Nedēļas nogales pasākumi 27.08.- 29.08.

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".
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”.
PIEKTDIENA
Plkst.20.00 Līgatnē, Zeit pagalmā mūzikas vakars kopā ar Baibu Biti (vokāls,
ģitāra) un Tomasu Kozlovski (klavieres).
Plkst.20.00 Mākslas telpā “Mala” DJ vakars ar Uldi Rudaku.
SESTDIENA
Sestdien un svētdien Cēsīs pulcēsies sporta veterāni, lai piedalītos 58.sporta
veterānu-senioru ﬁnālsacensībās sešos sporta veidos. Plkst.20 sportistu parāde.
Sestdien un svētdien notiks pasākums bērniem “Brīvdienas Cēsīs ar LEGO” –
radošās darbnīcas, meklēšanas spēles pa pilsētu.
Trešo gadu Cēsīs notiks iemīļotais TaDaa! ielu mākslas festivāla izlaidums vienas
dienas programmā ar dalībniekiem no Baltijas valstīm. No plkst.13.00 Rožu
laukumā vizuāls stāsts “Uguns ūdens pasaka” bērniem un ģimenēm. No
plkst.19.00 Mākslas telpā “Mala” vakara programma – deja, cirks, akrobātika,
uguns deja.
Plkst.19.00 koncertzālē “Cēsis” koncertā “Trīs Osokini Cēsīs” skanēs jaunradīta
klaviermūzikas darbu programma ar neparastiem un skaistiem klaviermūzikas
darbiem. Piedalās Sergejs, Georgijs Osokins un Andrejs Osokins.
Plkst.20.00 Līgatnē Zeit pagalma skatuvi satricinās klasiskās mūzikas huligāni,
grupa Dagamba.
Plkst.21.00 Raiskuma estrādē Brīvdabas kino vakars ar ﬁlmu “Nekas mūs
neapturēs”.
Fonoklubā no plkst.21.00 Comedy Latvia pievādā stand-up izrādi divos cēlienos runās Jānis Kreičmanis un Kalvis Troska.
SVĒTDIENA

Plkst.16.00 koncertzālē “Cēsis” mūzikas skolu audzēkņu koncerts “Vidzemes
talantiem – 10”. Koncerta programmā būs dzirdama dažādu instrumentu – alta,
čella, ﬂautas, ģitāras, klarnetes, klavieru, kokles, ksilofona, marimbas,
trompetes, saksofona, vijoles spēle.
Plašāka informācija par pasākumiem pasakumi.cesis.lv

