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Pasākuma apraksts
Mēs šodien skatījāmies ‘’Skroderdienas Silmačos’’, bet tā nebija cilvēku tēlota izrāde,
tā bija leļļu teātru izrāde, par stāstu, kur galvenā varone, Antonija, Jāņu dienā precēsies
ar Aleksi, viņi sāka gatavoties kāzām, un tad, kad bija laiks skroderim atnākt, kura vārds
bija Dūdars, viņš bija paņēmis līdzi savu mācekli, Rūdu un šuvēju Zāru .Izrādās ka Dūdars

un Antonija pazina viens otru, bet Antonijas mamma lika viņai vairs nerunāt ar Dūdaru,
un tad viņa precējās ar saimnieku, lai iegūtu mantu. Vēl viena problēma ir tā, ka Aleksis
arī nav priecīgs ar kāzām, jo viņš mīl Auces māsu, Elīnu.

•
•
•
•

Izrāde Skroderdienas Silmačos parasti tiek rādīta uz Līgo svētkiem
Izrāde ir jautra, smieklīga un pamācoša
Izrāde ir par cilvēku attiecībām, mīlestību, prieku un cilvēku dzīvi
Izrādē cilvēkus attēlo dzīvnieki, kuri atklāj un parāda cilvēku dabu, raksturu un uzvedību.

Notikumi

Teātra sākumā ierodas
skroderis Dūdars, lai šūtu tērpus
kāzām.

Jāņu vakars

Ābrams uzkāpis uz krāsns, lai redzētu, kā viņa
dēlam Joskem veidojas attiecības ar Zāru.

Attiecību skaidrošana

Beigas ir laimīgas –
trīs laimīgi pāri:

Aleksis un Elīna
Zāra un
Joske

Antonija un Dūdars

Izrāde bija jautrs, bet ar dziļu domu izvīts stāsts par tradicionālu latviešu dzīvi un Līgo

svētku paražām 19.gadsimtā.

Izrādes varoņi un aktieri

Ko uzzinājām?
Loreta: Es uzzināju, ka jaunieši vienmēr ir bijuši jautri trakulīgi, kā arī, ka senos laikos skroderi

brauca pie saimniekiem un mājām, lai šūtu drēbes.
Patriks: Dziļā doma šim stāstam ir par to, ka sirdij pavēlēt nevar, un iespaidot pat ar naudu un titulu.
Sirds grib, ko sirds grib.

Gudars: Nu es no šīs izrādes, sapratu ka ir jāizsaka savas domas, lai cilvēki zina, kā tu jūties. Otrā
lieta ko es iemācījos, ir ka, ja kāds tevi cenšas kontrolēt ko tu dari savā dzīvē, nav vienmēr jābaidās
un jāklausās ko viņi liek tev darīt. Un pēdējā lieta ir ka mīlestība ir nemainīga, tu varētu pavadīt visu
mūžu ar kādu tu nejūties nekā ar kādu tu ļoti maz redzi, jo tavas jūtas ar mīlestību nevar tā viegli
mainīt.

Ko uzzinājām?
Gustavs: Uzzināju un iepazinu latviešu rakstnieka R.Blaumaņa darbu. Skatoties izrādi,
labi atpūtos un daudz smējos. Sapratu, ka arī senos laikos cilvēkiem bija tās pašas

problēmas un attiecības ar citiem cilvēkiem kā mūsdienās.
Justīne: Izrāde bija ļoti interesanta, krāšņa un jautra. Izrādes visi varoņi bija dzīvnieki, kuri
attēloja cilvēku attiecības un notikumus, svētkus cilvēku dzīvē. Dekorācijas bija reālas.

Lelles ļoti skaistas ar krāšņiem tērpiem. Man ļoti patika izrāde. Līdz šim visas izrādes esmu
skatījusies klātienē teātrī. Sajūtas bija pavisam citas.

