
Dalībnieku sadalījums pa zibakciju vietām 19. jūnijā 

1. Esplanade European Parliament  
10.00 - 11.00 

 
 

 Kamoliņš (D) 

 Dūdalnieki (F) 

 Zīle (D) – Latvija 

  visi kori, kuri var ierasties un 
dzied pāris kopīgas dziesmas 

 Visas folkloras kopas – kopīgs 
priekšnesums  
 
 
Katram dalībniekam laiks ir 
max. 10 min. = apmēram 3 
priekšnesumi. 

2. Ravenstein Gallery  12.00 – 13.00 
 

Max. 20 Min.  
 

 

 Rēvele (F) 5 min. 

 Oslo ansamblis „Laipa“ (K) 7 
min. 

 Silava (K) 7 min. 
 
 

 
 

3. Rue Neuve/Rue aux Choux  
12.00 – 13.00 

 
 

 Kokļu Zapte (F) 

 Ziemeļmeita (D) 

 Austrumkalns (F) 
 
 
 
 

Katram dalībniekam laiks ir max. 15 min. 
= apmēram  4 priekšnesumi. 

4. Place Sainte-Catherine 12.00 – 13.00 
 
 

 Oglīte (F) – bērni Latvja 

 Nemiers (D) 

 Zibenītis (D) 
 

 
 

 
Katram dalībniekam laiks ir max. 15 min. = 
apmēram 4 priekšnesumi. 

5. Place de la Monnaie/Muntpunt 
12.00 – 13.00 

 
 

 eLVē (K) + Londonas latviešu 
koris (K) 

 Briseles latviešu koris (K) 

 Briseles dejotāji lielie (D) 

 Briseles dejotāji mazie (D) 
 

 
 

Katram dalībniekam laiks ir max. 15 
min. = apmēram 4  priekšnesumi. 

6. Hostel Meininger 
12.00 - 14.00 

 
 

 Šveices latviešu dejotāji (D) 

 Luste (D) 

 Nīderlandes apvienotais koris 
(K) 

 MiLaDeKo (D) 

 Sonante (K) 

 Garā pupa (D) bērni 

 Meluzīna (K) 
Katram dalībniekam laiks ir max. 15 min. = 
apmēram 4 priekšnesumi 

 

 

 

Apraksts: 



Dalībnieku sadalījums pa zibakciju vietām 19. jūnijā 

 

 Visi dalībnieki lūgti  ierasties norādītajās vietās uz sākuma laiku, lai nav liekas aizķeršanās un 

tiem, kas uzstājās, ir skatītāji.  

 Tabulas sakārtojums ir arī uzstāšanās kārtība. Cienīsim arī citus kolektīvus un kopas un 

uzstāšanās garumu nepārsniegt.  

 Nepieciešamos ierakstus lūdzu sagatavot uz USB stika, CD nebūs iespējams atskaņot. 

 Vērā ņemts, kuras grupas daļēji kopā darbojās. 

 Pie Europarlamenta  dzied visi kori, kuriem ir vēlēšanas, kādu kopīgu dziesmu, ko izvēlas 

nozare. Arī folkloras kopas vienojas kopīgam priekšnesumam. 

 Ar (F) atzīmētas folkloras kopas, ar (D) dejotāji un (K) kori. 

 

Vietu adreses: 

 

1. Esplanade European Parliament – Rue Wiertz 60, 1047 Ville de Bruxelles, Belgien 

2. Ravenstein Gallery  -  Rue Ravenstein 18, 1000 Ville de Bruxelles, Belgien 

3. Rue Neuve/Rue aux Choux - Rue aux Choux 1000 Bruxelles, Belgien  

4. Place Sainte-Catherine – Place Sainte-Catherine 1000 Bruxelles, Belgien 

5. Place de la Monnaie/Muntpunt - Place de la Monnaie 1000 Bruxelles, Belgien 

6. Hostel Meininger - Henegouwenkaai 33, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Belgien 

7. Jacque Brel - Zavelput 30, 1000 Brussel, Belgien 


