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Šovakar agrākās Jelgavas cukurfabrikas ēdnīcas telpās Cukura ielā 22 durvis
vēris Jelgavas pašvaldības aģentūras «Kultūra» deju centrs «Cukurfabrika». Šī
ir galvenā mājvieta deju studijai «Benefice», taču līdz ar centra izveidi ikviens
pilsētnieks te varēs apmeklēt arī jogas, baleta nodarbības, deju aerobiku,
mācīties dejot salsu, pašaizsardzību, apmeklēt pilates nodarbības. Ar deju centra
piedāvājumu jelgavnieki aicināti iepazīties svētdien, 9. septembrī, no pulksten 12
līdz 17 centra Atvērto durvju dienā.
Deju studijas «Benefice» un centra vadītāja Annika Andersone stāsta, ka
cukurfabrikas ēdnīcas telpas ir ļoti mainījušās, un viņa nebaidās atzīt, ka Jelgavā ir
izveidots dejai piemērotākais centrs Latvijā. «Šeit ir izdarīts viss, lai mēs varam ērti
strādāt un īstenot savas idejas. Esmu ārkārtīgi priecīga par jaunajām un plašajām
telpām,» atzīst A.Andersone.
Pilsētas mērs Andris Rāviņš atklāšanas uzrunā uzsvēra: «Ir iets garš ceļa posms no
idejas līdz rezultātam. Sākumā šī ideja šķita traka, tikpat, cik pati idejas autore
Annika, labā nozīmē. Taču lēnām, liekot šīs domas uz papīra, rēķinot, cik tas
izmaksās, radās pārliecība, ka mēs to varam». Viņš atzina, ka ir bijuši mazi strīdi par
nosaukumu, taču beigu beigās palika pie «Cukurfabrika». Šī taču būšot vieta, kur
dejotāji radīs enerģiju un dos saldumu pārējiem. «Lai šeit jūs, dejotāji, vecāki,
pedagogi, jūtaties labi, lai visiem prieks par to, ko jūs te radīsiet,» tā mērs, kurš
iestādei dāvināja arī pilsētas karogu, kas kopā ar A.Andersoni un aģentūras «Kultūra»
direktoru Mintautu Buškevicu tika uzvilkts mastā. Šovakar centru lūkoties bija
sanākuši dejotāji, viņu vecāki, atbalstītāji, kuri vēlēja daudz labu vārdu, dāvināja
ziedus un kopā ar ēkas saimniekiem vienojās īpašā rituālā – «Enerģijas aplī», sūtot
visiem labas domas.
A.Andersone stāsta, ka gribējies telpās saglabāt mazliet vēsturisko auru, tālab par
cukurfabrikas auru domāts arī telpās – uzgaidāmajā telpā krēsli ir cukura maisu
formā, skolotāju istabā galda kāju vietā – piepildīti cukura maisi.

Deju centra otrajā stāvā atrodas četras lielas zāles – kopā 1300 kvadrātmetri –, tērpu
noliktavas, skolotāju istaba, šuvējas darbnīca, bet pirmajā stāvā – četras ģērbtuves:
Citrons, Ķirsis, Piparmētra un Mellene. Te ir arī kafejnīca kopā ar atpūtas telpu, kur
pēcpusdienās skolēniem būs iespēja par pieņemamu samaksu paēst veselīgu maltīti.
Līdz ar centra izveidi šeit ir iespēja ne tikai darboties deju studijā «Benefice», bet
iesaistīties arī citās nodarbībās, kurās var piedalīties arī pieaugušie. ««Beneficē»
uzņemam audzēkņus no trim gadiem. Jo īpaši šogad gaidām puišus. Tāpat piedāvājam
jauniešiem street dance nodarbības. Jau gadu «Beneficē» darbojas arī Hoby class
grupa, kurā dejo tēti un mammas bez vecuma ierobežojuma. Arī šogad aicinām mums
pievienoties pieaugušos,» tā A.Andersone, uzsverot, ka centrā, pieaicinot citus
speciālistus, šogad tiks piedāvātas arī daudz jaunas nodarbības. Piemēram, «karstās»
dejas – salsu, bačatu, Kubas rumbu – mācīs pasniedzējs no Kubas, kurš šobrīd
pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Te būs iespēja mācīties pašaizsardzību ar cudo elementiem,
hata, rīta un dienas jogu, pilates, deju aerobiku, brazīliešu cīņas mākslu ar dejas
elementiem, piedalīties elpošanas treniņos, apmeklēt piekares treniņu sistēmu. Ar
centra piedāvājumu jelgavnieki aicināti iepazīties svētdien, 9. septembrī, no pulksten
12 līdz 17, kad centrā notiks Atvērto durvju diena.
«Jā, esam dzirdējuši izteikumus, ka tagad atradīsimies tālāk no centra, taču mēs
gādājam par to, lai bērni pie mums tiktu. Uz šejieni iespējams nokļūt ar vairākiem
autobusiem, kas atved līdz Garozas ielai vai «Svētelim», taču esam jau sākuši sarunas
par maršruta izveidi, kas varētu kursēt līdz pašam centram,» tā A.Andersone, aicinot
ikvienu svētdien viesos. «Ja arī domājat, ka negribēsiet darboties pie mums, atnāciet
un apskatieties!» piebilst A.Andersone.
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