Nedēļas nogales pasākumi 20.08.- 22.08.

No piektdienas līdz sestdienai Cēsis piepildīs Sarunu festivāla LAMPA
pasākumi. Izvēlies savu pasākumu: festivalslampa.lv
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".
Pateicoties Sarunu festivāls LAMPA norisei vēl tikai 21. un 22.augustā iespējams
apmeklēt vizuālās mākslas izstādi “Pielidot tuvāk saulei. Mīti un rituāli.” Pļavas ielā 10,
Cēsīs.
Līdz 19.septembrim Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” izstāžu zālē
"Latvieši pasaulē" aplūkojama muzeja un pētniecības centra izstāde “Stāstu sega”.

Līdz novembra beigām Skangaļu muižas klēts ēkā aplūkojama gleznu izstāde “Caur
sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauzu”. Izstādi veido divas mākslinieces - Ilze Krastiņa,
Baiba Feoktistova. Pirms izstādes apmeklējuma lūgums iepriekš piezvanīt -25300030.
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
Kultūras centrs-tējnīca “Pils pagrabi”, kas atrodas vienā no Līgatnes alu kompleksiem
aicina uz kultūras vakaru. No plkst.19.00 muzikāli priekšnesumi - dziesmas uz ģitāras
pie ugunskura - gan latviešu, gan angļu valodā. Ja vēlaties radīt mūziku kopā, droši
ņemiet līdzi arī savus mūzikas instrumentus. Iespēja nobaudīt neapstrādātu kakao no
Peru.
Plkst.20.00 Muzikāls sveiciens no grupas Tranzīts Skujenes estrādē.
Plkst.20.00 Līgatnē, Zeit pagalmā uzstāsies mūziķis Toms Ņizins.
Plkst.20.00 Dzērbenes pilī koncerts “Sapņotājas dziesma”. Evita Teterovska (soprāns),
Ventis ZIlberts (klavieres)
SESTDIENA
Sestdien Jaunpiebalgas Zosēnos notiks 9.profesionālās Mākslas dienas. Aicinām
iepazīties ar programmu visas dienas garumā šeit.

Plkst.19.00 Koncertzālē “Cēsis” koncerts “Mūzika sitaminstrumentiem
un klavierēm”. Sitaminstrumentālistu duetu - Juri Āzeru un Guntaru
Freibergu – papildinās izcilas pianistes — Elīna Bērtiņa un Agnese

Egliņa.
Plkst.19.00 rehabilitācijas centra “Līgatne” pagalmā izskanēs jaunu latviešu
kamermūzikas albuma “Ēnu spēles upē”/ “Shadow Games in the River” prezentācijas
koncerts
Plkst.20.00 Līgatnē uz Zeit Pagalma skatuves muzicēs Intars Busulis un Abonementa
orķestris.
Plkst.20.00 Mākslas telpā “Mala” uz muzikāli vizuālu pasākumu aicina Pachamama
Beats, kuru šoreiz papildinās arī saksofonists Artūrs Tigulis.
Sestdien Fonoklubā no plkst.21.00 Cēsu hiphopa grupa “Rīmdari”
SVĒTDIENA
Plkst.18.00 Vecpiebalgas “Viesistabā” uzstāsies Cēsu pūtēju orķestris

