
 Skaties cesis.lv vai Re:TV televīzijas kanālā!

Svētku programma

18.07.2020. SVINAM KOPĀ!

09.00  Pilsētas modināšana - pūtēju orķestris “Cēsis” ar orķestrmobili

9.00 - 16.00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš Vecajā tirgus laukumā (Valmieras ielā 2)

11.00 - 18.00  Dizaina tirgus Cēsīs - Latvijas labākie modes, aksesuāru un interjera lietu dizaineri mākslas telpā “Mala”

11.00 - 16.00 “SPORTS VIENO” – Sportiskas aktivitātes visai ģimenei Cēsu pilsētas stadionā

14.30   “Vardulēns” – Cēsu teātra izrāde bērniem koncertzālē “Cēsis”. Ieejas karšu skaits ir ierobežots, un tām var pieteikties,  
    rakstot uz kultura@cesis.lv. Viena persona līdz 10.jūlijam var pieteikties 2 ieejas kartēm.

19.00   Trio “Equinox” koncerts Cēsu Sv.Jāņa baznīcā. Piedalās Andrejs Grimms (ģitāra), Jānis Pelše (ērģeles), Ivars  
    Kalniņš (sitaminstrumenti). Ieeja par ziedojumiem. Vietu skaits ierobežots.

21.30   Virtuālā ballīte “Cēsis 814”, DJ Toms Grēviņš un Riga Reggae – informācija par pieslēgšanos cesis.lv 

21.30   Brīvdabas kino seanss – filma “Motociklu vasara” uz ekrāniem Rožu laukumā un Pils laukumā

23.00   Cēsu Sv.Jāņa baznīcas izgaismošana

11.00  Svētku atklāšana un brokastu brančs kopā  
   ar restorāna “Jāņoga” šefpavāru Jāni Sproģi

11.30   Fonda “Viegli” un Vidzemes kamerorķestra   
   koncerts (diriģents Andris Veismanis)

13.00   Zigfrīds Muktupāvels un Jānis Lūsēns

14.00  Svētku pusdienas ar restorāna “Kest” šefpavāru  
   Māri Jansonu

14.25  ZINOO eksperimentu šovs bērniem

15.10  “Sapņojums” – Ieva Kemlere, Kaspars Zemītis   
   un Zintis Žvarts

16.00  Cēsu amatiermākslas kolektīvu sveicieni svētkos

16.40  “Esam mēs Cēsu zēni!” – Cēsu teātra vīru kopa  

   “Zilie pulkstenīši”

17.10   Repmūzikas grupa “Rīmdari”

18.00  Rihards Saule

18.30  Dziesminieks Valdis Atāls un Arnolds Kārklis

19.00  Svētku torte kopā ar “Vinetas un Allas    

   kārumlādi”

19.10   Una Aizgale un Matīss Žilinskis

19.50  Miks Dukurs ar grupu

20.20  Grupa “Franco, Franco”

21.00  Balvas “Cēsnieks 2020” pasniegšana

Aicinām svētkus svinēt mājās, dārzos, pagalmos un Cēsu kafejnīcās.
Visas dienas garumā svētku programma tiks pārraidīta arī uz lielajiem ekrāniem Rožu laukumā un Pils laukumā.

Aicinām ievērot 2 m distanci un citus valstī noteiktos drošības noteikumus. Ar elpceļu slimību pazīmēm pasākumu norises vietās atrasties aizliegts.
Pasākuma norise tiek fiksēta audio, audiovizuālā un fotogrāfijas veidā. Iegūtais materiāls var tikt izmantots visās pasaules valstīs bez laika

ierobežojuma komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, tai skaitā: publiskots, publicēts, izplatīts, raidīts, retranslēts, padarīts pieejams sabiedrībai
pa vadiem vai citādā veidā, nomāts, īrēts un publiski patapināts, tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēts.
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