
 

 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

Dreimanis Manzars 
1933 – 
kordiriģents, inženieris 

DREIMANIS Manzars (*1933.5.IV Talsos ) – kordiriģents, inženieris. Tēvs – Talsu Valsts ģimn., vēlāk Minsteres 
latv. ģimn. (Vācija) direktors. Klaviersp. mācības D. sācis bērnībā pie komp. Ērikas Freimanes, vēlāk dzied. 
dažādos koros. Bijis viens no Tiklas Ilsteres vadītā Ķelnes Latv. jk.  dibinātājiem  (1963),  pēc viņas saslimšanas 
1973 pārņēmis tā vadīšanu. Stud. Minsteres U, kā arī Āhenas un Braunšveigas tehn. augstskolās, pēdējo abs. 
1957. No 1976 vada Ķelnes vīru kori, no 1977 – Vācijas Latv. apvienoto vīru kori. Bijis virsdiriģ. 1. Vācijas Latv. 
dz. dienās (1976), 4. Eiropas  latv. dz. sv. (Londonā, 1977), un PBL 1. dz. dienās  (Visbijā, 1979). 
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Uldis Siliņš 

TU ESI GOTLANDĒ, MANS DRAUGS 

Otrdien 19. jūnijā, plkst. 10.00, Brīvdabas estrādē sākas atklāšanas akts un koncerts. Esmu mazliet apaukstējies 
un to noklausos no sava dzīvokļa loga. Atklāšanas runu saka PBLA priekšsēdis I. Spilners, svētku runu dzejnieks A. 
Eglītis. Un tad Lilija Zobena baltā Latgales tautas tērpā, no dzejnieces Karmenas Kurzemnieces palienētās kurpēs 
(pašas kurpes palikušas Londonā) dzied 

Dzeguze kūko,  
Dzied lakstīgala,  

Raud mūsu māsiņa  
Svešai zemē 

 

 

 

 

 

 

un iedzied sevi klaidu latviešu sirdīs. No šīs dziesmas ņemts arī Dziesmu dienu motto: Taisīšu tiltu pār plašu jūru. 
Viņas vārds ir pēkšņi visu mutē. Lilijas ārkārtīgo popularitāti apliecina pilnās koncertzāles gadu vēlāk Austrālijā ar 
minimālu izziņošanu. 

Sākas koncerts ar apvienoto kori, vīru kori, pūtējorķestri un diriģentiem Longīnu Apkalnu, Manzaru Dreimani un 
Liliju Zobenu. Zviedrijas armijas Gotlandes garnizona pūtējorķestris atskaņo speciālo šim gadījumam veltīto Tiklas 

Ilsteres kompozīciju Trīs ainas. Diriģē Longīns Apkalns. Komponiste jau ir smadzeņu triekas upuris un noklausās 
koncertu braucamā krēslā. Pirmo reiz atskaņo arī Imanta Mežaraupa kompoziciiju Dziesmu Dienu gaviles. 

Līdz šim brīdim esam dzīvojuši kā pagāni, pēcpusdienā − vārds baznīcai. Oikumēnisko dievkalpojumu vada 

archibīskaps Arnolds Lūsis ar katoļu prāvestu K. Vilni, pareizticīgo virspriesteri A. Černaju un 8-9 citiem 

garidzniekiem. H. Pavasara Dāvida dziesmu dzied Vācijas latviešu koris, diriģenta Manzara 

Dreimaņa vadībā. Vēl piedalās soliste I. Pētersone. Dievlūdzēju ap 3000. 


