Pandivere päevi peeti tänavu 29. korda
Moto: Ühes paadis!
Tänavuste Pandivere päevade põhipäev 4. juunil algas peotule süütamisega Väike-Maarja
kirikus ja piduliku rongkäiguga peoplatsile. Pidupäevarongkäigus osalesid pasunakoor,
Maarjakellukese ja Tarapita tantsijad ning oli ka teisi huvilisi.
Päeva avades ütles vallavanem Indrek Kesküla: „Väike-Maarjas oleme nii Pandivere päeval
kui ka teistel aegadel veeretamas ühist kultuurilõngakera. Selles lõngakeras on palju erinevaid
värve ja kultuurikihte. Kusjuures see lõngakera ei saa kunagi lõplikult valmis, sest tekivad üha
uued ja uued kultuurikihid ning lisandub uusi värve.“
Vallavanema avasõnad aitasid lahti mõtestada ka selle aasta motot, mis sümboolselt tähendab
ka väga head koostööd ja ühiseid ettevõtmisi.
Peoplatsil oli rohkesti laadamelu – nii arvukalt laadalisi pole vist varemalt olnudki.
Laadamüüjate hulgas oli erinevate toodete pakkujad nii koduvallast kui kaugemalt.
Päev pakkus mitmesugust meelelahutust: oli kolm suurt kontserti ja põnevaid spordivõistlusi,
raamatulaat, kunstinäitus, kodukohvik, kätt sai proovida mudelihallis jpm.
I kontserdil astusid üles Väike-Maarja isetegevuslased: pasunakoor (dirigent Vallo Taar),
naistantsurühm Maarjakelluke (juhendaja Aino Lukman), Väike-Maarja lasteaed (juhendaja
Sirje Sõnum), tantsurühm Kuremarjad (juhendaja Ilme Sein), Härmalõnga lauluansambel
(juhendaja Valve Libene), noorte idamaise tantsu ring Kalita (juhendaja Kerli Võrno),
stuudio Alima tantsurühm (juhendaja Epp Kaljos), gümnaasiumi rahvatantsijad (juhendaja
Egne Liivalaid), noorte tantsurühm Maarjake (juhendaja Anneli Kalamäe).
II kontserdil esinesid Simuna isetegevuslased: naisrühm Simone (juhendaja Auli Kadastik),
eakate rühm Tüdrukud (juhendaja Auli Kadastik), linetantsurühm Lustiline (juhendaja Tiia
Lepp), Simuna Kapell (juhendaja Eve Sarnet) ja noored laulusolistid (juhendaja Angela Raik).
III kontserdil esinesid Väike-Maarja ja Kiltsi laululapsed Kaia Klaani ja Rene Põllumaa
juhendamisel.
Kunstinäituse avamisel esinesid väikese kontserdiga laululapsed Kelli Pärnaste juhendamisel.
Raamatulaadal oli valik laialdane ja huvilisi palju – raamatuvirnad hõrenesid märgatavalt.
Valla raamatukogu tänab kõiki, kes oma raamatuid raamatulaadale tõid ja tegid sellega
teistele lugejatele uut lugemisrõõmu!
Päeva juhtisid Raivo ja Edgar Tammus.
Aitäh kõigile, kes kodukandipäeva õnnestumisele kaasa aitasid, aitäh esinejatele ja nende
juhendajatele, külalistele ja korraldajatele, laadalistele ja spordivõistlustel osalenutele!
Tuleval aastal kannavad Pandivere päevad ümmargust – 30. järjekorranumbrit.
Ilve Tobreluts

