Simtgades zaļumballe Cēsīs

Sestdien, 11.augustā, plkst.19.00 Cēsu Pils parkā aicinām visus dejot gribētājus uz
Simtgades zaļumballi Cēsu Pils parkā. Simtgades zaļumballe notiek Latvijas valsts
simtgades programmas ietvaros simts dienas pirms valsts 100. dzimšanas dienas un
turpina tradīciju dejot, muzicēt un kopā būt Latvijā un citviet pasaulē. Tas ir aicinājums
satikties ikvienam – tiem, kuru jaunības garšā zaļumballēm bijusi īpaša nots, un tiem,
kuri šo Latvijas tradīciju vēl tikai iepazīs. Sestdien, 11.augustā, plkst.19.00 Cēsu Pils
parkā aicinām visus dejot gribētājus uz Simtgades zaļumballi Cēsu Pils parkā.
Simtgades zaļumballe notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros simts
dienas pirms valsts 100. dzimšanas dienas un turpina tradīciju dejot, muzicēt un kopā
būt Latvijā un citviet pasaulē. Tas ir aicinājums satikties ikvienam – tiem, kuru jaunības
garšā zaļumballēm bijusi īpaša nots, un tiem, kuri šo Latvijas tradīciju vēl tikai iepazīs.
Balles zaļumos vienmēr ir bijušas īpašas, tajās iesaistās visi – gan veiklie dejotāji, gan
kautrīgie malā stāvētāji. Vislatvijas Zaļumballe lauku kapelu, orķestru muzikantu,
ziņģētāju un tautas mūzikas ansambļu pavadībā ir lielisks veids, kā parādīt, cik
prasmīgi ir mūsu pašu muzikanti, cik ritmiskas un saistošas mūsu melodijas.
Zaļumballes Cēsu Pils parkā notikušas jau kopš pagājušā gadsimta sākuma, priecējot
gan tuvākus, gan tālākus pilsētas viesus. Parks ne tikai uzņēmis dejot gribētājus; šeit
tikušas izspēlētas zaļumballes kinoﬁlmām. Arī mūsdienās neatņemama parka
sastāvdaļa ir koncerti un dejas, tik iemīļotajai ainavai ieskaujot sanākušos viesus.
Dienā, kad dejos visa Latvija, Cēsu Pils parkā izdancoties aicinās pūtēju orķestris
“Cēsis”, izpildot visiem sen zināmas un iemīļotas dziesmas, kas vienaldzīgu neatstāj
nevienu.
Pirms zaļumballes aicinām uz teātra izrādi “Mucenieks un Muceniece” Cēsu teātra

izpildījumā (režisore Edīte Siļķēna).
Uzreiz pēc teātra izrādes, plkst.20.30, spēlēs pūtēju orķestris “Cēsis” (diriģents Jānis
Puriņš) un aicinās visus uz dejām.
Lai atspirdzinātos pēc lielās dejošanas būs bufete ar dzērieniem un ēdieniem.
Ieejas maksa pasākumā: 2,00 EUR
Zaļumballi organizē p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”. Pasākuma norisi ﬁnansiāli
atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Cēsu novada pašvaldība.

