Nedēļas nogales pasākumi 06.08.- 08.08.

IZSTĀDES
Nedēļas nogalē aicinām apmeklēt vairākas izstādes, kas šobrīd aplūkojamas Cēsu
novadā. Cēsu Jaunajā pili skatāmas divas izstādes. Bēniņu izstāžu zālē Kino un teātra
kostīmu māksliniece Večella Varslavāne. Savukārt 3.stāva semināru zālē Jānis Doreds,
izcilais foto un kino reportieris 20.gadsimta pasaulē.
Cēsu izstāžu namā aicinām uz mākslinieku Pētera Sidara un Jura Petraškeviča kopīgi
veidoto izstādi "Aktīvā kustība", savukārt Ungārijas vēstniecības Latvijā piedāvā rotu
izstādi "Ungārijas apslēptie dārgumi".
Cēsu mākslas festivāls aicina uz divām izstādēm:
Vizuālās mākslas izstāde “Pielidot tuvāk saulei. Mīti un rituāli.” Pļavas ielā 10, Cēsīs.
SEB stipendijas glezniecībā 2020 gada laureāte Madaras Kvēpas izstāde “Vesels”
Gaujas ielā 92, Cēsīs.
Pasaules latviešu mākslas centrā skatāma Laimas Puntules un Anne Maria Udsen
izstāde “Skatoties aiz”.
No šī gada marta līdz maijam Ruckas mākslas rezidenču centrā norisinājās divas
mākslinieku rezidences, kurās piedalījās 13 mākslinieki no 10 dažādām valstīm.

Dalībnieku radītie darbi šobrīd skatāmi brīvdabas izstādē “Apslēptie dārgumi”, kas
Ruckas parkā būs apskatāma visas vasaras garumā.
Vides risinājumu institūts vasarā atklāja zinātnieku un mākslinieku sadarbībā tapušo
izstādi “Lauka pētījumi”, kas līdz 31.augustam norisināsies Cēsu pilsmuižas klētī un
mākslas telpā “MALA”. Izstāde “Lauka pētījumi” ir aicinājusi pie vides izpētes
jautājumiem kopīgi strādāt šķietami nesaistītus profesionāļus – zinātniekus un
māksliniekus.
Emīla Dārziņa “Jāņaskolā” līdz 15.oktobrim aicinām baudīt Jaunpiebalgas Tautas
lietišķās mākslas studijas “Piebaldzēni” un Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas programmas audzēkņu darbu izstādi “Emīla Dārziņa dvēseles valoda”.
Ungurmuižā apskatāma mākslinieces Baibas Feoktistovas personālizstāde “Ziedošā”.

PIEKTDIENA
Pārgauja šajā nedēļas nogalē svin ikgadējos svētkus. Pasākumi, sākot ar
piektdienu, notiks gan Straupē, gan Stalbē, gan Raiskumā. Koncerti, Lielstraupes pils
svētki “Straupe 815”, Latvijas kabriokluba parade un citas aktivitātes paredzētas
šonedēļ Pārgaujā. Vairāk informācijas un plašāka svētku programma
pieejama www.pargaujasnovads.lv vai Facebook lapā @pargaujasapvieniba.
Plkst.20.00 Līgatnes Zeit aicina uz mūzikas vakaru uz terases ar Kristenu Cīruli un Ardi
Avotiņu.
Fonoklubā Cēsīs piektdienas vakaru ieskandinās PND un All Day Long!

SESTDIENA
Divās sacensību dienās sestdien un svētdien Žagarkalnā satiksies spēcīgākie Latvijas
riteņbraucēji, kur norisināsies “Vivus.lv MTB maratona” 4., 5.posms.
Plkst.16.00 Ungurmuižas parku pieskandēs ikgadējais kamermūzikas koncerts
“Šūbertiāde”.
Plkst.19.00 Pils parkā pasākums “Tehnopils”. Tehno mūzika, Wickiss videoprojekcijas
uz pils mūriem, reivs bezsaistē, tiešsaistes straumēšana.
Sestdien Fonoklubā plkst.21.00 notiks Gundara Ruļļa blūzroka grupas ALIS P koncerts.

SVĒTDIENA
No plkst. 11.00 līdz 13.00 savu plašo latviešu tautasdziesmu krājumu Āraišu ezerpilī
izdziedās folkloras kopa “Dzieti”.
Plkst.17.00 Vecpiebalgas muižas parkā Inešos grupas “Carnival Youth” kino dziesmu
koncertsērija "Naivais ku-kū" – dziesmas no iemīļotām latviešu ﬁlmām jaunās, pašu
veidotās aranžijās.
Plkst.18.00 Mākslas telpā “Mala” DJ KAN aicina uz dejošanu basām kājām.

