un atspirdzinājumi Sv.Jāņa baznīcas telpās, 200 Balmoral Ave.
Svētdien, 1.novembrī, būsim Sv. Barnabas Anglikāņu baznīcā, 361 Danforth Ave., kur plkst. 14:00 notiks
MŪZIKĀLS DIEVKALPOJUMS - KONCERTS Ticības atjaunošnas svētku zīmē: DIEVS KUNGS IR MŪSU
STIPRĀ PILS! Piedalās 6 ērģelnieki un svētku koris Brigitas Alkas virsvadībā, kā arī jaunās mākslinieces no
Latvijas – čelliste Emīlija Rozenšteina un pianiste Lauma Prūse.
Stundu pirms dievkalpojuma – koncerta, plkst 13:oo, būs kopkora mēģinājums. Pēc tam sekos
atspirdzinājumi un sadraudzība un svinības atskatoties uz LEĢA 30 darbības gadiem un 15 Ērģeļu dienām
35 gadu laikā (no tām 5 notikušas Toronto). Mūs uzrunās visa šī laika LEĢA priekšniece Dr. Ingrida
Gutberga. Par šo bagātīgo pēcpusdienas programmu un pacienāšanu lūdzam vienīgi dāsnu ziedojumu.
Šajā svētku dienā būs VIENS KOPĪGS dievkalpojums – koncerts Toronto un Hamiltonas latviešiem un
to draugiem.
Otrs ērģelnieces Vitas Kalnciemas koncerts iecerēts 6.novembrī Otavā, 19:30 vakarā, Bruyere Convent
Chapel, 25 Bruyere, Otavā.
Sirsnīgi gaidām dalībniekus un viesus no tuvienes un tālienes. Toronto ir kulturāla un virmojoša pilsēta ar
daudz un dažādiem piedāvājumiem – šajā reizē iskaitot arī Ērģeļu dienas.
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