
Esiet sveicināti mani brašie Minhauzena festivāla dalībnieki!

Vai esat gatavi ieskandināt šī gada mednieku festivālu Staļģenē? Zinu jau zinu, ka šo 
nedēļas nogali gaidāt ar nepacietību! Šogad būsim muzikāli, radoši un atraktīvi! 
Ieskandināsim mednieku taures tā, lai visā Jelgavas novadā atbalsojas, lai visi dzird, kur 
mednieki kopā pulcējas!

Tāpēc, lūdzu, sagatavojiet pūšamu, grabināmu un jebkādi citādi skandināmu 
atribūtiku svētku gājienam! Starp citu, pannas un katli arī labi skan! Katrs kolektīvs iesoļos 
stadionā ar savu īpašo skaņu, saucieniem, taurēm, bļāvieniem vai pūtieniem! Es visu vērošu, 
mani draugi visu vēros!! Atraktīvākie, skaļākie vai sazin vēl kādi skanīgākie saņems 
pārsteigumu balvas!

Iepriekš minētais ir tikai iesildīšanās uzdevums, lai gājiens mums visiem būtu 
interesantāks! Ir pienācis laiks šī gada galvenā uzdevuma izsludināšanai! 

Zinu, ka katra komanda ir īpaša, ikviens no mums ir īpašs! Vienam labāk padodas 
joku stāstu stāstīšana, citam deju dejošana vai varbūt dziedāšana! Parādiet mums un pārējām 
komandām, uz ko Jūsu komanda ir spējīga!!! Parādiet sevi pēc iespējas spožāk, krāsaināk un 
jautrāk!!! Minhauzenam patīk joki!

Šogad Jūsu uzdevums ir iepazīstināt pārējos dalībniekus ar savu komandu un arī 
padižoties pašam Minhauzenam, cik forši esat! Izrādiet savus trumpjus! Esiet radoši un 
atraktīvi! Jums būs jāprezentē savas komandas garu 1 minūtē! Šis ir pats svarīgākais – Jūsu 
uznāciens nedrīkst pārsniegt 1 minūti!!! Laiks strikti ierobežots! Varat nodejot mums savu 
medību rituālu deju, nodziedāt savu veiksmes dziesmu, rīmēt, dzejot, burties, stāvēt uz galvas 
un vēl un vēl.. Parādiet, ko spējat Jūs, bet citi nē! Jūs taču paši vislabāk zināt, ar ko Jūsu 
kolektīvs atšķiras no pārējiem! Varbūt gribat izcelt kādu savu biedru, kas spēj nostāvēt uz 
mazā rokas pirkstiņa?! Mani draugi – žūrijas komisijas locekļi- uzdevuma izpildes gaitā 
spriedīs par nominācijām! Kopā būs veselas 10! Līdz ar to 10 pārsteigumu balvas! Iedvesmai 
- pačukstēšu, kādas nominācijas varētu būt - “Spicākā komanda”, “Kliedzošākā komanda”, 
“Vienotākā komanda”, “Jestrākā komanda”, “Stilīgākā komanda”, bet varbūt arī pavisam 
citas un ne šīs! Esiet radoši! Uzdevuma izpilde OBLIGĀTA!!! Vārds jauktā secībā tiks dots 
visiem!

Meklējam instrumentus, ko skandināt, cītīgi strādājam pie komandas prezentācijas un 
tiekamies Staļģenē!

Ne spalvas!
Barons fon Minhauzens

P.S. Neliels ieskats pasākuma norisē - 19:30 sāksies dalībnieku gājiens, kur katrs kolektīvs 
iesoļos stadionā, ejot gar skatuvi grabināsies un skandināsies! Tālāk dosies uz norādīto vietu 
stadionā. Kad visas komandas būs sanākušas stadionā, saskandināsimies visi kopā un sāksies 
festivāla atklāšanas ceremonija. Pēc svinīgajām runām jauktā secībā dosim vārdu visām 
komandām sevis prezentēšanai! Un vēlreiz – priekšnesums nedrīkst pārsniegt 1 minūti!!! Ja 
vajadzīga kāda tehniska palīdzība no organizatoriem, piemēram, mūzikas atskaņošana, 
ziņojiet!


