DAUDZVEIDĪGAIS TEĀTRA GARS –
LIRISKS UN JAUTRS,
STĀSTOŠS, DZIEDOŠS UN DEJOJOŠS,
DOSIES TEĀTRU PARĀDĒ KRASTMALĀ,
SĒDĒS UN SPĒLĒS ČETROS MILZU KRĒSLOS,
GAVILĒS LIELAJĀ SKATUVĒ,
PULSĒS BUNGU RITMĀ VIRS VECRĪGAS TORŅIEM,
UGUŅOS DAUGAVAS ŪDEŅOS,
JO ATKAL UN ATKAL IR DEBESIS PUŠU,
ATKAL UN ATKAL RĪGAS SVĒTKI IR KLĀT.
Uģis Brikmanis,
Rīgas svētku programmas “Teātru parāde” režisors

Mīļie rīdzinieki
un dārgie pilsētas viesi!
Rīga šogad svin savu 812. dzimšanas
dienu. Aicinu ikvienu aktīvi piedalīties
daudzveidīgajos svētku pasākumos un
kopīgi priecāties par mūsu pilsētu.
Šoreiz svētkos īpaša uzmanība
būs pievērsta teātrim: pasākumos
piedalīsies gan tradīcijām bagātie,
gan jaunie teātru kolektīvi, gan viesi.
Būs daudz koncertu, kuros skanēs gan
klasiskā mūzika, gan modernie ritmi,
gan ielu mūzika un ziņģes.
Aktīva un sportiska dzīves veida
cienītāji varēs izmēģināt spēkus
vairākās sporta disciplīnās, gan spēlējot
basketbolu un volejbolu, gan airējot un
burājot, gan skrienot un orientējoties.
Rīgas dzimšanas diena tiks svinēta
gan centrā, gan priekšpilsētās, gan uz
zemes, gan uz ūdeņiem, gan debesīs
virs pilsētas!

Šodien varam ar lepnumu
teikt – Rīgai ir jau
812. dzimšanas diena
Rīga ar katru dienu kļūst turīgāka,
drošāka, sakoptāka un skaistāka. Tas ir
visu rīdzinieku kopējais nopelns. Mūsu
kopējais nopelns. Mēs visi, neatkarīgi
no tautības, reliģiskās piederības un
politiskās pārliecības, esam krietni
pastrādājuši, lai mūsu ikdiena būtu
labāka. Un pēc labi padarīta darba ir
laiks atpūtai un svinībām. Tā ir visu
mūsu, visu rīdzinieku dzimšanas diena,
jo pilsēta jau nav nekas abstrakts.
Pilsēta esam mēs – cilvēki, kas šeit
dzīvo, strādā, atpūšas, mīl un priecājas.
Šie ir mūsu svētki un katrs no mums
ir šo svētku dalībnieks. Es aicinu visus
baudīt šos svētkus, smelties vienam no
otra pozitīvas domas, būt lepniem par
mūsu Rīgu, un to, ka varam sevi saukt
par rīdziniekiem. Es sveicu jūs visus
mūsu kopējā dzimšanas dienā!
Andris Ameriks,
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

Svinēsim svētkus kopā, tādējādi
apliecinot savu piederību Rīgai, un mēs
visi taču zinām, ka Rīga ir vislabākā
pilsēta pasaulē!
Nils Ušakovs,
Rīgas domes priekšsēdētājs
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Rīgas 812. dzimšanas
dienu svinēsim teātra
maģijas pilnā gaisotnē!
Teātra zīmē veidota svētku
programma 11. novembra
krastmalā – šeit skatītāji
baudīs koncertuzvedumus
un Rīgas teātru muzikālās
programmas. Rīdziniekus
pārsteigs atraktīvais franču
ielu teātris Transe Express,
kura uzstāšanās apvienos
teātri, mūziku, akrobātiku un
vizuālo mākslu. Turpat retro
auto cienītājus gaidīs senie
spēkrati, kas dosies parādes
braucienā cauri Vecrīgai.
Rihardam Vāgneram viņa
divsimtgadē veltīti vairāki

pasākumi, arī opermūzikas
koncerts brīvā dabā pie
Brīvības pieminekļa.
Vērmanes dārzu piepildīs
izklaides un darbnīcas
bērniem dienas laikā, bet
vakaros viņu vecāki varēs
baudīt koncertus bohēmas
noskaņās. Ar tirdziņiem un
viduslaiku burzmu viesus
sagaidīs Vecrīga, savukārt,
Alberta iela iejutīsies simts
gadu tālā pagātnē.

atpūtu, piedalīsies Kanāla
regatē, diennakts basketbola
turnīrā, labdarības skrējienā
vai pilsētas orientēšanās
sacensībās.

10.00 – 19.00 Strazdumuižas parkā

Latvijas Neredzīgo biedrības
Strazdumuižas ciemata svētki

46. lpp.

Pasākumu programmas
sagatavojuši arī kultūras
dzīves organizētāji
priekšpilsētās - Ziedoņdārzā,
Imantā, Iļģuciemā
un citur. Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma” klausītājus
iepriecinās operešu
melodijas, bet Spilves
Rīdziniekiem patīk arī pašiem lidostā varēs vērot aviācijas
spēlēt teātri – par to varēs
paraugdemonstrējumus.
pārliecināties amatieru
Ikviens būs gaidīts viesis
teātru izrādēs Mazajā ģildē.
Kalnciema kvartālā un
Bet tie, kuri mīl aktīvo
Spīķeros. Svētku atmosfērā
apmeklētājus uzņems arī
vairāki Rīgas muzeji, izstāžu
un koncertzāles, bet par
izglītojošām izklaidēm
īpaši parūpējies Rīgas
Zooloģiskais dārzs.
Svētku noslēgumā visi
aicināti pulcēties krastmalā,
lai izbaudītu krāšņu
uguņošanu virs Daugavas!
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Piektdiena, 16. augusts

12.00 – 01.00 Spīķeros

Pasākums “Pilsētas ziņģe” 49. lpp.

16.00 – 18.00 Mazajā ģildē

Rīgas domes priekšsēdētāja
pieņemšana par godu 2013. gada
Zelta kāzu jubilāriem 9. lpp.

16.00 – 17.30 Bastejkalnā

Svētki Brīnumskapī 8. lpp.

17.00 – 20.00 Koka ēku renovācijas centrā

“Koka Rīga”, Krāsotāju ielā 12
Foto izstādes “Avotu iela 1,30 km”
atklāšana 48. lpp.

18.00 – 20.30 Arēnā Rīga

Grupas “Bi-2” un Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra koncerts

23. lpp.

18.00 – 21.00 Lucavsalā

Rīgas kausa izcīņa pludmales
volejbolā vīriešiem 54. lpp.

21.00 – 22.30 laukumā pie Brīvības

pieminekļa
Brīvdabas opermūzikas koncerts
“No Kurzemes hercoga līdz
Vāgneram” 10. lpp.

21.00 – 2.00 uz AB dambja,
peldošajā mākslas centrā “Noass”
13. Starptautiskais laikmetīgās
un videomākslas festivāls
“Ūdensgabali” 56. lpp.

Sestdiena, 17. augusts
9.00 – 18.00 Lucavsalā

Rīgas kausa izcīņa pludmales
volejbolā vīriešiem 54. lpp.

10.00 – 20.00 Lidostā “Spilve”

Rīgas Aviācijas svētki – 2013 34. lpp.

10.00 – 21.30 Kalnciema kvartālā

Pasākums “Dienu pirms tam” 50. lpp.

10.00 – 23.00 Doma laukumā

Vecrīgas tirgus “Teātris dzīvē –
dzīve teātrī” 26. lpp.

11.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā
starp Vanšu un Akmens tiltu
“Latvijas Match Race čempionāts
2013”, Rīgas kausa izcīņa 52. lpp.
11.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā
pie Lucavsalas
Veikborda sacensības
Riga Wake Open 2013 53. lpp.
11.00 – 18.00 Konventa sētā
pie Porcelāna muzeja
Porcelāna apgleznošanas
darbnīca “Uzglezno Rīgu!” 43. lpp.
11.00 – 18.30 Kino Splendid Palace

Opera. Teātris. Kino. Savienotie
trauki. 25. lpp.
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11.00 – 20.00 Rīgas centrā – Latgales
priekšpilsētā – Zaķusalā
Lielais Rīgas piedzīvojums 2013
Triatel xRace – Pilsētas
orientēšanās sacensības 55. lpp.
11.00 – 01.00 Spīķeros

Pasākums “Pilsētas ziņģe” 49. lpp.

12.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā
starp Vanšu tiltu un Rīgas Pasažieru ostu
Rīgas kauss burāšanā 2013 52. lpp.
12.00 – 17.00 Stacijas laukumā,

uz Origo Summer Stage skatuves
Koncerts “Daudzbalsu Rīga” 44. lpp.

12.00 – 18.00 Alberta ielā

Pirms 100 gadiem Albert’ ielā 33. lpp.

12.00 – 18.00 Rīgas pilsētas kanālā
Kanāla regate 2013 – Rīgas
Brīvostas kauss 31. lpp.

12.00 – 20.00 Pilsētas centrālajā daļā,

11. novembra krastmalā,
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
Starptautiskais seno spēkratu
salidojums “Rīga Retro 2013” 32. lpp.

12.00 – 21.00 pie Sv. Pētera baznīcas
Viduslaiku tirgus, teātris
un bruņinieku turnīri 27. lpp.

12.00 – 18.00 Vāgnera zālē

Rihards Vāgners un Rīgas pilsētas
vēsturiskais operteātris 11. lpp.

12.00 – 23.00 Vērmanes dārzā

Pasākums “Dāvana Rīgai” 46. lpp.

14.00 – 22.00 Rīgas Doma dārzā

MŪZIKA DOMA DĀRZĀ 20.-21. lpp.

14.00 – 21.00 Vecrīgā, pilsētas centrālajā
daļā, Pārdaugavā
Ielu mūzikas diena 28. lpp.

16.00 – 23.00 pie Kultūras centra “Imanta”
Brīvdabas pasākums “Imanta –
vieta ar vārdu” 38. lpp.

17.00 – 19.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
Koncerts “Lai acis mums mirdz”

36. lpp.

18.00 – 23.00 Mazajā ģildē

Teatrālā kafejnīca – Latvijas
amatierteātru izrādes 24. lpp.

21.00 – 2.00 uz AB dambja,

peldošajā mākslas centrā “Noass”
13. Starptautiskais laikmetīgās
un videomākslas festivāls
“Ūdensgabali” 56. lpp.

22.00 – 23.10 Sv. Jāņa baznīcā

Koncerts “Rīga dimd” 22. lpp.

Svētdiena, 18. augusts
8.30 – 17.00 Mežaparkā

Sporta labdarības pasākums
Nike Riga Run 54. lpp.

VĒRMANES SPĒLES. BLĒŅAS
UN PASAKAS 16.-17. lpp.

10.00 – 17.00 Lidostā “Spilve”

13.00 – 23.00 11. novembra krastmalā

35. lpp.

SVĒTKU PROGRAMMA
“TEĀTRU PARĀDE” 12.-13. lpp.

no 17. augusta 13.00
līdz 18. augusta 15.00
laukumā pie Latvijas Nacionālās operas
Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs” 30. lpp.

13.00 – 18.00 Farmācijas muzejā

Laboratorijas teātris “Labi būt
veselam!” 47. lpp.
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14.00 – 18.00 Ziedoņdārzā

Ekspozīcija “Sapnis par debesīm”

11.00 – 17.00 Rīgas vēstures
un kuģniecības muzejā
Rīgas gadsimtu stāsti dejā, teātrī,
mūzikā, faktos, leģendās 42. lpp.
11.00 – 18.30 Kinoteātrī Splendid Palace
Opera. Teātris. Kino. Savienotie
trauki 25. lpp.

12.00 – 21.00 pie Sv. Pētera baznīcas
Viduslaiku tirgus, teātris
un bruņinieku turnīri 27. lpp.

12.00 – 23.00 11. novembra krastmalā
SVĒTKU PROGRAMMA “TEĀTRU
PARĀDE” 14.-15. lpp.

12.00 – 23.00 Vērmanes dārzā

Vērmanes spēles. masku balle

18.-19. lpp.

12.00 – 14.00 Rīgas Mākslas Telpā
“Zaļā Rīga” – Rīgas Mākslas Telpas
radošā darbnīca bērniem 43. lpp.
16.00 – 19.00 Pilsētas kanālā
pie Latvijas Nacionālās operas
Airēšanas svētki “Nāc un airē!”
53. lpp.

Visās svētku dienās
10.00 – 19.30 Rīgas Nacionālajā
zooloģiskajā dārzā
Svītrainās dienas 2013 51. lpp.
16. un 17. augustā 12.00 – 23.00
18. augustā 12.00 – 20.14 Esplanādē
Eiropas kultūras galvaspilsētas
kultūras vasarnīca 40.-41. lpp.

Izstādes
Visās svētku dienās 10.00 – 19.00
Saules muzejā
Izstāde “Saule Rīgas arhitektūrā”
47. lpp.

17. un 18 augustā 10.00 – 17.00
Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”,
Foto izstāde “Avotu iela 1,30 km”
48. lpp.

16. augustā 18.00 – 22.00
17. un 18. augustā 12.00 – 18.00
kim? Laikmetīgās mākslas centrā, Spīķeros
kim? Programma Rīgas Svētkos
57. lpp.

17. un 18. augustā 11.00 – 17.00
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
Izstāde “No kara uz mieru.
1940.–1950. gadu mode”
no Aleksandra Vasiļjeva
kolekcijas 45. lpp.
18. augustā 12.00 – 18.00
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un tās parkā
Tēlotājmākslas studijas
“Ziemeļblāzma” 45 gadu
jubilejas izstāde “Rīga — pilsēta ar
Ziemeļblāzmu” un Ziemeļblāzmas
plenērs 37. lpp.
17. augustā 12.00 – 18.00
18. augustā 10.00 – 18.00
Rīgas kultūras centrā “Iļģuciems”
5. starptautiskais tekstilmozaīkas
festivāls “Rīgas tekstilmozaīka
2013” 39. lpp.

10.00 – 23.00 Doma laukumā

Vecrīgas tirgus “Teātris dzīvē –
dzīve teātrī” 26. lpp.

10.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā
starp Vanšu un Akmens tiltu
“Latvijas Match Race čempionāts
2013”, Rīgas kausa izcīņa 52. lpp.
12.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā starp
Vanšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu
Rīgas kauss burāšanā 2013 52. lpp.
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Rīgas domes
priekšsēdētāja
pieņemšana par
godu 2013. gada
Zelta kāzu
jubilāriem
16. 08. / 16.00 – 18.00
Mazajā ģildē

Svētki
Brīnumskapī
16. 08. / 16.00 – 17.30
Bastejkalnā
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Vai atceries, kad Kaķītim
Laķītim ir dzimšanas diena?
Tieši tā, vienā dienā ar
Rīgas dzimšanas dienu.
Pats jubilārs īsti neatceras
vai viņš piedzimis uz kāda
kuģa vai tirgus nomalē,
bet vienu viņš zina – tā ir
visskaistākā diena gadā, kad
par viņu runā un viņam nes
dāvanas. Arī Brīnumskapim
ir ko teikt šajā sakarā, jo tā
ir lieliska iespēja sapulcināt
visus Brīnumskapja draugus
vienuviet, lai dziedātu,
dejotu un suminātu skaisto
un seno ostas pilsētu Rīgu
un, protams, Kaķīti Laķīti!
Pēdējā laikā uz Brīnumskapja
skatuves kāpuši arvien
jauni varoņi – Putekļsūcējs,
Auns un Aita ar savu jauno

Jau desmito gadu Rīgas
svētku laikā notiek Rīgas
domes priekšsēdētāja
pieņemšana par godu Zelta
kāzu jubilāriem – pāriem,
kas laulībā nodzīvojuši
50 gadus. Svētku sarīkojumā
jubilārus sveiks Rīgas domes
priekšsēdētājs Nils Ušakovs
ar kundzi, pasniedzot
goda rakstus un piemiņas
veltes. Svinīgo pasākumu
vadīs Dailes teātra aktieris
Artis Robežnieks, muzicēs
dziedātājs Uģis Roze un
instrumentālā grupa.
Ieeja lūgtiem viesiem.

Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības
koncertorganizācija Ave Sol
sadarbībā ar Rīgas pilsētas
dzimtsarakstu nodaļu

BMW, Garkājītis Zirneklītis
un mazie Knīpas un Knauķi,
kuri mācās Peļu skolā. Nu
tie visi atkal vienā pulkā ar
Meiteni Malvīni, māsiņām
Puteklītēm un deju skolotāju
Kodi pūtīs svecītes uz Kaķīša
Laķīša dzimšanas dienas
tortes. Un torte, noteikti,
noderēs, jo pēc dziedāšanas
un dejošanas var burkšķēt
vēderiņi!
Rīko: SIA “Brīnumskapis”
sadarbībā ar Rīgas brīvostas
pārvaldi
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Rihards Vāgners
un Rīgas pilsētas
vēsturiskais
operteātris
17. 08. / 12.00 –18.00
Vāgnera zālē

Vāgnera zālē skanēs mūzika
no Rīgas mūzikas un teātra
senākās vēstures. Koncertos
skanēs kompozīcijas, kas
laikā, kad Vāgners dzīvoja
Rīgā, tika bieži atskaņotas
teātros un, iespējams, arī
Vāgnera zālē.
Programmā:
12.00 Klavesīniste Darja
Zemele
13.00 Senās mūzikas
ansamblis Inégalité Mystique
14.30 Kultūrsocioloģes
Dagmāras Beitneres
stāstījums par Vāgneru un tā
laika teātri

Brīvdabas
opermūzikas
koncerts
“NO KURZEMES
HERCOGA LĪDZ
VĀGNERAM”
16. 08. / 21.00 – 22.30
Laukumā pie Brīvības
pieminekļa
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Pirmo reizi Rīgas svētku
vēsturē pie Brīvības
pieminekļa notiks
opermūzikas koncerts, kurā
uzstāsies Latvijā un pasaulē
pazīstami mākslinieki –
solisti Liene Kinča, Evija
Martinsone, Egils Siliņš
un Kalvis Kalniņš, Rīgas
kamerkoris “Ave Sol”, Latvijas
Nacionālās operas koris un
Svētku orķestris. Koncerta
mākslinieciskais vadītājs un
diriģents – Andris Veismanis.
Programmā skanēs ar
Latvijas teātra vēsturi saistītu
pasaulslavenu un arī mazāk
pazīstamu komponistu
spilgtākās nošu partitūras.
Uzsverot ievērojamā
komponista Riharda Vāgnera
saistību ar Rīgu, koncerts

15.30 Mišela Rišāra de
Lalandes operas “Versaļas
strūklakas” uzvedums.
Piedalās: baroka koris
Collegium Choro Musici Riga,
baroka orķestris Collegium
Musicum Riga, baroka deju
grupa Stellas Upacieres
vadībā. Diriģents Māris
Kupčs
17.00 Klavesīniste Gertruda
Jerjomenko
www.earlymusic.lv
Rīko: Rīgas Senās mūzikas
centrs

simboliski iesāksies ar
Riharda Vāgnera uvertīru
operai “Rienci”. Tas ir darbs,
kuru Vāgners uzrakstījis un
atskaņojis Rīgā.
Krāšņa scenogrāfija, gaismu
un mūzikas saspēle – īsts
baudījums ikvienam
klausītājam.
Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības
koncertorganizācija Ave Sol
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19.00 – 20.00
Koncertuzvedums
“Mēs neapstāsimies!”
Dejo bērnu tautas deju
ansamblis “Zelta Sietiņš”,
bērnu deju ansamblis
“Teiksmiņa”, dzied bērnu
vokālais ansamblis
“Dzeguzīte”.

20.00 – 20.30 Ielu teātra
trupa TRANSE EXPRESS
(Francija). Vecrīgas parāde
no Kaļķu ielas sākuma līdz
11. novembra krastmalai.
Ielu teātra trupas Transe
Express Lielo leļļu (Les
Poupées Géantes) un
bundzinieku (Les Tambours)
muzikālā parāde – svētku
apmeklētājiem būs iespēja
vērot krāšņas milzu lelles,
doties līdzi ekstravaganto
bundzinieku maršam.
20.30 – 21.30 Ielu teātra
trupa TRANSE EXPRESS
(Francija). Krastmalas
priekšnesums
Trupa pārsteigs ar mūzikas,
akrobātikas, vizuālās mākslas
un instalāciju apvienojumu.

SVĒTKU
PROGRAMMA
“TEĀTRU PARĀDE”
17. 08. / 13.00 – 23.00
11. novembra krastmalā

13.00 – 15.00
Starptautiskais Seno
spēkratu salidojums “Rīga
Retro 2013”
Salidojumā, kurš notiek jau
astoto gadu, piedalīsies
vairāk nekā simt dažādu
spēkratu.
16.00 – 16.30 Muzikāli
horeogrāfisks iestudējums
“Dvēseles stīgas”
LNO baleta trupas, Rīgas
baleta teātra mākslinieki,
deju grupa “Dzirnas” un
dejas teātris “Grande” –
inscenējumā ar Raimonda
Paula instrumentālajiem
skaņdarbiem.
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21.30 – 23.00 Profesionālā
pūtēju orķestra “Rīga”
koncerts La Dolce Vita
Programmā: dažādu
gadsimtu komponistu
skaņdarbi no belcanto
zemes Itālijas un mūsdienu
kinofilmu mūzika.
Solisti: Ilona Bagele, Andris
Ludvigs un Ingus Pētersons.
Diriģents: Mārtiņš Ozoliņš.
Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienība
sadarbībā ar Rīgas brīvostas
pārvaldi

16.30 – 17.00
Latvijas ielu vingrotāju
paraugdemonstrējumi
17.00 – 18.00 Rīgas
skaistāko suņu parāde
18.00 – 19.00
Nepieradinātā folka
orķestris
Skanēs Balkānu tautu, īru,
afrikāņu, ebreju, igauņu un
citu tautu deju melodijas.
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16.30 – 17.15 Liepājas
teātris. Aktieru grupas
“Aģenti” koncerts
17.00 – 17.30 Ielu teātra
trupa TRANSE EXPRESS
(Francija). Vecrīgas parāde
no Kaļķu ielas sākuma līdz
11. novembra krastmalai.
Ielu teātra trupas Transe
Express Lielo leļļu (Les
Poupées Géantes) un
bundzinieku (Les Tambours)
muzikālā parāde – svētku
apmeklētājiem būs iespēja
vērot krāšņas milzu lelles,
doties līdzi ekstravaganto
bundzinieku maršam.

SVĒTKU
PROGRAMMA
“TEĀTRU PARĀDE”
18.08. / 12.00 – 23.00
11. novembra krastmalā

Improvizācijas teātru
spēļu laukumi “Četri krēsli”
12.00 – 21.00:
Zīmējumu teātris – skatuve
ģimenēm ar bērniem;
Psihofiziskais jeb
dramatiskais teātris –
skatuve, kurā varēs izzināt
un izdzīvot klasiskā,
psiholoģiskā, reālistiskā
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un raksturvaroņu teātra
principus;
Episkais teātris – uz šīs
internacionālās skatuves
skanēs vairāku tautu valodas,
iesaistot darbībā arī ārzemju
viesus;
Galma teātra skatuve
apvienos poēziju, mūziku,
tēlotājmākslu, horeogrāfiju,
koru un individuālu
izpildītāju priekšnesumus
UZ LIELĀS SKATUVES:
12.00 – 12.25 Pilotāžās
sporta meistaru
Bertrand Boillot un
Eric Vazeille (Francija)
paraugdemonstrējumi virs
Daugavas

17.30 – 18.30 Ielu teātra
trupa TRANSE EXPRESS
(Francija). Krastmalas
priekšnesums
Trupa pārsteigs ar mūzikas,
akrobātikas, vizuālās mākslas
un instalāciju apvienojumu
18.30 – 19.15 Jautrais
kabarē stīgu kvartets
MozART Group (Polija)
19.30 – 20.15 Latvijas
Nacionālais teātris. Koncerts
“Tikai tā”

LIELPILSĒTAS SAPŅI
Dziesmas un melodijas no
latviešu teātru izrādēm un
pasaulslaveniem mūzikliem.
Solisti: Aija Andrejeva,
Ilona Bagele, Ieva Kerēvica,
Ieva Sutugova, Andris
Ērglis, Daumants Kalniņš
un Zigfrīds Muktupāvels.
Piedalās: instrumentālā
grupa Kristapa Krievkalna
vadībā, Rīgas kamerkoris
“Ave Sol”, Rīgas horeogrāfijas
vidusskolas audzēkņi, deju
grupas “Buras” un “Dzirnas”

20.30 – 21.00 Mihaila
22.45 Svētku uguņošana
Čehova Rīgas Krievu teātris.
Koncerts “Oskars Stroks Rīgā” Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienība
21.00 – 22.45
sadarbībā ar Rīgas brīvostas
Koncertuzvedums
pārvaldi

12.00 – 12.30 Rīgas
saksofonu kvartets
13.00 – 13.45 Izrāžu
apvienība “Panna” piedāvā
fragmentus no izrādēm
“Līgavainis” un “Gribu bērnu!”
14.00 – 14.40 Ģertrūdes
ielas teātra audiovizuāls
priekšnesums “Rīga dimd!”
15.00 – 15.25 Liepājas Leļļu
teātra izrāde “Malēnijas
zvaigznes”
15.30 – 16.15 Dramaturgu
teātra izrāde
“Kā Sarkangalvīte ar vilku
spēlējās”
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12.00 – 18.00
Taivāna – Āzijas sirds
Taivānas aborigēnu dejas
12.00 – 21.00
un ķīniešu cīņas māksla
Grāmatizdevēju asociācija
kung-fu, Taivānas nacionālā
Grāmatu ielā piedāvās plašu mūzika un dažādas Taivānas
grāmatu sortimentu, notiks
tradicionālās spēles.
grāmatu prezentācijas,
Interesenti varēs apgūt
tikšanās ar autoriem, pasā
ķīniešu kaligrāfijas pamatus.
Rīko: Biedrība I Did It
kumi bērniem un priekš
Seši jaunieši no Ķīnas
nesumi. Piedalīsies ap 40
Republikas (Taivānas) –
12.00 – 18.00 RLB “Sprīdīša grāmatu izdevēju.
Rīgas sadraudzības
skolas” Siena teātra
www.gramatizdeveji.lv
pilsētas Taipejas – Youth
radošās darbnīcas
Ambassadors jeb “Jaunatnes
Spēles un rotaļas, mūzikas,
12.00 – 18.00
vēstnieki”, starptautiskās
leļļu gatavošanas darbnīcas, Latvijas Maiznieku biedrības programmas ietvaros
kā arī iesaistīšanās kopīgā
veidotajā Maizes ielā
apciemo Baltijas valstis,
improvizētā izrādē kopā ar
varēs iepazīties ar ciabatu,
iepazīstinot vietējos
aktieri Pēteri Vilkasti, Margitu karašu, bageti un citiem
iedzīvotājus ar Taivānas
Porieti, muzikantiem, leļļu un Eiropas tautu maizes izstrā
tradīcijām. Piedāvā: Taipejas
dekorāciju “pavēlniekiem”.
dājumiem. Latvijas maizes
Misija Latvijas Republikā
Visu kas nepieciešams
ražotāji piedāvās maizes
aktierim, varēs izmēģināt
degustācijas un ceps maizi.
spēļu meistaru Pētera
www.maizniekubiedriba.lv
Bērni varēs izdzīvot Rūdolfa
Blaumaņa pasakas “Velniņi”
varoņu gaitas, piedalīties ra
došajās darbnīcās un atrak
ciju maršrutā “Velniņtaka”
pārvarēt šķēršļu joslu, kas
veidota pēc pasakas
motīviem. www.ididit.lv

Vērmanes spēles.
BLĒŅAS UN
PASAKAS
17. 08. / 12.00 – 23.00
Vērmanes dārzā

13.00 Ēriks Vilsons “Īkstīte”.
Salaspils Kultūras nama
“Enerģētiķis” amatierteātris
15.00 Anna Brigadere
“Sprīdītis”. Rīgas Skolēnu
pils teātris “Zīļuks”
16.00 Māris Putniņš
“Kas zaķīti pasargās?”.
Jūrmalas teātris

Skatuves dienas
programma
12.00 muzikālā pasaka pēc
H. K. Andersena pasakas
motīviem “Princese uz
zirņa”. Režisore Dita Balčus,
Valta Pūces mūzika, Ievas
Ozoliņas horeogrāfija
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17.00 Fragmenti no
Rūdolfa Blaumaņa lugām.
Kultūras centra “Iļģuciems”
teātra studija “Rampa”
17.30 “Saules spēles”.
Rīgas 8. vakara vidusskolas
integratīvā grupa “Alias”

Jansona un Anastasijas
Oļenkinas vadībā.

Skatuves vakara
programma
19.00 – 22.00 Imanta
Kalniņa dziesmu vakars
“Tiem, kas lido...”
Imanta Kalniņa dziesmas
no teātra izrādēm dziedās
Austra Pumpure un
“austrasbērni”, Liepājas un
Latvijas Nacionālā teātra
aktieri. Muzicēs Valdis
Zilveris. Koncertu vadīs
Juris Hiršs.
www.austrasbiedriba.lv
22.00 – 23.00 Dejas teātra
“Tango&” dejas izrāde
“Pieturas” (Lietuva)
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Vērmanes dārzā jaunākie
svētku apmeklētāji varēs
piedalīties īsti karnevāliskās
radošajās darbnīcās –
gatavot un apgleznot
maskas, vēdeklīšus,
piedalīties plastilīna
animācijas filmiņu veidošanā
un spēka un veiklības
atrakcijās.
www.ididit.lv
Rīko: Biedrība I Did It
12.00 – 21.00
Grāmatizdevēju asociācija
Grāmatu ielā piedāvās
plašu grāmatu sortimentu,
teltī notiks grāmatu
prezentācijas, tikšanās
ar autoriem, pasākumi
bērniem un priekšnesumi.

Vērmanes spēles.
MASKU BALLE
18. 08. / 12.00 – 23.00
Vērmanes dārzā
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Skatuves dienas
programma
12.00 Liepājas Leļļu
teātra izrāde bērniem
“Diegabundža”
13.00 Latvijas Leļļu teātra
koncertuzvedums “Sapņu
zirgs”
14.00 Bērnu vokālās
studijas “Knīpas un knauķi”
koncertprogramma
“Mūsu mammai un tētim”
15.00 Valmieras teātra
aktieru grupas “Žerāri”
koncertuzvedums
“Lietussargs mums visiem
viens”
16.00 Jautrais stīgu kvartets
“MozART Group” (Polija)
17.30 LNSO pirmās vijoles
Raimonda Ozola koncerts
“Melodiju maskarāde”

Grāmatu ielā piedalīsies ap
40 grāmatu izdevēju.
www.gramatizdeveji.lv

iedzīvotājus ar Taivānas
tradīcijām.
Piedāvā: Taipejas Misija
Latvijas Republikā

12.00 – 18.00
Taivāna – Āzijas sirds
Taivānas aborigēnu dejas
un ķīniešu cīņas māksla
kung-fu, Taivānas nacionālā
mūzika un dažādas Taivānas
tradicionālās spēles.
Interesenti varēs apgūt
ķīniešu kaligrāfijas pamatus.
Seši jaunieši no Ķīnas
Republikas (Taivānas) –
Rīgas sadraudzības
pilsētas Taipejas – Youth
Ambassadors jeb “Jaunatnes
vēstnieki”, starptautiskās
programmas ietvaros
apciemo Baltijas valstis,
iepazīstinot vietējos

Skatuves vakara
programma
19.00 Koncertuzvedums
“Dzejnieki. Nakts.
Bohēma”
Mārtiņa Brauna, Imanta
Kalniņa, Raimonda Paula,
Ulda Stabulnieka, Jura
Kulakova, Valta Pūces un citu
autoru dziesmas.
Piedalās: Raimonda Vazdika,
Ieva Pļavniece, Ilze Grunte
un Arnolds Kārklis
20.30 Indras Reinholdes
kamerbalets – dejas izrāde
“Parīzes dziesmas”
21.30 Vieglās un džeza
mūzikas programma.
Spēlē Mirage Jazz
Orchestra. Solisti: Vineta
Elksne, Normunds Rutulis
un Laimis Rācenājs
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(vijole), Inga Šļubovska
(soprāns) un Sergejs
Martinovs (bass). Skanēs
pirmais opuss, ko Vāgners
sarakstījis tūlīt pēc ierašanās
Rīgā – tā sauktā ielikuma
ārija baritonam, kas bijusi
paredzēta dziesmu spēlei
“Makss”. No Vāgnera Rīgā
iestudētajām un diriģētajām
operām izvēlēta Etjēna
Nikolasa Meīla “Jāzeps
Ēģiptē”. Koncertā skanēs arī
savulaik slavenā Šarla Ogista
de Berio Variācijas.

MŪZIKA
DOMA
DĀRZĀ
17. 08. /
14.00 –
22.00
Rīgas Doma
dārzā

14.00 – 15.00
“Zaļā pasaka un citi
stāsti” – Rīgas mūzikas
skolu apvienotā
simfoniskā orķestra
koncerts.
Imanta Ziedoņa “Zaļās
pasakas” pirmatskaņojums.
Pasaku muzikālās skaņās
ietērpusi vesela komponistu
plejāde Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesores
un komponistes Selgas
Mences vadībā. Teicējs:
aktieris Enriko Avots,
diriģenti Valdis Butāns un
Laura Staša. Programmā arī
jaunās skaņrades Santas
Zaķes “Fantāzija par latviešu
kinofilmu tēmām” (Jutas
Bērziņas instrumentācija).
Koncerta noslēgumā –
komponista Andra
Vecumnieka “Suņu polka”.
Diriģente: Laura Staša.
15.30 – 16.15 Grupa “Sus
Dungo” ir septiņas jaunas
dāmas, kuras ar plašu
instrumentu klāstu un
meitenīgi dzidrām balsīm

20

atstāj neizdzēšamu iespaidu.
16.30 – 17.15 Jaunais Rīgas
stīgu kvartets un soliste
Ilze Grēvele (soprāns).
Programmā populāri
V. A. Mocarta un
G. F. Hendeļa skaņdarbi

21.00 – 22.00 Koncerts
“Mežragu un saksofonu
spēles”.
Starptautiskā projekta
Brass&Jazz dalībnieki
atskaņos gan labi
pazīstamus, gan mazāk
dzirdētus skaņdarbus –
sākot ar Vāgnera un
Guno operu uvertīrām,
Mendelszona un Grīga
romantiskajām noskaņām,
līdz pat mūsdienu jaunās
mūzikas lappusēm un
starptautiskiem hitiem.
Jau trešo gadu starptautisko
projektu Brass & Jazz rīko
Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija
sadarbībā ar ārvalstu
partneraugstskolām.
Šogad vieslekcijas un
meistarklases vada,

koncertos piedalās
pedagogi un studenti no
Nīderlandes, Austrijas,
Zviedrijas, Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas mūzikas
augstskolām.
Rīko: RD IKSD Kultūras
pārvalde sadarbībā ar
SIA “Rīgas Doma pārvalde”

18.00 – 19.00 Mišela
Rišāra de Lalandes operas
“Versaļas strūklakas”
koncertuzvedums. Piedalās
baroka koris Collegium Choro
Musici Riga, baroka orķestris
Collegium Musicum Riga,
baroka deju grupa Stellas
Upacieres vadībā. Diriģents
Māris Kupčs.
19.30 – 20.30 Koncerts
“Rihards Vāgners Rīgā”.
Klausītājiem tiks piedāvāta
Vāgnera Rīgā diriģēta
koncerta vēsturiska
rekonstrukcija. Piedalās:
Mazais Operas Teātra
Orķestris (MOTO) un baroka
koris Collegium Choro Musici
Riga diriģenta Māra Kupča
vadībā. Solisti: Arnolds Kupčs
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Koncerts
“Rīga dimd!”
17. 08. / 22.00 – 23.10
Sv. Jāņa baznīcā

Krāsains ērģeļmūzikas
koncerts vēsturiskajās
Sv. Jāņa baznīcas telpās, kur
tradicionālā baznīcas ērģeļu
spēle sabalsosies ar sitamo
instrumentu skaņām.
Ērģelnieces Ilzes Reines
un sitaminstrumentālista
Edgara Saksona izpildījumā
skanēs dažādu laikmetu
autoru darbi – Tālivalža
Ķeniņa “Rīga dimd” , Marģera
Zariņa “Divertisments”, Šarla
Marijas Vidora tokāta no
5. simfonijas un citi.

Grupas “Bi-2”
un Latvijas
Nacionālā
simfoniskā
orķestra
koncerts
16. 08. / 18.00 – 20.30
Arēnā Rīga

Grupa “Bi-2” ir viena no
Latvijas klausītāju vidū
populārākajām Krievijas
grupām. Arī pašiem
mūziķiem Rīga ir kļuvusi par
mīļu pilsētu, kurā viņi vēlas
atgriezties atkal un atkal.
Šogad grupai top jauns
albums, kurš tiks ierakstīts
kopā ar Prāgas simfonisko
orķestri. Rīgā “Bi-2” dziesmas
izskanēs ne tik ierastā
skanējumā – simfoniskās
mūzikas valodā. Programmā
iekļautas grupas labākās
dziesmas, kuras pavadīs

Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris
diriģenta Feliksa Aranovska
vadībā. Koncertā piedalīsies
arī Jūlija Čičerina un Nastja
Poļeva, kā arī kāds iemīļots
Latvijas dziedātājs, kura
vārds tiks turēts noslēpumā
līdz pat uzstāšanās brīdim.
Biļetes “Biļešu servisa” kasēs
Rīko: Nodibinājums “Rīgas
Tūrisma Attīstības Birojs”

Rīko: Biedrība I Did It
sadarbībā ar Rīgas Sv. Jāņa
evaņģēliski luterisko draudzi
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Teatrālā
kafejnīca –
Latvijas
amatierteātru
izrādes
17. 08. / 18.00 – 23.00
Mazajā ģildē

Mājīgā un radošā atmosfērā
skatītāji tiks iepazīstināti
ar aktualitātēm Latvijas un
Lietuvas amatierteātros.
18.00 “Apkopēja” – Pasvales
pilsētas Kultūras centra
(Lietuva) Dejas teātra
“Tango &” izrāde,
režisore Asta Liukpetriene.

Horeogrāfs Sigitas Repšus.
(Izrāde lietuviešu valodā)
18.50 Dziesmas no teātru
izrādēm dzied Rita Biezēka
un Salvis Sprūžs
19.00 “Mēness meita” –
literārs uzvedums pēc
Aspazijas un Raiņa darbu
motīviem, RTU Studentu
teātris “Kamertonis”,
režisore Ludmila Stančika.
(Izrāde krievu valodā)
19.40 Dziesmas no teātru
izrādēm dzied Rita Biezēka
un Salvis Sprūžs
20.00 Augusts Strindbergs
“Jūlijas jaunkundze” –
Salaspils kultūras nama
“Enerģētiķis” amatieru
teātra izrāde, režisore Edīte
Neimane

21.00 Dziesmas no teātru
izrādēm dzied Rita Biezēka
un Salvis Sprūžs
21.30 Lelde Stumbre
“DiaLogi” – Kultūras un
tautas mākslas centra
“Ritums” teātra studijas
“Haritas” izrāde, režisore
Dace Liepeniece
22.30 “Dīvainā teātra
pasaule” – Jelgavas
Studentu teātra variācija
par tēmu. Režisore: Astra
Kacena
Rīko: RKTMC “Mazā Ģilde”

Opera. Teātris.
Kino. Savienotie
trauki.
17. 08. / 18. 08.
11.00 – 18.30
Kinoteātrī Splendid Palace
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Splendid Palace Rīgas svētku
programmā piedāvā divas
spilgtas godalgotas režisora
Dāvja Sīmaņa filmas, kuras
veltītas operai – “Versija.
LNO” (2006) un “Valkyrie
Limited” (2009), kurā kamera
seko Riharda Vāgnera
Nībelungu gredzena cikla
operas “Valkīra” iestudēšanai,
režisora Viestura Kairiša
pretrunīgajam domas
lidojumam apvienojumā
ar fantāzijām mēmā kino
estētikā.
Režisores Unas Celmas
dokumentālā filma “Raganu
mēnesis” (2012) ir divu
tautā iemīļotu aktieru
Harija Spanovska un Andra
Bērziņa ceļojums, kura laikā,
nezaudējot humoru un

paradoksālu skatījumu, tiek
meklēta dzīves jēga.
Svētku laikā varēs noskatīties
arī dokumentālo filmu
“Rīgas stāsts”, kas atklās
mūsu pilsētas vēsturi
tuvplānā.
Seansu laiki:
www.splendidpalace.lv.
Biļetes cena Ls 1.00
Rīko: SIA “Rīgas Nami”
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Viduslaiku
tirgus, teātris
un bruņinieku
turnīri
17. 08. / 18. 08.
12.00 – 21.00
Laukumā pie Sv. Pētera
baznīcas

Vecrīgas tirgus
“Teātris dzīvē –
dzīve teātrī”
17. 08. / 18. 08.
10.00 – 23.00
Doma laukumā
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Latvijas lietišķās mākslas
izstrādājumu un veselīgu
mājražojumu tirdziņš.
Par omulīgu tirdziņa
atmosfēru gādās vīru
kvartets “Harmony 4
Riga” ar izklaidējošu
dziesmu programmu,
apvienība “Mīmi” ar
dzīvajām skulptūrām un
teatrāliem skečiem un ielu
karikatūristiem, klauni,
žonglieri un akrobāti no
Liepājas ceļojošā cirka
“BezTemata”.
Leļļu miniatūras izspēlēs
Jānis un Laila Kirmuška,
bet par īsti senatnīgu un
iepirkšanās atmosfēru gādās
leijerkastnieks.

Viduslaiku tirgū pulcēsies
bruņinieki un amatnieki
no Latvijas, Polijas,
Lietuvas un Baltkrievijas.
Meistari rādīs senās amatu
prasmes un arī apmeklētāji
varēs kaut ko izgatavot,
izmantojot senatnē lietotos
instrumentus. Bruņinieki
demonstrēs viduslaiku
bruņojumu, tērpus un cīņas
māku. Notiks turnīri un
viduslaiku tērpu parāde,
varēs apskatīt senās rotas,
zobenus un bruņas. Bērniem
būs atvērts rotaļu laukums
ar viduslaikiem raksturīgām
spēlēm.

Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības
koncertorganizācija Ave Sol

Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības
koncertorganizācija Ave Sol
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Ielu mūzikas diena
17. 08. / 14.00 – 21.00
Vecrīgā, pilsētas centrālajā
daļā, Pārdaugavā

Šajā dienā ikviens, kurš sevī
jūt mūzikas brīvdomīgo
elpu, tiek aicināts doties
ielās – uzspēlēt, uzdziedāt,
pārsteigt līdzcilvēkus un
piepildīt Rīgu ar ritmiem,
balsīm un skaņām. Ielu
mūzikas dienā muzikanti
būs sastopami pie Zviedru
vārtiem, Torņa ielā,
Bastejkalnā, Vaļņu, Audēju
un Kaļķu ielā, Berga Bazārā
un Kalnciema kvartālā, kur

skanēs visdažādāko stilu
mūzika – klasika, kantrī,
folklora, dziedošā poēzija,
džezs, pops, roks, R&B,
blūzs, soul, mūzika bērniem,
alternatīvā un deju mūzika.
Rīko: SIA “Krukfilms”
sadarbībā ar Rīgas brīvostas
pārvaldi
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Kanāla regate
2013 – Rīgas
Brīvostas kauss
17. 08. / 12.00 – 18.00
Rīgas kanāls un tā abi krasti
posmā no Bastejkalna līdz
LNO ēkai

Diennakts
basketbola
turnīrs
“Krastu mačs”
17. 08 / 13.00 –
– 18. 08 /15.00
Laukumā pie Latvijas
Nacionālās operas
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Baltijā vērienīgākais ikga
dējais brīvdabas diennakts
basketbola turnīrs, kura
laikā laukumā dodas ap
600 rīdzinieku - politiķi,
aktieri, uzņēmēji, žurnālisti,
studenti, ratiņbasketbolisti
un trīskārtējā Latvijas
čempionvienība “VEF Rīga”.
Ik gadu turnīrā piedalās
arī Latvijas Universitātes un
Rīgas Tehniskās universitātes
komandas.
13.00 Pasākumu atklās
sacensības bumbas triekšanā
grozā no augšas un trīs
punktu metienos.
15.00 Sāksies diennakts
basketbola maratons.
Pusnaktī Latvijas Nacionālās
operas ēku izrotās gaismas
un video instalācijas.

Trīsdesmit Latvijā populāri
Rīko: Producentu grupa
uzņēmumi piedalīsies
Virus Art sadarbībā ar Rīgas
karnevāliskā sacensībā ar
brīvostas pārvaldi
ūdens velosipēdiem un
cīnīsies par tituliem “Ātrākais
Kanālbraucējs”, “Elegantākā
Ekipāža”, “Skumjais
Ūdensmalējs” un “Preses
Pīle”. Tā kā Kanāla Regate ir
Rīgas svētku sastāvdaļa un
noturīga tradīcija, arī šogad
viss notiks kā ierasts – regate
tiks atklāta plkst. 12.00
ar dalībnieku gājienu no
pašas Bastejkalna virsotnes,
tad jautrā sacensība ar
ūdens velosipēdiem mīsies
ar atraktīviem komandu
priekšnesumiem. Arī
līdzjutēji tiks iesaistīti
dažādās aktivitātēs.
Pasākumu vada Ēriks Loks.

Uzstāsies Latvijas labākie
dīdžeji, notiks konkursi
skatītājiem.
Pirmais “Krastu mačs”
2010. gadā noslēdzās ar
Daugavas kreisā krasta
uzvaru, 2011. gadā labais
krasts revanšējās, bet
2012. gadā Daugavas labais
krasts pārspēja kreiso krastu
ar 1147 pret 1094. Bumbas
triekšanā grozā no augšas
piedalīsies divkārtējs NBA
čempions Šenons Brauns.
Pārsteigumi iespējami arī
šogad!
Facebook.com/krastu-macs/
Rīko: Biedrība “Diennakts
basketbola turnīrs “Krastu
mačs”” sadarbībā ar Rīgas
brīvostas pārvaldi
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Pirms 100 gadiem
Albert’ ielā
17. 08. / 12.00 – 18.00
Alberta ielā

Starptautiskais
seno spēkratu
salidojums
“Rīga Retro 2013”
17. 08. / 12.00 – 20.00
Pilsētas centrālajā daļā,
11. novembra krastmalā,
Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā
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Salidojums šogad tiek veltīts
Latvijas Antīko automobiļu
kluba un Rīgas Motormuzeja
dibinātāja Viktora Kulberga
(1948–2013) piemiņai.
12.00 Parādes brauciena
starts Biķernieku sporta
bāzē. Tālāk senie spēkrati
brauks pa Rīgas ielām
maršrutā S. Eizenšteina
iela –Šmerļa iela – Brīvības
gatve – Brīvības iela – Raiņa
bulvāris – 13.janvāra iela –
11. novembra krastmala,
kur no plkst. 13.00 līdz
15.00 notiks automobiļu
izstāde.
15.00 – Parādes brauciens
cauri Vecrīgai maršrutā Poļu
gāte – Pils iela – Smilšu iela –
Zigfrīda Annas Meierovica
bulvāris – Valdemāra iela –

Alberta ielas svētki atkal
Rīko: Rīgas pašvaldības
aizvedīs rīdziniekus un
kultūras iestāžu apvienības
pilsētas viesus simts
Rīgas Jūgendstila centrs
gadu tālā pagātnē, kur
piedzīvosim jau tradicionālas
un vēl nebijušas aktivitātes.
Būs iespēja sastapt izcilo
arhitektu Konstantīnu
Pēkšēnu ar kundzi,
dramaturgu Rūdolfu
Blaumani, Gorodovoju, daiļo
Cepurnieci, Sētnieku, Puķu
meitenes un Avīžu zēnu. Visa
Alberta iela pārvērtīsies
skaistā un neatkārtojamā
teātra izrādē – radošās
darbnīcas, konkursi, izsole,
loterija, improvizācijas teātra
izrādes, dziesmu spēles un
ceļojums teātra vēsturē dos
iespēju gan lieliem, gan
maziem izjust svētku prieku.
www.jugendstils.riga.lv

Raiņa bulvāris –
Brīvības iela – Brīvības gatve.
Salidojuma noslēgums –
Brīvdabas muzejā, kur
līdz plkst. 20.00 muzeja
apmeklētāji varēs tuvāk
aplūkot senās automašīnas.
“Rīga Retro” ir tradicionāls
seno spēkratu salidojums,
kurš norisinās jau astoto
gadu un tajā piedalās vairāk
nekā simts dažādu spēkratu.
Rīko: Latvijas Antīko
automobiļu klubs sadarbībā
ar Rīgas Motormuzeju
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Ekspozīcija
“Sapnis par
debesīm”
17. 08. / 10.00 – 20.00
18. 08. / 10.00 – 17.00
Lidostā “Spilve”

Rīgas Aviācijas
svētki 2013
17. 08. / 10.00 – 20.00
Lidostā “Spilve”

Rīgas Aviācijas svētku
ietvaros pasaules labāko
lidotāju sešinieks sacentīsies
par Rīgas kausu – Riga
Elite Aerobatic Master
Cup – Svetlana Kapanina
(Krievija), Gerald Cooper
(Lielbritānija), Philipp
Steinbach (Vācija),
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Eric Vazeille (Francija),
Castor Fantoba (Spānija),
kā arī savu pirmo oficiālo
lidojumu “Unlimited”
kategorijas pilota statusā
veiks Latvijas pilots Gints
Bubiers. Kausa ieguvēju
noteiks skatītāju balsojums.
Balva visaktīvākajam
balsotājam – lidojums
sacensību lidmašīnā kopā
ar sacensību uzvarētāju, bet
desmit aktīvāk balsojušie
skatītāji varēs piedalīties
fotosesijā ar pilotiem.
Sacensības notiks no
plkst. 11.30 līdz 17.30.
Aviācijas svētku laikā
atrakcijas un izklaides arī
bērniem.

Svētku laikā lidostas “Spilve”
ēkā apskatāma Latvijas un
Eiropas aviācijas vēstures
spilgtākajām lappusēm
un personībām veltītā
ekspozīcija “Sapnis par
debesīm”. Izpletņi, kas
ražoti laikā no 1950. līdz
1990. gadam, Latvijā
uzbūvētā pirmā planiera
“Dullais Dauka” vai “Iesācējs”
rasējumi un citi interesanti
eksponāti. Lidmašīnu
ekspozīcija papildināta ar
privātajā kolekcijā esošo
lidmašīnu “Blerio”, ar kuru
1909. gadā tika šķērsots
Lamanša jūras šaurums.
Lidostas ēkā izvietota
fotogrāfes Helēnas Ertes
darbu izstāde “Ceļotāji laikā”.

Ieeja lidostas teritorijā
un ēkā bez maksas.
Automašīnas novietošana –
Ls 2.00. Aicinām izmantot
sabiedrisko transportu!
www.spilve-rix.lv
Rīko: SIA “Rīgas nami”

Ieeja lidostas teritorijā
un ēkā bez maksas.
Automašīnas novietošana –
Ls 2.00. Aicinām izmantot
sabiedrisko transportu!
Lidošanai nepiemērotu
laikapstākļu gadījumā
pasākumu programma
un laiks var mainīties.
www.spilve-rix.lv ;
www.spilve.org
Rīko: SIA “Rīgas nami” un SIA
“Flights Unlimited” sadarbībā
ar nodibinājumu “Rīgas
Tūrisma Attīstības Birojs”
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Rīgas Muzikālā
teātra koncerts
“Lai acis mums
mirdz!”
17. 08. / 17.00 – 19.00
Kultūras pils
“Ziemeļblāzma” Lielajā zālē
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Viegli, gaiši, jautri – tās ir
asociācijas, ko klausītājam
raisa koncertprogramma
“Lai acis mums mirdz!”.
Tajā ietvertas populāru
operešu lappuses un skati
no Rīgas Muzikālā teātra
repertuāra operetēm “Grāfs
fon Luksemburgs” (F. Lehārs),
“Čigānu barons” (J. Štrauss),
“Bajadēra” (I. Kalmans),
“Cirka princese” (I. Kalmans),
“Jautrā atraitne” (F. Lehārs).
Solisti: Inga Šļubovska,
Sonora Vaice, Juris
Ādamsons, Andris Lapiņš,
Nauris Indzeris. Piedalās
Rīgas Muzikālā teātra
kamerorķestris maestro
Guntara Bernāta vadībā un
kordebalets. Izrāžu režisors:
Jānis Kaijaks (juniors),

diriģents Jānis Kaijaks
(seniors), horeogrāfs Alberts
Kivlenieks.
Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības
Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

Tēlotājmākslas
studijas
“Ziemeļblāzma”
izstāde
“Rīga — pilsēta
ar Ziemeļblāzmu”
un Ziemeļblāzmas
plenērs
18. 08. / 12.00 – 18.00
Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma” un
tās parkā

Izstāde ir veltījums
tēlotājmākslas studijas
“Ziemeļblāzma”
pastāvēšanas 45. jubilejai,
kā arī kultūras pils
“Ziemeļblāzma” simtgadei
un rekonstrukcijas
pabeigšanai. Tajā tiks
eksponēti labākie darbi no
studijas kolekcijas, kā arī
kādreizējā “Ziemeļblāzmas”
mākslinieka Jāņa Brinkmaņa,
tēlotājmākslas studijas
“Kolorīts” vadītājas Vitas
Jurjānes un tēlotājmākslas
studijas “Grīva” vadītāja Jura
Ģērmaņa darbi.
Izstādē būs apskatāmi arī
darbi, kuros attēlota kultūras
pils un tās tuvākā apkārtne,
Vecmīlgrāvis un tā ikdiena.
Izstādes atklāšanā piedalīsies

mākslas kritiķis Vilnis Vējš.
Jau ceturto reizi Vecmīlgrāvī
Rīgas svētku laikā
norisināsies Ziemeļblāzmas
plenērs. Paralēli plenēram
no plkst. 16.00 darbosies arī
radošā darbnīca bērniem.
Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības
Kultūras pils “Ziemeļblāzma”
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5. starptautiskais
tekstilmozaīkas
festivāls “Rīgas
tekstilmozaīka
2013”
17. 08. / 12.00 – 18.00
18. 08. / 10.00 – 18.00
Rīgas kultūras centrā
“Iļģuciems”

Brīvdabas
pasākums
“Imanta – vieta ar
vārdu”
17. 08. / 16.00 – 23.00
pie Kultūras un atpūtas
centra “Imanta”

16.00 Dienas koncerts
bērniem. Muzikālā stāstā
kopā ar omulīgo Karlsonu
piedalīsies bērnu popgrupa
“Tu un Es”, bērnu deju
kolektīvs “Mazais Andžiņš”,
bērnu un jauniešu teātris
“Horizonts”.

Festivāls veicina
tekstilmozaīkas
atpazīstamību Rīgā un
Latvijā, piesaista plašāku
auditoriju, nodrošina šīs
mākslas nozares attīstību,
veicina starpkultūru
sakarus. Apskatei tiks
piedāvāta apjomīga
izstāžu programma, kurā
piedalīsies gan Latvijas,
gan Vācijas, Lietuvas,
Igaunijas, Ukrainas un
Krievijas meistari. Festivāla
laikā būs iespējams
apmeklēt izglītojošus un
praktiskus seminārus, kuros
pieredzējuši meistari dalīsies
savā pieredzē.

Festivāla norises laiks no
17. līdz 25. augustam.
No 18. līdz 24. augustam
izstādes apskatāmas katru
dienu no plkst. 10.00 līdz
18.00
17. augustā no plkst. 13.00
līdz 15.00 – radošā darbnīca
bērniem “Saules pinums”.
www.ilguciems.riga.lv
Rīko: Biedrība “Latvijas
tekstilmozaīka” sadarbībā ar
Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu apvienības kultūras
centru “Iļģuciems”

Rīko: Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības
Kultūras un atpūtas centrs
“Imanta”

18.00 Vakara koncerts.
Piedalīsies: tautas
instrumentu orķestris
“Sadko”, barbershop
ansamblis “Harmonija Rīgai”,
deju grupa “Ritms”, cirks
“BezTemata” (Liepāja), Sporta
deju kolektīvs. Koncertu
vada Zigfrīds Muktupāvels.
20.00 Zaļumballe kopā
ar grupu “bet bet”.
Noslēgumā – uguņošana!
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Eiropas kultūras
galvaspilsētas
kultūras
vasarnīca
“Esplanāde 2014”
16.08. / 12.00 – 23.00
17.08. / 12.00 – 23.00
18.08. / 12.00 – 20.14
Esplanādē

Esplanāde 2014 vasaras
garumā ir vieta koncertiem,
izrādēm, diskusijām un
radošajām darbnīcām,
aicinot ikvienu uzzināt
vairāk par Rīgas – Eiropas
kultūras galvaspilsētas gada
programmu, reģistrēties
Grāmatu draugu ķēdei,
izmantot brīvpieejas datorus
vai uzkavēties bibliotēkas
lasītavā.

Visas trīs svētku dienas:
“Mammadaba”
vēstniecība – informācija
par aktīvās atpūtas iespējām
Latvijas valsts mežos.
Rīgas Lielā spēle –
azartiska velo orientēšanās
spēle. Lai cīnītos par galveno
balvu, jāpaņem karte
Esplanādē 2014 un
jāapmeklē objekti 5 dažādos
maršrutos.

Piektdien, 16. augustā
13.00 Taizemes deju grupas
“The Classical Dance Troupe
of Thailand” uzstāšanās
14.30 “Dabas faktu” kino
kopā ar “Mammadaba”
draugiem – Māri Olti un Māri
Maskalānu
16.00 Diskusija par
skijoringa iespējām tūrisma
veicināšanā
18.00 “I-dejas māja” deju
vakars. Tradicionālais
Argentīnas tango –
“Tango de Salon”
21.00 Rīgas svētku ieskaņā
un piektdienu koncertsērijas
ietvaros – aktieru grupas
“Gapoljeri” koncerts

Sestdien, 17. augustā
12.00 “Mammadaba” Putnu
skola ģimenēm ar bērniem.
Putnu būrīšu izstāde un
izgatavošana kopā ar putnu
ekspertiem
12.00 Bērnu programma
sadarbībā ar Galleria Riga
15.00 “S!gulda aizrauj!” ar
kultūras, sporta un tūrisma
aktualitātēm un iespēju
izmēģināt sevi minigolfā
17.00 Futbola spēle –
tēmīgākie sitieni vārtos.
Balvās futbolista A. Rudņeva
krekls ar autogrāfu
19.00 Rīgas svētku Lielās
spēles fināls Ivo Krumholca
vadībā. Uzvarētāju
apbalvošana
22.00 Latvijas filmu vakars.
Sadarbībā ar Nacionālo Kino
centru – Latvijas animācijas
filmas pieaugušiem
23.00 Filmas “Mammu, es
tevi mīlu!” (2012., režisors
J. Nords) papildseanss!

Svētdien, 18. augustā
12.00 Animācijas filmas
bērniem
13.00 un 15.00 Cūkmena
skola ģimenēm ar bērniem
“Kas šodien liekas nieks, rīt
liels kaitnieks!”
Starpbrīdī – animācijas
filmas bērniem
Kultūras vasarnīcas
programma kultūras portālā
www.riga2014.org
Rīko: Nodibinājums
“Rīga 2014”

Ikviens varēs iejusties
skijoringa ekipāžas
dalībnieka lomā,
nofotografējoties uz
motocikla un slēpēm.
Sajūtu konteiners – svētku
viesi aicināti pastāstīt,
uzzīmēt vai uzfilmēt
savas skaistākās sajūtas
un piedzīvotos brīžus, lai
2014. gadā tie pārtaptu
trīsdimensionālā formā.
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“Zaļā Rīga” – Rīgas
Mākslas Telpas
radošā darbnīca
bērniem
18. 08. / 12.00 – 14.00
Rīgas Mākslas Telpā

Porcelāna
apgeznošanas
darbnīca
“Uzglezno Rīgu!”
17. 08. / 11.00 – 18.00
Konventa sētā pie ieejas
Porcelāna muzejā

Rīgas gadsimtu
stāsti dejā, teātrī,
mūzikā, faktos,
leģendās
18. 08. / 11.00 – 17.00
Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejā

2013. gads ir Rīgas vēstures
un kuģniecības muzeja
240. gadskārtas gads!
Rīdzinieki un Rīgas viesi tiek
aicināti uz muzeju mācīties,
atpūsties un gūt prieku.

11.00 – 17.00
Radošā darbnīca “Dzīves
skatuve un mans teātris”.
Atjautības un erudīcijas
zibensturnīri “Viss par teātri
Rīgā toreiz un tagad”
11.00, 13.00, 15.00
Ekskursijas latviešu, krievu
un angļu valodā “Rīgas
gadsimtu stāstu skatuve:
priekšmetu teātris, fakti un
leģendas”

12.00 – 17.00
Koncertprogramma “Rīgas
senās dejas un mūzikas
koncertvirpulis – meistar
klase ikvienam”.
11.00 – 17.00 Ekspresizstāde Piedalās: ansambļi “Ballare”,
“Teātra pasaules relikvijas no “Magnolija”, “Galms”,
muzeja krājumiem”
“Kalendula”, “Cēsu pils seno
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Zaļā Rīga no parkiem,
pludmalēm, mežiem
un bulvāriem ienāks
Rātslaukumā bērnu
darbos. Mazie mākslinieki
profesionāla mākslinieka
vadībā zīmēs, līmēs un
krāsos. Savu mākslas darbu
katrs pats var sagatavot
arī mājās. Bērnu darbi tiks
eksponēti Rīgas Mākslas
Telpas velvju gaitenī, kas ved
uz Mazo Jaunavu ielu. Ieeja
darbnīcā bez maksas.

Radošās darbnīcas bērnu
vecāki, kamēr top mākslas
darbi, varēs bez maksas
apskatīt Dziesmu un deju
svētku tautas lietišķās
mākslas izstādi “Dziesma
top citādi“, kurā eksponēti
2000 darbu – lakati, segas,
cimdi, pinumi, rotas, ādas
darbi un keramika.
www.makslastelpa.lv
Rīko: SIA “Rīgas nami”

Darbnīcā ikvienam būs
Rīko: Rīgas pašvaldības
iespēja uz maziem porcelāna kultūras iestāžu apvienības
šķīvīšiem uzgleznot Rīgu
Rīgas Porcelāna muzejs
savā interpretācijā kā
piemiņu par Rīgas svētkiem.
Dalība darbnīcā bez maksas.
www.porcelanamuzejs.riga.lv

deju grupa”, “Canto” un
“Ludus”
12.30, 13.30, 15.30
Aktiermākslas un skatuves
runas meistarklase, brīvā
skatuve “Vārdi Rīgai un
priekam”. Vada aktrise un
pedagoģe Anita Grūbe
14.00 – 15.00 Interaktīva
performance “Ciemos pie
Rīgas rātskunga”. Vada
aktieris Rolands Zagorskis
un teātris “Hamlets”
Rīko: Rīgas vēstures
un kuģniecības muzejs
sadarbībā ar Lavijas Muzeju
biedrību
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izstāde “No kara
uz mieru. 1940. –
1950. gadu mode”
no Aleksandra
Vasiļjeva
kolekcijas
17. 08. / 11.00 – 17.00
18. 08. / 11.00 – 17.00
Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzejā

Apmeklētāji varēs
iejusties pirmskara, kara
un pēckara laikā. Izstādi
papildina audiovizuālie
materiāli no Latvijas Valsts
Kinofotofonodokumentu
arhīva.
Ieejas maksa: pieaugušiem
Ls 2.50, skolēniem,
studentiem un pensionāriem
Ls 1.50.
Sadarbībā ar ABLV Bank
Rīgas pilsētas svētkos 17. un
18. augustā pensionāriem
ieeja izstādē bez maksas.
www.lnmm.lv/dmdm
Rīko: Latvijas Nacionākais
mākslas muzejs, Dekoratīvās
mākslas un dizaina muzejs

Koncerts
“Daudzbalsu Rīga”
17. 08. / 12.00 – 17.00
Stacijas laukumā, uz “Origo
Summer Stage” skatuves
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Rīgas pilsētas svētku
norisēs ar savdabīgu
nokrāsu iekļaujas Stacijas
laukuma skatuve.
Koncerts pulcēs Rīgas
labākos amatiermākslas
kolektīvus, akcentējot
Rīgas mazākumtautību
mākslinieciskos kolektīvus.
Koncertā piedalīsies
vokālie un instrumentālie
tautas mūzikas ansambļi,
kā arī orķestri un solisti –
2013. gada Latvijas vokālo
ansambļu konkursa laureāts,
Pasaules Kultūras biedrības
sieviešu vokālais ansamblis
“Dušečka”, kā arī Latvijas XXV
Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku Latvijas
mazākumtautību dienas
dalībnieki – vokālie ansambļi

“Rodņik”, “Vitoki”, “Dņipro”,
kori “Rodnije napevi”, “Šofar”,
tautas mūzikas orķestri
“Sadko”, “Kadanss”, “Lira”
un daudzi citi.
Rīko: RD IKSD Kultūras
pārvalde sadarbībā ar
tirdzniecības centru Origo
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Latvijas
Neredzīgo
biedrības
Strazdumuižas
ciemata svētki
16. 08. / 10.00 – 19.00
Strazdumuižas parkā

Vairāk nekā 800 ciemata
iedzīvotājiem būs iespēja
piedalīties radošajās
darbnīcās, notiks galda
spēļu (domino, dambrete,
šahs, teniss) uzvarētāju
svinīga apbalvošana, tiks
sumināti jaundzimušie, kā arī
iedzīvotāji, kuri sasnieguši
cienījamo 80 gadu vecumu.
Svētkiem ciemata iedzīvotāji
gatavojas jau laikus, un

par tradīciju ir kļuvusi
čaklāko puķkopju, kuri
viskošāk noformējuši savus
balkonus vai puķu dobes,
apbalvošana. Svētkos
piedalīties tiek aicināti visi
interesenti.
Rīko: Latvijas Neredzīgo
biedrības SIA “Strazdumuiža”
un Strazdumuižas klubs

Laboratorijas
teātris “Labi būt
veselam!”
17. 08. / 13.00 – 18.00
Farmācijas muzejā

Izstāde
“Saule Rīgas
arhitektūrā”

Pasākums
“Dāvana Rīgai”
17. 08. / 14.00 – 18.00
Ziedoņdārzā
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Bērnu izrāžu tēli kopā ar
apmeklētājiem piedalīsies
atrakcijās un radošajās
darbnīcās. Ciemos atbrauks
arī “Rakšu” Zoo, kā arī Dabas
muzejs. Aktīvākie varēs
rāpties mākslīgā klinšu sienā,
pārvietoties pa virvju takām,
vai celt no kastēm piramīdas.
Būs iespēja veidot gleznu
“Mana Rīga” un minēt lielo
krustvārdu mīklu.
Uz skatuves – bērnu

ansambļu priekšnesumi, ielu
vingrotāju Street Warriors
paraugdemonstrējumi, kā arī
grupu “Vēstniecība”,
“1:16 Kliķe” un “Weltmeister”
koncerts. Darbosies
piepūšamie rotaļu laukumi,
kafejnīca, spēlēs DJ Phraze.
16.00 – īpaša izrāde bērniem
“Rabarberu ciems”.
Rīko: Kristiešu draudze
“Prieka Vēsts”

16., 17., 18. 08.
10.00 – 19.00
Saules muzejā

Saules simbolika ieņem
nozīmīgu vietu Rīgas
arhitektūrā.
Sadarbībā ar profesoru Jāni
Krastiņu tika apzināti 34
Rīgas nami, kuru fasādēs
saules atveids ir viens no
centrālajiem elementiem.

Apmeklētāji varēs izbaudīt
meža terapiju, uzzināt tautas
dziedniecības gudrības no
īstenas zāļu sievas, atklāt
alķīmijas noslēpumus
un to, kā top zāles
mūsdienās. Ikviens varēs
iejusties dažādu radošās
laboratorijas personāžu

Saules muzejā vai Vecrīgas
informācijas centros varēs
saņemt muzeja izstrādāto
maršrutu “Saule Rīgas
arhitektūrā” un doties
ekskursijā ar galapunktu
Saules muzejā, kur
aplūkojama Ivetas Gražules
foto izstāde “Saule Rīgas
arhitektūrā”. Radošajā
darbnīcā varēs izkrāsot
savu ģipša saulīti vai sienas
dekoru ar Rīgas simboliku,
un saņemt to kā piemiņu no
Rīgas svētkiem.

tēlos, fotografēties un spēlēt
vitamīnbolu. Konkursi
un pārsteigumi it visiem!
Gaidām mazus un lielus –
būs arī balvas!
fm.mvm.lv
Rīko: Farmācijas muzejs
sadarbībā ar AS “Grindeks”

Ieejas maksa muzejā:
pieaugušiem –
Ls 2.50, skolēniem un
pensionāriem – Ls 2.00,
pirmsskolas vecuma
bērniem – Ls 1.00.
Rīko: SIA “Saules PLUS”
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Foto izstāde
“Avotu iela
1,30 km”
16. 08. / 17.00 – izstādes
atklāšana
16. 08. / 18.00 – 20.00
17. 08. / 10.00 – 17.00
18. 08. / 10.00 – 17.00
Koka ēku renovācijas
centrā “Koka Rīga”
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Izstādes vadmotīvs ir Rīgas
priekšpilsēta ar senu un
bagātu vēsturi – Grīziņkalns.
Foto izstāde ir Andas
Krauzes un Harija Dainas
Liepiņa fotostāsts par
Avotu ielas ikdienu.
Sastapšanās ar fotogrāfiju
varoņiem notikusi vairāku
gadu garumā. Projekts vai
drīzāk bilžu krājums aizsācies
spontāni – ar pamazām
augošu interesi par to, kas
notiek šajā nosacīti klusajā
Rīgas centra apkaimē,
kurā sadzīvo ar patinu
klāts pirmatnīgums un
mūsdienīgums. Izstāde nav
pētījums vai dokumentāla
liecība, jo uz melnbalto
attēlu malām nav nedz datu,
nedz apcerīgu secinājumu.

Subjektīvās piezīmes bez
vārdiem jātulko skatītājam
pašam.
Izstādes atklāšanā
klausītājus priecēs mūziķi
Andris Daņiļenko un
Guntis Brancis, aktieri
Aīda Ozoliņa un Zigurds
Neimanis.
Anda Krauze un Harijs Daina
Liepiņš ir foto draugu grupas
“FotoBūda” biedri.
www.fotobuda.lv
Rīko: Rīgas Austrumu
izpilddirekcija

Pilsētas ziņģe
16. 08. / 12.00 – 01.00
17.08. / 11.00 - 01.00
Spīķeros

Pilsētas svētku svinētājiem
tiek piedāvāta mūsdienu
“sadzīves mūzikas” telpa.
Skanēs kantrī mūzika,
ziņģes, šlāgeri un ikdienas
popmūzika, bet ēdienus un
dzērienus piedāvās labākie
Latvijas restorāni un Latvijas
alus darītavas.

16.08. / 12.00 LR2 stila
mūzika Dj E. E. Edžiņa vadībā
un programma “Labas
apetītes vēlējumi” LR2 ēterā
no Spīķeriem
15.00 PILSĒTAS ZIŅĢES
oficiālā atklāšana
15.30 Grupa THE TWINS
PEEK un viktorīna
“Spīķeru radošā pilsēta”
17.00 Sadziedāšanās kopā ar
ARVĪDU PLATPERU
19.00 Īru deju studija
CEILI RUE un “Dārgumu
meklētāju” sacensības
20.00 Zaļumballe ar
grupu SESTĀ JŪDZE un
līnijdejotājām
17.08. / 11.00 Dj E. E. Edžiņš,
Jauniešu pūtēju orķestris
“Auseklītis”

13.30 Grupa KUGELEV
FAMILY BAND
15.00 Sadziedāšanās
ar Jāni Paukštello
16.00 Grupa ZVAIGŽŅU
LIETUS un sacensības “Ātrā
iepirkšanās” un “Cukurmaisu
baroni”
18.00 Dailes teātra dziedošo
aktieru grupa ILGA un
viktorīna “Teātris kā ģimene”
20.00 Lielā noslēguma
zaļumballe ar grupu
EMBURGAS ZĒNI un Kārļa
Jirgena (FUSION kin)
ugunsšovs
Abās dienās Centrālajā
laukumā un Bērnu laukumā
spēles un radošās darbnīcas.
Rīko: “Alus Brālība” sadarbībā
ar Latvijas Radio 2
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Svītrainās dienas
2013
16., 17., 18. 08.
10.00 – 19.30
Rīgas Nacionālā zooloģiskā
dārza teritorijā

“Svītrainās dienas”
augustā jau vairākus
gadus ir apmeklētāju
iecienīts pasākums. Bērni
varēs piedalīties dažādās
aktivitātēs – izzinošās takās
un āķīgos uzdevumos,
asprātīgos jokos un spraigās
sarunās būs iespēja uzzināt,
kāda nozīme dzīvnieku

Pasākums “Dienu
pirms tam”
17. 08. / 10.00 – 21.30
Kalnciema kvartālā

10.00 – 16.00 Zemnieku
un amatnieku tirdziņš,
kurā piedalīsies arī Latvijas
Nacionālais teātris

19.00 – 20.00 Kalnciema
kvartāla teātra studijas
pirmizrāde “Žiguļa stāsts”,
režisors Varis Piņķis

11.00 un 13.00 Liepājas
Leļļu teātra viesizrāde
“Lāčradzis”, Brūnajā mājā
(Ieejas maksa Ls 3,
www.bilesuparadize.lv)

20.00 - 21.30 Rīgas
Improvizācijas teātra
viesizrāde

12:00 – 14.00 Mākslinieces
Veltas Kešānes brīvdabas
leļļu izrāde bērniem
14.30 – 16.00 Kalnciema
kvartāla teātra studijas
vadītājs Varis Piņķis vadīs
atvērto meistarklasi Vīnu
veikala zālē
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pasaulē ir krāsām, līnijām,
rakstiem un plankumiem.
11.30 – 14.15 Dažādās
vietās notiks īpašas
dzīvnieku barošanas
demonstrācijas un
interesanti stāsti par krāsu,
rakstu un formu nozīmi
dzīvnieku dzīvē
10.00 – 16.00 Orientēšanās
spēle “Kā svītras palīdz
dzīvniekiem?”
12.00 – 16.00 Radoši
izzinošā darbnīca “Svītras un
raksti”

11.00 – 13.00 Ekskursija
“Krāsas un raksti”. Pulcēšanās
pie Flamingu aploka,
ekskursija ilgs 1,5 stundu, tās
laikā iekļautas interesantas
tikšanās ar dzīvniekiem
Pasākuma dienās Zooloģiskā
dārza ieejas biļešu
pamatcenām atlaide – 1 lats
(ieeja pieaugušiem – Ls 3.00,
bērniem – Ls 2.00 Ls).
Rīko: RP SIA “Rīgas
Nacionālais Zooloģiskais
dārzs”

Jau tradicionāli svētku dienā
Kalnciema kvartālā muzicēs
Ielu mūzikas dienas
dalībnieki.
www.kalnciemakvartals.lv
Rīko: SIA “BC Manufaktūra”
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Veikborda
sacensības Riga
Wake Open 2013
17. 08. / 11.00 – 17.00
Daugavas akvatorijā pie
Lucavsalas

Noslēdzošais posms Latvijā
šajā sezonā. Sacensībās
piedalīsies spēcīgākie
Latvijas sportisti un
ārzemju braucēji, kas rādīs
aizraujošus trikus. Latvijas
veikbordisti ir sasnieguši
augstu prasmju līmeni,
vairāki no tiem piedalījušies
gan Eiropas, gan Pasaules
čempionātos.
Rīko: Biedrība “Latvijas
Veikborda savienība”

Rīgas kauss
burāšanā 2013
17. 08. / 12.00 – 17.00
18. 08. / 12.00 – 17.00
Daugavas akvatorijā
starp Vanšu tiltu un Rīgas
Pasažieru ostu

“Latvijas Match
Race čempionāts
2013”, Rīgas kausa
izcīņa
17. 08. / 11.00 – 17.00
18. 08. / 10.00 – 17.00
Daugavas akvatorijā starp
Vanšu un Akmens tiltu
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Tiks noskaidroti labākie
divās jahtu grupās – Q25
sporta jahtu klasē un Mikro
jahtu klasē. Sacensību
bāzes vietā Andrejsalā un
restorānā Soul & Grill, paralēli
sacensību vērošanai uz
liela ekrāna, notiks dažādi
pasākumi, kā arī noslēguma
apbalvošanas ceremonija.
Sacensībās piedalīsies tādi
profesionāļi kā 2012. gada

Latvijas atklātās jūras
burāšanas čempions Artis
Zekunde, 2013. gada Latvijas
atklātās jūras burāšanas,
Q-25 jahtu klases čempions
Staņislavs Backāns un 2013.
gada Latvijas atklātās jūras
burāšanas čempions Jānis
Patriks Benfelds un citi.

Sacensību bāzes vieta –
tauvošanās osta AAGENOSTA
Balasta dambī 11.
Match Race burāšanas
sacensības notiek starp
divām identiskām jahtām,
kas vienlaicīgi sacenšas
viena ar otru salīdzinoši
īsā distancē. Match Race
burāšanai ir viegli sekot
līdzi, jo distancē vienā pārī
sacenšas divas komandas.
Sacensībās spēkosies
10 augstākā līmeņa Match
Race burātāju komandas no

Igaunijas, Somijas, Zviedrijas,
Krievijas un Latvijas.
Atbilstoši noteikumiem
pirmajā dienā izslēgšanas
posmā katrai komandai ir
jāsacenšas ar katru, attiecīgi
pusfināls un fināls notiks
otrajā dienā.

Rīko: Sporta biedrība, sporta
klubs “EOS”

Airēšanas svētki
“Nāc un airē!”
18. 08. / 16.00 – 19.00
Pilsētas kanālā pie Latvijas
Nacionālās operas

Airēšanas svētku sacensībās
iespējams ne tikai vērot
profesionāļu un veterānu
sniegumu airēšanā smailītēs
un kanoe laivās, bet arī
piedalīties pašam!
Sacensībās piedalīsies
pasaules čempione airēšanā
Aleksandra Klementjeva,
olimpiskais čempions
Ivans Klementjevs,
pasaules čempions Jefimijs
Klementjevs un pasaules
čempionātu dalībnieks
Dmitrijs Andrejevs.

Plānots, ka pasākumā
piedalīsies sportisti,
kas pārstāvēja Latviju
Olimpiskajās spēlēs Londonā
2012. gadā un Pasaules
čempionātā 2011. gadā.
Sacensību uzvarētāji saņems
ne tikai piemiņas medaļas,
bet arī vērtīgas balvas.
Rīko: SIA “Brāļi Klementjevi”

Rīko: Latvijas Match Race
asociācija
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Sporta
labdarības
pasākums
Nike Riga Run
18. 08. / 8.30 – 17.00
Mežaparkā

Nike Riga Run tiek rīkots ar
mērķi atbalstīt veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu, kā arī

“Rīgas kausa”
izcīņa pludmales
volejbolā
vīriešiem
16. 08. / 18.00 – 21.00
17. 08. / 9.00 – 18.00
Lucavsalā
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vākt līdzekļus organizācijas
Ziedot.lv projektam
“Mazajām sirsniņām”.
Nike Riga Run ir vienīgais
sporta pasākums Latvijā, no
kura visas dalības maksas
tiek ziedotas labdarībai.
Kopš 2010. gada “Mazajām
sirsniņām” novirzīti vairāk
nekā Ls 40 000, palīdzot
39 bērniem spert plašu soli
pretī veselības atgūšanai.
Dalības maksa:10 km
skriešanai, nūjošanai un
iešanai, skrituļslidošanai

un rollerslēpošanai Ls 7.00,
pasākuma dienā Ls 10.00.
Swedbank 4x2,5 km.
stafetes skrējienam Ls 15.00,
pasākuma dienā Ls 20.00
Dalība bērnu skrējienā
un skrituļslidojumā, kā arī
Swedbank 4x2,5km skolu
stafetes skrējienā ir
BEZ MAKSAS!
Reģistrācija: nikerigarun.lv,
kā arī visos Nike un Sportland
veikalos. www.nikerigarun.lv

Sacensības tiek rīkotas jau
otro gadu un tajās aicināti
piedalīties visi šī sporta veida
entuziasti. Sacensības radīs
Rīgas svētku apmeklētājiem
aizraujošus atpūtas brīžus
jaunatklātajā Lucavsalas
atpūtas zonā.
Sacensības plānotas divos
laukumos, skatītājiem un
līdzjutējiem tās būs ērti vērot
no tribīnēm.

www.beachvolley.lv/
www.sportacentrs.com

Rīko: SIA Sportland”

Lielais Rīgas
piedzīvojums
2013 Triatel
xRace – Pilsētas
orientēšanās
sacensības
17. 08. / 11.00 – 20.00
Rīgas centrā – Vecpilsētā –
Latgales priekšpilsētā –
Zaķusalā

Sacensību pamatā ir
orientēšanās, velo, laivas,
virves, speciālu un nedaudz
ekstremālu uzdevumu
veikšana, kas prasa drosmi,
attapību un dalībnieku
sadarbību stratēģijas
veidošanā.
Ikviens var izvēlēties distanci
savam spēka līmenim,
startējot gan profesionālajās
gan neprofesionālajās
distancēs, kas piemērotas
pat ģimenēm ar bērniem.
Sacensībās ik gadu piedalās
arī Latvijā lielāko uzņēmumu
komandas, kā arī komandas
no citām Baltijas valstīm,
Krievijas, Somijas, Holandes
un ASV.

Sacensības ir vērojamas live
režīmā gan sacensību centrā,
gan arī interneta tiešraidē
portālā www.mansgps.lv.
Sacensību starts
plkst. 11.00 pie Rīgas
Kongresu nama, finišs –
laikā no plkst. 15.00 līdz
20.00.
Rīko: Piedzīvojumu
sacensību apvienība

Rīko: RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
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13.
Starptautiskais
laikmetīgās un
videomākslas
festivāls
“Ūdensgabali”
16. 08. / 21.00 – 2.00
17. 08. / 21.00 – 2.00
Uz AB dambja, peldošajā
mākslas centrā “ Noass”
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Tokijas Pilsētas fotogrāfijas
muzeja kurators Junya
Yamamine speciāli Rīgai un
“Ūdensgabaliem” veidojis
sešu Japānas jauno mediju
mākslinieku darbu skati
ar nosaukumu “Meklējot
Anima formu”.
“Ūdensgabalu” īpašie
viesi – multimediju mākslas
grupa Okamotonoriaki ar
audiovizuālu performanci un
mākslinieks Yusuke Shigeta ar
videoinstalāciju Pixel Forest,
kas ir viegli nostalģisks
stāstījums par lowbit laiku un
pirmajām datorspēlēm.
Festivāla noslēgumā
17. augustā skatāma Japānas
mediju mākslas festivāla
labāko darbu skate, ko
prezentēs festivāla pārstāve

Wakui Maiko, kā arī pavisam
svaigā britu videoarhīva
Onedotzero programma
Resonate, kas apvieno
jaunākos tehnoloģiskos
hibrīdrisinājumus tādās
video nozarēs kā kustību
grafika, īsfilmas, animācija
un mūzikas video.
Rīko: Kultūras un mākslas
projekts NOASS

kim? Programma
Rīgas Svētkos
16. 08. / 18.00 – 22.00
17. 08. / 12.00 – 18.00
18. 08. / 12.00 – 18.00
kim? Laikmetīgās mākslas
centrā, Spīķeros

16. augustā plkst. 18.00
Kristapa Epnera
personālizstādes, Ojāra
Pētersona personālizstādes
“Oranžais stūris” un Oļas
Vasiļjevas personālizstādes
“Cinq a Sept” atklāšana

Nīderlandē strādājošā
māksliniece Oļa Vasiļjeva
izvirzīta 2013. gada
prestižajai Romas balvas
nominācijai. “Cinq a Sept”
ir pirmā mākslinieces
personālizstāde, kas
apskatāma Latvijā.

Multimediju mākslinieks
Kristaps Epners galvenokārt 17. augustā no plkst. 13.00
strādā ar video, instalāciju
līdz 15.00 Oļas Vasiļjevas
mākslu un fotogrāfiju.
lekcija-meistarklase Rīgas
Porcelāna muzejā, uz kuru
Ojārs Pētersons ir
īpaši aicināti bērni vecumā
viens no pirmajiem
no 5 līdz 12 gadiem.
māksliniekiem Latvijas
mākslā, kurš 80. gados
Rīko: kim? Laikmetīgās
pievērsies netradicionālām
mākslas centrs
mākslas formām, kļūstot
par nozīmīgu personību
laikmetīgās mākslas attīstībā.
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SVĒTKUS RĪKO
Rīgas dome
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
sadarbībā ar
Rīgas brīvostas pārvalde
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
informatīvie atbalstītāji
1188 uzziņu dienests
Mediju grupa Mix Media Group
Izdevniecība “Rīgas Viļņi”
RD IKSD Kultūras pārvalde
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
un tās iestādes
Koncertorganizācija Ave Sol
Kultūras centrs “Iļģuciems”
Kultūras pils “Ziemeļblāzma”
Rīgas Jūgendstila centrs
Rīgas kultūras un atpūtas centrs “Imanta”
Rīgas Porcelāna muzejs
RD IKSD Pāvula Jurjāna mūzikas skola
RD IKSD Profesionālais pūtēju orķestris “Rīga”
RD IKSD Rīgas Kultūras un tautas mākslas
centrs “Mazā Ģilde”
RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvalde
Nodibinājums “Rīga 2014”
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
SIA “Rīgas nami”
Kino Splendid Palace
Lidosta “Spilve”
Rīgas pilsētas izstāžu zāle
“Rīgas Mākslas Telpa”
SIA “Brīnumskapis”
SIA “Rīgas Senās Mūzikas centrs”
Biedrība I Did It
“Austras biedrība”
Rīgas Latviešu biedrība
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
Latvijas Maiznieku biedrība
Taipejas misija Latvijas Republikā
Nodibinājums “Mūzikas un mākslas
atbalsta fonds”

SIA “Rīgas Doma pārvalde”
Rīgas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze
SIA Krukfilms
Biedrība “Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs””
Producentu grupa Virus Art
Latvijas Antīko automobiļu klubs
Rīgas Motormuzejs
SIA Flights Unlimited
Biedrība “Latvijas Tekstilmozaīka”
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Latvijas Muzeju biedrība
Tirdzniecības centrs Origo
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Latvijas Neredzīgo biedrības SIA
“Strazdumuiža”
Strazdumuižas klubs
Kristiešu draudze “Prieka Vēsts”
Farmācijas muzejs
AS “Grindeks”
SIA “Saules PLUS”
“Alus Brālība”
Latvijas Radio 2
SIA “BC manufaktūra”
RP SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”
Sporta biedrība, sporta klubs EOS
Latvijas Match Race asociācija
Biedrība “Latvijas Veikborda savienība”
SIA “Brāļi Klementjevi”
SIA Sportland
Piedzīvojumu sacensību apvienība
Kultūras un mākslas projekts NOASS
kim? Laikmetīgās mākslas centrs
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Izdevējs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Sagatavoja: Dzintra Oga-Vasule, Ineta Zalāne,
Mākslinieks Egils Mednis
Izmantoti: “Rīgas svētku 2013” pasākumu rīkotāju iesniegtā informācija,
grafiskais dizains un publicitātes foto
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