PROGRAMMA
JAN FEB MAR 2019

2. JANVĀRĪ | 19.00

6. JANVĀRĪ | 14.00

GRUPA KEKSI
KONCERTPROGRAMMA
MUZIKĀLAIS SKUDRUPŪZNIS
2019

BALETS RIEKSTKODIS
MASKAVAS TEĀTRIS
KLASISKAIS BALETS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Jau tradicionāli 2. janvāris ir īpašs visiem
rokenrola cienītājiem, kad kopā ar grupu
“Keksi” jautri iesākt gadu koncertprogrammā
“Muzikālais Skudrupūznis”. Tā arī šogad koncertā
kopā ar “Keksiem” vēl piedalīsies pašmāju “Bad
Habits” un spridzinošās “Neaizmirstulītes”, kā arī
lietuviešu grupa “Docky Done”. Vakara vadītājs Andris Freidenfelds.

Maskavas teātris “Klasiskais balets” Latvijas
skatītājiem piedāvā leģendāro P. Čaikovska
baletu “Riekstkodis”, kas iekarojis tūkstošiem
skatītāju sirdis visā pasaulē. Uzdāviniet
burvīgu vakaru sev un saviem tuvajiem!

UN

19.00

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: SIA IDL EVENTS

Organizē: SIA WORLDSTARS

5. JANVĀRĪ | 17.00
KONCERTS ILONA BAGELE. SAMSONS IZJUMOVS.
KRIEVU ROMANCES
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
2012. gada Lielās mūzikas balvas ieguvējas izrādes ”Cantando y amando” idejas autore un
soliste Ilona Bagele un profesionālu mūziķu apvienība Ilzes Ozoliņas vadībā kopā ar operas
solistu Samsonu Izjumovu ir izveidojusi jaunu koncertprogrammu. Ilonas Bageles un Samsona
Izjumova izpildījumā skanēs populāras un klausītāju iemīļotas 19. un 20. gs. krievu komponistu
romances un dziesmas.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

12. JANVĀRĪ | 18.00
TAUTAS DEJU KONCERTS
IZDEJOJU BALTU PRIEKU

12. JANVĀRĪ | 18.00
ORĶESTRA SADKO
KONCERTS
ZIEMASSVĒTKU TIKŠANĀS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Koncerta vadmotīvs gūts no Zentas Mauriņas
atziņu krājumiem: “Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu
maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir
kāds, kas to saņem.”
Koncertā VEF Kultūras pils TDA un VPDK
“Dardedze” satiksies ar deju draugiem –
VPDK “Auda”, JDK “Austris”, TDA “Jandāls”,
VPDK “Vidums” un TDA un VPDK “Zīle”.

Programmā iemīļotas kino melodijas, kā
arī 30., 40. gadu retro mūzika un dziesmas
vokālo solistu izpildījumā. Mākslinieciskais
vadītājs un diriģents Viktors Rokša.

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

13. JANVĀRĪ | 13.00
INTEREŠU KLUBA
LABĀKIE GADI PASĀKUMS

17. JANVĀRĪ | 19.00
BĒRNU VOKĀLĀ ANSAMBĻA
POPPY KONCERTS PĀRI
MĪĻAI ZEMĪTEI

Biļetes: EUR 6.00 | VEF Kultūras pils kasē

Biļetes: EUR 3.00 | VEF Kultūras pils kasē

Spēlēs orķestris. Ierašanās ar groziņiem.

Bērnu vokālais ansamblis “Poppy” šajā
pusgadā piedalījās vairākos konkursos: “Balss
pavēlnieks”, “Dziesmu virpulis Valmierā”,
”Dainuok žiemužele” Lietuvā u.c. Koncertā
izskanēs visos šajos konkursos izpildītās
dziesmas. Koncerta skanējumu kuplinās
pedagoģes Antras Jankavas audzēkņi no
Rīgas Doma kora skolas.

KAMERZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

19. JANVĀRĪ | 19.00
ROMANČU VAKARS ...UN
MELODIJA VIJAS CAURI
LAIKIEM

22. JANVĀRĪ | 19.00
ANDRIS BALTACIS. DZĪVES
MOTĪVS. 50 GADU
JUBILEJAS KONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Koncertā uzstāsies starptautisku konkursu
laureāti : Ludmila Truštaļevska - soprāns un
Leonīds Jeromins - klavieres. Sanktpēterburgas
Konservatorijas mūziķi izpildīs 19. - 20. gadsimta
mijas romances. Izskanēs unikāls stāsts par divu
komponistu – S. Rahmaņinova un N. Strūves draudzību.

Mūziķis un dziesmu autors Andris Baltacis,
svinot dzīves 50. jubileju, koncertprogrammā
“Dzīves motīvs” uz vienas skatuves pulcēs
cilvēkus, ar kuriem kopā tika dziedāts kādreiz
un vēl šodien. Koncertā izskanēs tautā
iemīļotas un atpazīstamas dziesmas.

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Biedrība VERTMAN

Organizē: Vīgneru Ernesta institūts

23. JANVĀRĪ | 12.00
SENIORU DEJAS

26. JANVĀRĪ | 9.00
LĪNIJDEJU SACENSĪBAS

Biļetes: EUR 4.00 | VEF Kultūras pils kasē

Biļetes: EUR 3.00 | VEF Kultūras pils kasē

Tiksimies senioru dejās! Dejosim dažādos
mūzikas ritmos un apgūsim jaunus deju soļus
un jaunas dejas. Atjaunosim kustībā veselību
un būsim aktīvi mūsdienīgajā senioru ikdienā.
Dejosim šeit un tagad VEF Kultūras pils
Kamerzālē no 12.00 līdz 14.00.

Līnijdejas sniedz pamatzināšanas par
daudziem deju un mūzikas stiliem, kā arī
par dažādu tautu nacionālajām dejām.
Pateicoties iespējai piedalīties sacensībās
Latvijā, dejotāji gūst pieredzi, lai labi startētu
arī starptautiskos čempionātos un iegūtu
apbalvojumus. Mēs dejojam, jo mums patīk
DEJOT!

KAMERZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils sadarbībā ar
biedrību “Latvijas Senioru deju apvienība”

Organizē: LLKVDA

26. JANVĀRĪ | 19.00
JEVGEŅIJA DJATLOVA
KONCERTS

27. JANVĀRĪ | 13.00
DEJU PĒCPUSDIENA

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Biļetes: EUR 7.00 pie ieejas Kamerzālē

Jevgeņija Djatlova daiļrade ir cieši saistīta
ar mūziku. Viņš ir pazīstams kino un teātra
mākslinieks, televīzijas šovu dalībnieks. Koncerta
repertuārā slavenas senās dziesmas mākslinieka
izpildījumā skan patiesi, sirsnīgi un aizkustinoši.
Priekšnesumu pavada instrumentālais ansamblis
”Akadem-Kvintet” Nikolaja Krivoručko vadībā.

Klubs “Draugs” aicina patīkami pavadīt laiku
valšu, rumbas, fokstrota un tango ritmos deju
pēcpusdienā VEF Kultūras pils kamerzālē.
Pasākumā muzicēs Dins Sumerags.

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: SIA Devro

Organizē: Senioru biedrība “Draugs”

31. JANVĀRĪ | 19.00
ANIMĒTA BALETA IZRĀDE BĒRNIEM
RIEKSTKODIS UN ES
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
VEF Kultūras pils sarūpējusi lielisku dāvanu bērnu un jauniešu auditorijai, uzaicinot uz
Latviju vienu no pēdējā laika inovatīvākajām muzikālajām izrādēm “Nutcracker and I”
(Riekstkodis un es), kas oriģinālā veidā apvieno dzīvās mūzikas, horeogrāfijas, animācijas un
jauno tehnoloģiju iespējas. Izrāde stāsta par mazu meiteni Klāru, kura sapņo kļūt par slavenu
pianisti. Izrādē skan P. Čaikovska baleta Riekstkodis mūzika īpaši šim iestudējumam veidotos
aranžējumos.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

1. FEBRUĀRĪ | 19.00
2. FEBRUĀRĪ | 12.00
TEATR NA JUGO - ZAPADE TEATR NA JUGO VIESIZRĀDE BABA CHANEL ZAPADE VIESIZRĀDE
MEKLĒJOT DĀRGUMUS
Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Izrāde “Baba Chanel” Maskavā jau kļuvusi
leģendāra. V. Beljakoviča fantasmagorija par
tiekšanos uz skaistumu, mīlestību un vēlmi būt
vajadzīgam.

Muzikālā izrāde “Dārgumu meklējumos jeb
Viena kuģa bojāejas neticamais stāsts” - īsts
piedzīvojumu teātris, kas piepildīts ar pirātu
romantiku, jūras smaržu, mastu čīkstoņu,
vētras draudīgajām šļakatām, zobenu
skaņām, sacelšanos uz kuģa un... protams,
mīlestību.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: SIA PARTER.LV

Organizē: SIA PARTER.LV

2. FEBRUĀRĪ | 18.30
TEATR NA JUGO - ZAPADE
VIESIZRĀDE MEISTARS
UN MARGARITA

3. FEBRUĀRĪ | 19.00
LPBA 25 GADU
JUBILEJAS KONCERTS
SVĒTKI DEJAI

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Mistiskais romāns “Meistars un Margarita” ir
viens no visgrūtākajiem darbiem uzvešanai
uz skatuves, tai pašā laikā tā ir viena no
visiemīļotākajām izrādēm un ekranizācijām.
Romāns, kuru vienlaikus kritizē un uzskata par
septīto pasaules brīnumu. Romāns, kura dēļ
daudzi ir nonākuši līdz ticībai. Īpaši zīmīgs kulta
romāns.

Šis būs Latvijas Profesionālās baleta
asociācijas 25 gadu jubilejas koncerts „Svētki
dejai!”. Koncertā varēs baudīt gan klasisko un
mūsdienu deju, gan tiks godināta skatuviskā
tautas deja. Pārliecinoši sevi pieteiks
laikmetīgās un mūsdienu dejas dejotāji un
horeogrāfi.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: SIA PARTER.LV

Organizē: Latvijas Profesionālā baleta asociācija

4. FEBRUĀRĪ | 19.00
GURDJIEFF ENSEMBLE (ARMĒNIJA) KONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Starptautiski atzītais Gurdjieff Ensemble Levona Eskenjana (Eskenian) vadībā atskaņo 20.
gs. garīgās leģendas G.I. Gurdžijeva un Tomasa de Hartmana klavieru mūzikas aranžējumus.
Autentiskais skanējums, ko izcilie mūziķi virtuozi rada uz vairāk nekā 16 tradicionālajiem armēņu
un Vidējo Austrumu instrumentiem, kā arī to etnogrāfiskie tembri izgaismo Gurdžijeva mūzikas
dziļās saknes.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

6. FEBRUĀRĪ | 15.00
A. PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLAS JUBILEJAS
PASĀKUMS
Ielūgumus iespējams iegādāties skolā | Rīgā, Maskavas ielā 197
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola aicina visus bijušos skolēnus un darbiniekus uz skaistu
satikšanās mirkli, lai svinīgā pasākumā atzīmētu skolas 120 gadu jubileju. Dalība ar ielūgumiem.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola

7. FEBRUĀRĪ | 18.00
VEIKSMES KLUBS
1. SEMINĀRS

9. FEBRUĀRĪ | 19.00
LEĢENDĀRĀS GRUZIJAS
GRUPAS MGZAVREBI
KONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

1. Veiksmes kluba seminārs:
Kā atrast
(labāku) darbu Latvijā un pasaulē pēc Taviem
noteikumiem? Semināra mērķis ir katram tā
apmeklētājam sniegt praktiskas zināšanas par to
kā iegūt iespējami labāko darbu gan Latvijā, gan
pasaulē pēc TAVIEM noteikumiem, kas sniedz
gan materiālu gandarījumu, gan sagādā prieku
ikdienā.

Grupa MGZAVREBI ir atzīta Gruzijā, Krievijā
un citās KF valstīs, tomēr līdz šim vēl nav
koncertējusi Latvijas galvaspilsētā - Rīgā.
Grupa ir tīrradņi - gruzīnu nacionālās mūzikas
mūsdienu aranžijas un harizmātiski orģināla
skatuves snieguma simbioze. Krievijā
grupa pazīstama no sadarbības ar Grigoriju
Griškovecu, kurā lielu nozīmi ieņem dzejas
saturiskums un tā mijiedarbība ar mūziku.

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: SIA Baltic Sales Agency

Organizē: SIA Apelsin

10. FEBRUĀRĪ | 17.00
OTRAIS TDA ZELTA SIETIŅŠ 60 GADU JUBILEJAS
KONCERTS SAREDZĒT LAIKU
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Dejiska atkalredzēšanās ar pagājušā gadsimta nogales deju uzvedumu fragmentiem, kurus
izdejos gan “to laiku varoņi”, gan pašreizējā “Zelta sietiņa” dejotāji. Koncertā tiks izmantoti arī
fragmenti no LTV-1 ierakstiem, kā arī Kinofotofono centra video materiāli.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

10. FEBRUĀRĪ | 13.00
INTEREŠU KLUBA
LABĀKIE GADI PASĀKUMS

11. FEBRUĀRĪ | 19.00
IVARAM KALNIŅAM 70
JUBILEJAS KONCERTS

Biļetes: EUR 6.00 | VEF Kultūras pils kasē

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Spēlēs orķestris. Ierašanās ar groziņiem.

Šis būs populārā latviešu aktiera Ivara Kalniņa
jubilejas vakars, kurā gaviļnieks atskatīsies uz
savu radošo mūžu un nospēlētajām lomām.
Pasākumā piedalīsies aktiera skatuves kolēģi
un viesi, kuru vārdus jubilārs pašreiz vēl
neatklāj.

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: SIA ART MANAGEMENT GROUP

11. - 15. FEBRUĀRĪ | 14.00
VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS BALSIS 2019

Biļetes: Ieeja bez maksas
Konkursa „Balsis” mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā,
kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Konkurss jau tradicionāli norisinās vienreiz gadā, kopā aicinot
skanīgākos vokālos ansambļus no visas Rīgas.

KAMERZĀLE
Organizē: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD

12. FEBRUĀRĪ | 19.00
FRANČA LEHĀRA OPERETE
JAUTRĀ ATRAITNE

15. FEBRUĀRĪ | 19.00
KONCERTPROGRAMMA
VIVA LATINO

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Franča Lehāra operete “Jautrā atraitne” ir
operešu karaliene, kas pasaules prestižākajos
muzikālajos un operteātros tiek uzvesta
neskaitāmas reizes. Izrāde ir par mīlestību, kas
ir svarīgāka par visu. Par to, ka tikai mīlestība
var glābt valsti no bankrota un pasauli no jauna
neprāta.

Grupa “Los Nens” ir unikāla spāņu un
latino mūzikāla apvienība, kuras līderis un
apoloģēts Havjers Fernandess Kruss (Javier
Fernández Cruz) ir dzimis Madridē, bet
uzskata par savu misiju iepazīstināt ar visas
pasaules spāniski runājošo valstu un reģionu
muzikālajām tradīcijām.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Latvijas Operetes fonds / SIA Operetes teātris

Organizē: SIA Impresario

17. FEBRUĀRĪ | 16.00
DEJU STUDIJAS RITMS KONCERTS
SAPNIS ZIEMAS NAKTĪ
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Ziema ir tas laiks, kad ir jāļaujas sapņiem! Tie aiznes mūs brīnumainā pasaulē, kurā dejojot mēs
ceļojam laikā un telpā, satiekot dažādus tēlus, izdzīvojot aizraujošus stāstus un notikumus. Sapnī
mums piemīt neparastas spējas un ikviens var kļūt par to, ko vēlas. Piedalās deju grupa “Ritms”
un cirka studija “Jaunība”.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

21. - 22. FEBRUĀRĪ | 10.00
KONFERENCE TECHCHILL 2019

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Starptautiskās konferences TechChill 2019 programmā 60 lektori divu dienu garumā pārrunās
tehnoloģiju tendences, stāstīs uzņēmējdarbības iedvesmas stāstus un pulcēs 2000 uzņēmējus,
tehnoloģiju ekspertus, investorus un starptautiskos medijus.

LIELĀ ZĀLE, VESTIBILS, IZSTĀŽU ZĀLE, KAMERZĀLE
Organizē: Nodibinājums TechChil

18. FEBRUĀRĪ | 14.00 UN 18.00 19. FEBRUĀRĪ | 12.00
LIEPĀJAS TEĀTRA
SENIORU DEJAS
VIESIZRĀDE DŽELSOMĪNO
MELU ZEMĒ
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: EUR 4.00 | VEF Kultūras pils kasē

Itāļu rakstnieka Džanni Rodāri radītais puisēns
Dželsomīno ir piedzimis ar brīnumainu balsi,
un tas viņam sagādā ne mazums problēmu –
kad viņš dzied, plīst logu stikli, grūst ēkas un
no galvām tiek aizpūstas parūkas. Dželsomīno
dodas lielajā ceļojumā, jo tā agri vai vēlu notiek
ar visiem pasaku varoņiem viņu pieaugšanas
stāstos

Tiksimies senioru dejās! Dejosim dažādos
mūzikas ritmos un apgūsim jaunus deju
soļus un jaunas dejas. Atjaunosim kustībā
veselību un būsim aktīvi mūsdienīgajā
senioru ikdienā. Dejosim šeit un tagad, VEF
Kultūras pils Kamerzālē no 12.00 līdz 14.00.

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: SIA Liepājas teātris

Organizē: VEF Kultūras pils sadarbībā ar biedrību “Latvijas Senioru
deju apvienība”

23. FEBRUĀRĪ | 15.00
BĒRNU UN JAUNIEŠU
DZIESMU UN DEJU
CEĻOJOŠAIS FESTIVĀLS

24. FEBRUĀRĪ | 13.00
DEJU PĒCPUSDIENA

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: EUR 7.00 pie ieejas Kamerzālē

Jau vienpadsmito gadu Rīgā tiek rīkots
starptautisks bērnu un jauniešu vokālo grupu
un deju kolektīvu festivāls, kurā pulcējas
ansambļi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Festivāls notiek divas reizes gadā, dažādās
dalībvalstu pilsētās. Vienmēr pavasarī – Rīgā,
rudenī – Tallinā vai Kauņā.

Klubs “Draugs” aicina patīkami pavadīt laiku
valšu, rumbas, fokstrota un tango ritmos deju
pēcpusdienā VEF Kultūras pils kamerzālē.
Pasākumā muzicēs Dins Sumerags.

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: Senioru biedrība “Draugs”

26. FEBRUĀRĪ | 19.00
IMRES KALMANA OPERETE
SILVA. ČARDAŠA
KARALIENE

28. FEBRUĀRĪ | 19.00
KONCERTS TENORU
JAUNAIS GADS UN VIESI

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Operetes stāsts ir par ugunīgās kabarē
dziedātājas Silvas un aristokrāta Edvīna fon
Liperta-Veilersheima mīlestību, kam jāpārvar
šķietami nepārvaramas grūtības. Šī ir pasaules
operešu literatūras pērle, kas skaistās un labi
pazīstamās mūzikas dēļ mūsdienās ir tikpat
iecienīta un aktuāla kā pirms gadsimta.

Skatītāji tiek gaidīti uz koncertprogrammu
“Tenoru Jaunis gads”, lai kopā ar dziesmām
un jokiem pieskandinātu 2019. gadu.
Koncertā piedalīsies dziedātāji no Nacionālās
operas un Latvijas teātriem. Pavadījums izcilā pianista Anatolija Livčas instrumentālā
grupa. Izskanēs klausītāju iemīļotas dziesmas
no Latvijā populāru dziedātāju repertuāra, kā
arī Z. Liepiņa un R. Paula skaņdarbi.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Latvijas Operetes fonds / SIA Operetes teātris

Organizē: Jaunais muzikālas teātris

27. FEBRUĀRĪ | 19.30
KONCERTS SKAŅAS UN NOSKAŅAS.
JĀŅA LŪSĒNA INSTRUMENTĀRIJS
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Kamermūzikas koncertu un sarunu cikla COME PRIMA 7. programma.
Jānis Lūsēns jau vairākus gadus aizraujas ar dažādu akustisko instrumentu skaņu, pētot to
iespējas un mijiedarbi. Komponista ilgi lolotais un Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai nominētais
projekts “AIZ... mūzika vēlā vakarā” (2017) pārtapis jaunā programmā “Skaņas un noskaņas”, kurā
komponists kopā ar domubiedriem ļaujas mirkļa improvizācijai pašradītu skaņu lauku plūsmā.

KAMERZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

2. MARTĀ | 19.00
EVKLIDS ĶURDZIDIS
MONOIZRĀDĒ
DIVATĀ AR TEVI

3. MARTĀ | 16.00
SIEVIEŠU KORA DZINTARS
KONCERTS ORFEJA
METAMORFOZES

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Izrāde ir aizraujošs ceļojums teātra, dzejas un
kino pasaulē, kura laikā aktieris piedāvā publikai
savus mīļākos dzejas darbus. Vakars norisināsies
koncerta - improvizācijas formā, kurā skatītāji
varēs sarunāties ar aktieri, uzdot jautājumus
un saņemt atbildes. Evklida Kjurdzidisa grieķiski
karstā uzņemšana un humors piepildīs dvēseli
un neatstās nevienu skatītāju vienaldzīgu!

No Šekspīra un Petrarkas līdz Jeseņinam un
Rainim. Rakstnieku un dzejnieku mīlas stāsti
vēstulēs caur dziesmu un instrumentālo
mūziku, no baroka madrigāliem līdz
Imantam Kalniņam un Andrim Dzenītim.
Koncertu veidos dzejas lasījumi un mūzika
mijiedarbībā, kas papildināti ar gaismas
partitūru.
Piedalās koris “Dzintars” un solisti.

LIELĀ ZĀLE

KAMZERZĀLE

Organizē: SIA PARTER.LV

Organizē: VEF Kultūras pils

3. MARTĀ | 14.00
MŪZIKAS UN DEJAS IZRĀDE MĀSA KERIJA

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
2019. gadā apritēs 40 gadi, kopš dienas gaismu piedzīvoja R. Paula un J. Petera kopdarbs “Māsa
Kerija”. Stāstu par meiteni, kura dodas uz lielpilsētu ar sapni kļūt par aktrisi, uz skatuves izdzīvos
deju grupa Alberta Kivlenieka vadībā, bet galveno varoņu – Kerijas, Herstvuda un Druē tēlos
iejutīsies Kristīna Zaharova, Normunds Rutulis un Rihards Lepers.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: SIA Izklaides producentu grupa 7

4. MARTĀ | 19.00
THE IMPÉRIAL ORPHÉON (FRANCIJA)

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Šoreiz VEF JAZZ CLUB viesojas talantīgie džeza mūziķi no Francijas. Viņu mūzika ir enerģiska,
melodiska un balstīta improvizācijā, kas aizved brīnišķīgos muzikālos piedzīvojumos. Piedalās:
Rémy Poulakis (balss, akordeons), Gérald Chevillon (basa un soprāna saksofoni, elektronika),
Damien Sabatier (baritona, alta un sopranino saksofoni, theremin, elektronika), Antonin Leymarie
(perkusijas).

VESTIBILS
Organizē: VEF Kultūras pils

6. MARTĀ | 19.00
DUCELE KONCERTS
TĀ VIŠ I

7. MARTĀ | 19.00
SEKOU KOUYATE AR
PAVADOŠO GRUPU

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Koncertā skanēs latviešu tautas dziesmas
savdabīgā, jebkura mūzikas stila izpratnes
un kompetences auditorijai aizraujošā, tikai
“Duceles” vīriem piederīgā, pop/folk/ hipster/
svinger roka interpretācijā, ar “ekoloģiskās
mūzikas delikātu piesitienu pareizajā vietā un
laikā”. Daudzie “Duceles” fani noteikti zina, ka
būs jautri!

Gvinejas koras virtuozs un elektriskās koras
izgudrotājs piedāvā elegantu Rietumāfrikas
Mandigo tradīciju, kā arī blūza, soul, džeza
un afrikāņu popmūzikas sintēzi. Elpu
aizraujošais pirkstu kustību ātrums, ar kādu
mūziķis spēlē šo afrikāņu arfu, ir kļuvis par
iemeslu, kādēļ viņš pielīdzināts leģendārajam
ģitāristam Džimijam Hendriksam.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: SIA Forte PR

Organizē: VEF Kultūras pils

9. MARTĀ | 16.00
VALDIS ZILVERIS
DZIESMĀ UN TEĀTRĪ

10. MARTĀ | 13.00
INTEREŠU KLUBA
LABĀKIE GADI
PASĀKUMS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: EUR 6.00 | VEF Kultūras pils kasē

Muzikālajā stāstā par komponistu Valdi Zilveri,
Latvijas Nacionālā teātra muzikālās daļas vadītāju
un daudzu teātriem radīto dziesmu autoru,
dzirdēsim dziesmas no izrādēm “Latgola 1”,
“Nakts pēc tautas dziesmas”, mūzikla “Bāskervilu
leģenda” un izrādes bērniem “Sasiesim astes”.
Piedalās komponists Valdis Zilveris, aktieris Juris
Hiršs, bērnu vokālā studija “Momo” un koris
“Fēnikss”.

Spēlēs orķestris. Ierašanās ar groziņiem.

KAMERZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

12. MARTĀ | 19.00
IMRES KALMANA OPERETE
SILVA. ČARDAŠA
KARALIENE

13. MARTĀ | 12.00
SENIORU DEJAS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: EUR 4.00 | VEF Kultūras pils kasē

Operetes stāsts ir par ugunīgās kabarē
dziedātājas Silvas un aristokrāta Edvīna fon
Liperta-Veilersheima mīlestību, kam jāpārvar
šķietami nepārvaramas grūtības. Šī ir pasaules
operešu literatūras pērle, kas skaistās un labi
pazīstamās mūzikas dēļ mūsdienās ir tikpat
iecienīta un aktuāla kā pirms gadsimta.

Tiksimies senioru dejās! Dejosim dažādos
mūzikas ritmos un apgūsim jaunus deju
soļus un jaunas dejas. Atjaunosim kustībā
veselību un būsim aktīvi mūsdienīgajā
senioru ikdienā. Dejosim šeit un tagad, VEF
Kultūras pils Kamerzālē no 12.00 līdz 14.00.

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: Latvijas Operetes fonds / SIA Operetes teātris

Organizē: VEF Kultūras pils sadarbībā ar biedrību
“Latvijas Senioru deju apvienība”

16. MARTĀ | 11.00
SARPTAUTISKAIS DEJU
FORUMS RĪGA - 2019

16. MARTĀ | 16.00
KORA LĪGA JUBILEJAS
KONCERTS PALIEC UN
NEAIZEJ, DZIESMA

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Starptautiskajā festivālā piedalās dažādu dejas
žanru kolektīvi, grupas un solisti no Latvijas un
citām Eiropas valstīm.

Sieviešu koris “Līga” aicina uz kora
60 gadu jubilejas koncertu. Koncerta
pirmajā daļā izskanēs kora iemīļotākās
Dziesmu svētku repertuāra dziesmas,
kā arī latviešu komponistu kompozīcijas
no
tautiskās
mūzikas
zelta
fonda.
Otrā daļa priecēs ar populārām latviešu
estrādes dziesmām.

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: MJC Praktiskās estētikas skola

Organizē: RPKIA Rīgas kultūras un atpūtas centrs “Imanta”

17. MARTĀ | 17.00
KONCERTS MIRKĻI KĀ
PĒRLES DZIESMĀS MIRDZ

18. MARTĀ | 19.00
KOMĒDIJA SEJAS
MASKAVAS TEĀTRIS
ET CETERA

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Koncertā skanēs dažādu laiku latviešu
komponistu estrādes mūzika Valda Zeltkalna
aranžējumos.
Kori
ar
instrumentālo
grupu
un
koncerta
vadītājiem
veidos
muzikālu pērļu virkni, kurā katra dziesma
atspoguļos
kādu
laikmeta
iezīmi.
Programmā A. Zaķa, G. Freidenfelda, R. Paula un
citu komponistu darbu aranžējumi.

Izrādē
“Sejas”
tiek
piedāvāts
izcils
aktieru duets : Krievijas Tautas aktieris
Aleksandrs
Kaļagins
un
Krievijas
Tautas
aktieris
Vladimirs
Simonovs.
Spožais Čehova stāstu humors un ģeniālā
mākslinieku skatuves saspēle padara izrādi
“Sejas” par asprātīgu, jautru un pamācošu,
līdzīgu mūsu laikmetam.

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums”

Organizē: SIA ARKADA LTD

21. MARTĀ | 19.00
RĪGAS KAMERKORIM AVE SOL - 50. KARLS ORFS
CARMINA BURANA
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Kantāte “Carmina Burana” (Bavārijas dziesmas) ir viens no visu laiku slavenākajiem vokāli
instrumentālajiem opusiem.
Koncertā piedalās: kamerkoris “Ave Sol”, Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, Liepājas simfoniskais
orķestris, solisti: Marlēna Keine, Mati Turi. Diriģents Andris Veismanis.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

22. MARTĀ | 19.00
BALTIJAS BALETA
FESTIVĀLS. VORTICE.
IZRĀDE DRAKULA

23. MARTĀ | 19.00
JĀNIS LŪSĒNS - 60 /
DZIMŠANAS DIENAS
LIELKONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Portugāles deju kompānijas “Vortice” repertuārā
ir dejas kompozīcijas, kas izpelnījušās nedalītu
skatītāju un kritiķu atzinību daudzās pasaules
valstīs. Izrāde “Drakula”, kuras veidošanā
izmantoti dažādi iedvesmas avoti - B. Stokera
šausmu romāns, dažādu kultūru leģendas
un mīti - ir krāšņs stāsts par padevību un
dominēšanu.

2019. gada aprīlī savu 60. jubileju svinēs
komponists Jānis Lūsēns. Viņa radošais ceļš
krustojies ar daudziem Latvijas izpildītājiem,
kurus komponists vienuviet pulcēs savā
jubilejas koncertā. Jubilejas koncerti būs
neizmirstama visu mākslinieku satikšanās
mūzikā un patīkama atmiņu albuma
pārlapošana.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Nodibinājums “Dejas Varavīksne”

Organizē: SIA Forte PR

26. MARTĀ | 19.00
MADARA KALNIŅA AUTORKONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Džeza pianistam, pedagogam, aranžētājam un komponistam Madaram Kalniņam, kura darbi
izceļas ar smalku stila izjūtu, skaidru vēstījumu, modernu un vienlaicīgi arī ļoti latvisku skanējumu
– 55. Kopā ar gaviļnieku uzstāsies džeza dziedātājas Inga Bērziņa, Ieva Kerēvica, saksofonisti
Deniss Paškevičs, Gints Pabērzs un “Mirage Jazz Orchestra”.

LIELĀ ZĀLE
Organizē: Biedrība “Džeza orķestru atbalsta biedrība”

27. MARTĀ | 19.30
EBREJU DZĪVE.
MAZIKDUO

31. MARTĀ | 13.00
DEJU PĒCPUSDIENA

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: EUR 7.00 pie ieejas Kamerzālē

Kamermūzikas koncertu un sarunu cikla
COME PRIMA 8. programma. Muzikālās
apvienības “MazikDuo” mūziķi radījuši unikālu
projektu “Ebreju dzīve, pagātnes portreti /
Jewish Life, Portraits Of The Past”, kurā saplūst
klasiskā un klezmeru mūzika, līdzpastāvot abiem
žanriem un atklājot šīs mūzikas daudzveidību
– pilnskanīgu un vēstures mirkļu piestrāvotu.
Koncerta programmā skanēs Olivjē Mesiāna,
Mečislava Veinberga, Marsela Zaurera, Ernesta
Bloha, Pola Šenfelda darbi.

Klubs “Draugs” aicina patīkami pavadīt laiku
valšu, rumbas, fokstrota un tango ritmos deju
pēcpusdienā VEF Kultūras pils Kamerzālē.
Pasākumā muzicēs Dins Sumerags.

KAMERZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: Senioru biedrība “Draugs”

1. JANVĀRIS - 20. JANVĀRIS

22. JANVĀRIS - 19. FEBRUĀRIS

TEKSTILMOZAĪKAS IZSTĀDE ARVĪDS DRĪZULIS.
KAD ZVAIGZNE DEBESĪS
STĀSTI BEZ RĀMJIEM
MIRDZ
Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Gadu mija ir pārdomu brīdis, lai apstātos,
atskatītos un ieklausītos – brīdis, kad dvēsele
tiecas pēc kā gaiša, nebijuša un cēla. Biedrības
„Latvijas Tekstilmozaīka” ziemas noskaņās
darinātās tekstilkompozīcijas uzrunās un priecēs
gan tekstilmozaīkas zinātāju, gan pirmatklājēju.

Izstādē apskatāmas LMA profesora, tēlnieka
un mākslinieka Arvīda Drīzuļa pēdējos
gados radītās gleznas, ko viņš pats dēvē par
bildēm. Katra mākslinieka bilde glabā sevī
kādu stāstu, kas tiek atklāts kopā ar gleznu.
Māksliniekam raksturīgais plašums un
neordinārā pieeja katras bildes radīšanā rada
iespaidu, ka glezna un tās stāsts nebeidzas.
Atklāšana 22.01. plkst. 17.00

IZSTĀŽU ZĀLE, VESTIBILS

VESTIBILS

Organizē: VEF Kultūras pils sadarbībā ar biedrību “Latvijas Tekstilmozaīka“

Organizē: VEF Kultūras pils

22. JANVĀRIS - 19. FEBRUĀRIS
NOMAĻU BURVĪBA. GUNĀRS MELBERGS. AKVAREĻI

Ieeja bez maksas
Arhitekts, pilsētplānotājs, publicists, vēsturnieks un mākslinieks G. Melbergs projektējis Rīgas
priekšpilsētas un ticis saukts par „nomaļu arhitektu”. Akvareļi tapuši, dodoties ārpus pilsētas. Tajos
pārsvarā viņš attēlojis priekšpilsētas valdzinājumu, tādejādi kļūdams arī par „nomaļu mākslinieku”.
Izstāde ir G. Melberga mazmeitas veltījums mākslinieka piemiņai. Atklāšana 22.01. plkst. 17.00.

IZSTĀŽU ZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

23. FEBRUĀRIS - 14. APRĪLIS
ĒRIKA KUMEROVA. PERSONĀLIZSTĀDE

Ieeja bez maksas
Ērikas Kumerovas retrospekcija. Māksliniecei nepatīk provocēt vai šokēt - mākslā viņa
pievēršas cilvēka iekšējai būtībai, ne sociālām problēmām, glezno intuitīvi, ļaujoties sajūtām.
Arī mākslinieces pieredze ir klātesoša, jo daudzās dabas studijas atstājušas neizdzēšamus
nospiedumus, kas ir svarīgi gleznošanas procesā.

VESTIBILA 1.STĀVS
Organizē: VEF Kultūras pils

23. FEBRUĀRIS - 14. APRĪLIS
ERIDĀNA. JŪRMALAS MĀKSLINIEKU BIEDRĪBAS
IZSTĀDE
Ieeja bez maksas
Jūrmalas mākslinieku biedrības izstāde “Eridāna” iezīmē šodienas redzējumu un atspoguļo
mūsdienu glezniecības ainu Jūrmalas pilsētā. Eridāna ir zvaigznājs, kas, gluži tāpat kā mākslinieku
grupa, sastāv no daudzām lielākām un mazākām zvaigznēm, kuras dāvā savu gaismu it visiem.

IZSTĀŽU ZĀLE, VESTIBILA 2.STĀVS, SPOGUĻZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

vefkulturaspils

