PASĀKUMU
PROGRAMMA
APR MAI JŪN 2018

2. APRĪLĪ | 15.00
LIELDIENU KONCERTS MĒS BIJĀM SPĒLMANĪŠI
AR GRUPU IĻĢI

5. APRĪLĪ | 12.00
XXII INTEGRATĪVĀ
MĀKSLAS FESTIVĀLA
NĀC LĪDZĀS! KONCERTS

7. APRĪLĪ | 16.00
KONCERTS PAVASARA
MELODIJAS

Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

“Mēs bijām spēlmanīši” ir vienīgā postfolkoras grupas IĻĢI koncertprogramma, kas veltīta
Lieldienu tradīcijām. Kopā ar ansambļa vadītāju Ilgu Reiznieci un visiem pārējiem grupas
mūziķiem tiks dziedāts, spēlēts un uzzināts daudz kas interesants par mūzikas instrumentiem, kā
arī tiks minētas mīklas un uzdoti āķīgi jautājumi, padarot pasākumu par spilgtu un neaizmirstamu
pieredzi un Lieldienu tradīciju iepazīšanu.

VEF Kultūras pilī pulcēsies bērni un jaunieši
ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas ar
priekšnesumiem visdažādākajos skatuves
mākslas žanros. Šī gada festivāla moto: “Es
puķe Latvijas dārzā”, jo “simboliski ikviens
mēs esam kā puķe Latvijas košajā puķu
dārzā”, saka Sarma Freiberga, festivāla
organizētāja. Gaidām ikvienu, kurš vēlas ar
savu klātbūtni atbalstīt jaunos māksliniekus!

VEF Kultūras pils vijolnieku ansambļa
“Kantilēna“ koncerts.
Programmā no klasikas līdz ....
Mākslinieciskā vadītāja Tatjana Lakida
Koncertmeistare Olga Kovaļova

VESTIBILS

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: Fonds “Nāc līdzās!”

Organizē: VEF Kultūras pils

4. APRĪLĪ | 20.00
VEF JAZZ CLUB. MIŠELS PIPOKINJA (BRAZĪLIJA)

8. APRĪLĪ | 11.00 - 14.00
LATVIJAS MEISTARU
DIENAS 2018
SATIEC SAVU MEISTARU!

8. APRĪLĪ | 13.00
INTEREŠU KLUBA
LABĀKIE GADI
PASĀKUMS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Ieeja bez maksas

Biļetes EUR 6.00 | VEF Kultūras pils kasē

Brazīļu basģitāristu Mišelu Pipokinju (Michael Pipoquinha) mūzikas kritiķi raksturo kā “atsvaidzinoši
vitālu un virtuozu”. Mūziķa karjera aizsākās 13 gadu vecumā burtiski “uzspridzinot” internetu
ar mājās ierakstītiem mūzikas video, šobrīd Mišela uzstāšanās savaldzina lielāko Eiropas un
Dienvidamerikas džeza festivālu auditorijas. VEF Kultūras pilī mūziķis uzstāsies kopā ar latviešu brazīliešu dziedātāju Lauru Rizzotto un latviešu mūziķiem. Programmā izskanēs slavenas brazīļu
dziesmas un Mišela oriģinālkompozīcijas.

VEF Kultūras pilī radošās darbnīcas un
meistarklases. Vērosim un veidosim kopā
ar Tautas lietišķās mākslas keramikas studiju
“Māra” un “Saule” meistariem! Iepazīsim
adītu un tamborētu tērpu smalkumus kopā
ar Tautas lietišķās mākslas studiju “Atkalnis”.

Spēlēs orķestris. Ierašanās ar groziņiem.

VESTIBILS

VESTIBILS

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

8. APRĪLĪ | 14.00
KONCERTS
NO SAKNĪTES ES
IZAUGU
Biļetes: Rakstot uz e-pastu
ligobernustudija@gmail.com

Koncertā piedalās Rīgas Angļu ģimnāzijas un
tautas deju ansambļa „Līgo” bērnu studija,
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra
„Mazā Ģilde” TDA „Līgo”, TDA “Līgo” jauniešu
studija, VPDK „Līgo”, VPDK „Sen Līgo”.
Koncerts divās daļās.

9.APRĪLĪ | 19.00
SERGEJS MAKOVECKIS
MONOIZRĀDE
NE NEJAUŠA TIKŠANĀS

10. APRĪLĪ | 19.00
DOKUMENTĀLĀ FILMA
MEKLĒJOT TISĒ

11. APRĪLĪ | 18.00

Biļetes: SIA “Biļešu serviss“

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Aicinām uz tikšanos ar vienu no
spēcīgākajiem šī brīža krievu aktieriem Sergeju Makovecki.
Šajā vakarā skatītāji varēs dzirdēt stāstus par
darbu kino un teātrī, kā arī izskanēs monologi
no teātra izrādēm un dzeja, tiks demonstrēti
reti kadri no īsfilmām ar Sergeja Makovicka
piedalīšanos.

Studijas “SIBĪRIJAS BĒRNI” filmas galvenais
varonis - kino operators Eduards Tisē - un
viņa uzņemtās filmas pieder pasaules kino
klasikai. Režisore Dzintra Geka savā filmā
atklāj stāstu par maģisko mijiedarbību starp
Tisē un režisoru Eizenšteinu. Ar savām
atmiņām par ģēniju sadarbību filmā piedalās
Tisē atraitne Bianka.

Bērnu vokālo ansambļu muzikāli dramatiskā
uzveduma
“Vilkam
Tāda
Dvēselīte”
modelēšanas koncerts, kā idejas pamatā
ir stāsts par attiecībām, cilvēcību un vēlmi
sadzirdēt sevi un citu. Tas aicina izjust,
pārdzīvot un domāt caur vilcēna dzīvi spēt
labāk saprast savējo. Uzvedumā piedalīsies
labākie bērnu vokālie ansambļi no visas
Latvijas.

MODELĒŠANAS KONCERTS

VILKAM TĀDA
DVĒSELĪTE

LIELĀ ZĀLE
Organizē: Rīgas Angļu ģimnāzijas un tautas
deju ansambļa “Līgo” bērnu studija

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: RPRINT SIA

Organizē: Fonds “Sibīrijas bērni“

Organizē VEF Kultūras pils

9. APRĪLĪ | 13.00
SEMINĀRS SENIORIEM

9. APRĪLĪ | 18.00
SEMINĀRS

ATRODI SEVĪ PRIEKU!

PAŠHIPNOZE JEB APZIŅAS
AKTIVIZĀCIJAS TEHNIKAS

Biļetes: VEF Kultūras pils kasē
Pašizaugsmes seminārs, kas dos spēku, lai
izmainītu lietas, ko var izmainīt. Mieru, lai
samierinātos ar lietām, ko nevar izmainīt.
Prātu, lai atšķirtu - ko var izmainīt un ko nē.

12. APRĪLĪ | 19.00
KABOVERDES DZIEDĀTĀJAS
NANCY VIEIRA
KONCERTS
Biļetes: SIA “Biļešu Paradīze”

Pašhipnoze – tas ir labs draugs un uzticams
biedrs. Atklāsim sev savas ķermeņa un
gara iespējas, kuras gaida, lai mēs tām
pievēršamies.

Seminārus vadīs Dace Rolava – Jauno Psiholoģiju centra goda direktore, pasniedzēja un
konsultante, NLP (neirolingvistiskā programmēšana) un koučinga trenere ar vairāk kā 15 gadu
pieredzi.

Kaboverdes mūzika Sezārijas Evoras noskaņās.
Sezārija Evora pievērsa Kaboverdes mūzikai pasaules uzmanību, taču Nensiju Vieiru (Nancy
Vieira) kritiķi atzinuši par galveno “Baskājainās Dīvas” pēcteci. Klausoties Nensijas mūzikā,
uzreiz manāma viņas perfekti kontrolētā, precīzā un ļoti izteiktā balss. Vieiras muzikālais stils
apvieno tradīcijas un mūsdienīgo, ir relaksēts, taču arī mazliet atturīgs. Koncertos Nensija Vieira
aicina savus klausītājus doties aizraujošā emocionālā, izklaidējošā, vieglu Kaboverdes melodiju
ceļojumā.

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

13. APRĪLĪ | 19.00
DEJAS IZRĀDES
INTERPRETĀCIJAS

14. APRĪLĪ | 18.00
KONCERTS

16. APRĪLĪ | 13.00
SEMINĀRS SENIORIEM

16. APRĪLĪ | 18.00
SEMINĀRS

VISA MANA ISTABIŅA JEB
ROTAĻNIEKU PŪRA LĀDE

ATRODI SEVĪ PRIEKU!

PAŠHIPNOZE JEB APZIŅAS
AKTIVIZĀCIJAS TEHNIKAS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: VEF Kultūras pils kasē

Deju grupas “Ritms“ trīs īsa formāta
laikmetīgās dejas mazo formu izrādes. Šī
gada izrādēm ir vienota tēma - interpretācijas.
Laikmetīgās
dejas
izrādes
veidojuši
profesionāli
horeogrāfi
Dmitrijs
Gaitjukevičs, Alise Putniņa, Elīna Gaitjukeviča
sadarbībā ar deju studijas RITMS jauniešiem.
Izrādes tapušas iedvesmojoties no citiem
mākslas veidiem – glezniecības, tēlniecības,
kino.

Visu TDA “Rotaļa” un “Daugava” koncerts.
Programmā
tautas
deju
ansambļu
iemīļotākās zelta fonda dejas un “Raxtu Raxti”
oriģinālmūzikas jaunrades deju uzvedums.
Koncerts divās daļās. Mākslinieciskais vadītājs
Gints Baumanis.

Pašizaugsmes seminārs, kas dos spēku, lai
izmainītu lietas, ko var izmainīt. Mieru, lai
samierinātos ar lietām, ko nevar izmainīt.
Prātu, lai atšķirtu - ko var izmainīt un ko nē.

Pašhipnoze – tas ir labs draugs un uzticams
biedrs. Atklāsim sev savas ķermeņa un
gara iespējas, kuras gaida, lai mēs tām
pievēršamies.

Seminārus vadīs Dace Rolava – Jauno Psiholoģiju centra goda direktore, pasniedzēja un
konsultante, NLP (neirolingvistiskā programmēšana) un koučinga trenere ar vairāk kā 15 gadu
pieredzi.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

16. APRĪLĪ | 19.30
DMITRIJS BOZINS
MONOIZRĀDE
SCORPI-ON

21. APRĪLĪ | 17.00
KONCERTS
NEPARASTO
RĪDZINIEKU VIESI

25. APRĪLĪ | 19.30

Biļetes: SIA “Biļešu serviss“

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Nopelniem bagātais Krievijas aktieris Dmitrijs
Bozins atklās savu būtību monoizrādē
SCORPI-ON. Šī izrāde ir stāsts par mērķi,
par tiekšanos uz to un vēlamā sasniegšanu.
Mērķis var būt tāds, kas no Tevis izspiež
pēdējo šķidrumu, vai arī sirdi veldzējošs.
Programma ir balstīta uz Puškina, Hermana
Melvila un Balzaka darbiem. Skatītājs
sastapsies ar tādu vīriešu dzīvesstāstiem, kuri
visu savu dzīvi veltījuši sava svarīgākā mērķa
sasniegšanai.

TDA “Zelta Sietiņš” novadu sadancošanas
koncerts. Pasākuma vadmotīvu veidos
multfilmas “Neparastie Rīdzinieki” galvenie
tēli - Ance, Justiņš, Žurka, kā arī multfilmas
fragmenti. 5 Latvijas novadu viesu lomās
iejutīsies BJC TDA “Pastalnieki” (Zemgale),
JDK “Gaida” (Latgale), TDA “Liedags”
(Kurzeme), Ogres KC bērnu deju studija
“Pīlādzītis” (Vidzeme), VEF Kultūras pils TDA
“Zelta sietiņš” (Rīga), Rīgas 64. vidusskolas
dramatiskā kopa. Pasākuma režisores Anita
Sproģe un Anna Šteina
LIELĀ ZĀLE
Organizē: VEF Kultūras pils

KAMERMŪZIKAS KONCERTU UN SARUNU
CIKLA “COME PRIMA” 3. PROGRAMMA īpašs veltījums Imanta Ziedoņa daiļradei.
Koncertā skanēs dzeja no krājuma “Trioletas”
mūziķu Ditas Krenbergas (flauta), Ingas
Sunepas (čells) un Jura Žvikova (klavieres)
lasījumā, kā arī programma ar Astora
Pjacollas, Pētera Vaska, Jāzepa Vītola, Jozefa
Haidna u.c. komponistu mūziku. Koncertu
vadīs muzikoloģe Liene Jakovļeva.

Zināms, sieviete un viltība ir divas nešķiramas
draudzenes, bet kurš gan varēja iedomāties,
ka nevainīgi meli radīs virkni problēmu,
kas sāks augt kā sniega lavīna. Šī neprātīgi
smieklīgā
ekscentriskā
komēdija
liks
smieties līdz asarām, bet izrādes muzikālais
noformējums pārcels 1950. gadu amerikāņu
dzīves atmosfērā.

LIELĀ ZĀLE

Organizē: RPRINT

KAMERMŪZIKAS KONCERTS

TRIOLETAS. ZIEDONIS
UN MŪZIKA

26. APRĪLĪ | 19.00
EKSCENTRISKA KOMĒDIJA
ZĪDAINIS UZ NOMU

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: SIA MAKETIKA

26. APRĪLĪ | 19.00
DŽEZA DUETA DREED
KONCERTS

27. APRĪLĪ | 19.00
MRS. LATVIJA 2018

29. APRĪLĪ | 17.00
JUBILEJAS KONCERTS
MUMS 40 GADI

29. APRĪLĪ | 13.00
DEJU PĒCPUSDIENA

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze“

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Ieeja bez maksas

Biļetes: EUR 7.00 pie ieejas kamerzālē

Kristians Veidners (Vācija) un Džonatans
Delazers (Itālija) kopā veido unikālu radošo
kombināciju. Dueta mūzika satur pasaulīgā
džeza skanējumu, tā ir atsvaidzināta ar
īpašu muzikālo komunikāciju starp abiem
māksliniekiem. Izmantojot saksofonu un
sitaminstrumentus, duets daudzina mūzikas
patiesumu un ar savu mūziku sniedz
vēstījumu, ka dzīve jāuztver vieglāk.

Mrs.
Latvija
2018
ir
nacionālais
skaistumkonkurss sievietēm vecumā no 26
līdz 45 gadiem, kas notiks uz VEF Kultūras
pils skatuves.
Jums
būs
ekskluzīva
iespēja
būt
aculieciniekiem tam, kura no dalībniecēm
kļūs par Mrs. Latvija 2018! Gaidām jūs
uz grandiozo pasākumu! Mēs ticam, ka
skaistums izglābs pasauli!

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale”
Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” darbojas
jau 40 gadu, šobrīd iesaistot vairāk nekā
150 dejotāju 9 grupās vecumā no 4 līdz pat
25 gadiem. Kolektīva pieredze ir milzīga,
uzstājoties dažāda mēroga koncertos,
festivālos, deju skatēs, tādēļ šis ir laiks, kad
iespējams atskatīties uz paveikto klasiskajā,
mūsdienu un tautiskajā dejā.

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

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: Fonds “Miss & Mrs.Top of the World”

Organizē: Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte”

Organizē: Senioru biedrība “Draugs“

27. APRĪLĪ | 19.30
KONCERTS MAZAS
UN LIELAS DZIESMAS
LATVIJAI

28. APRĪLĪ | 14.00
KONCERTS
PAVASARA
JAMPADRACIS

30. APRĪLĪ | 19.00
KONCERTS
IELŪDZ MAESTRO
RAIMONDS PAULS

30. APRĪLĪ | 13.00 UN 18.00
DACES ROLAVAS
PAŠIZAUGSMES
SEMINĀRI

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu Paradīze”

Biļetes: VEF Kultūras pils kasē

RTU jauktā kora “Vivere” Latvijas simtgadei
veltītā koncerta programmā dzirdēsiet gan
latviešu komponistu dziesmas ar vēsturi, kas
spēlējušas svarīgu lomu Latvijas dzīvē, gan
gluži jaunas, kas tikai tagad iekaro klausītāju
sirdis.
Koncerts vienā daļā, bez starpbrīža.

Deju studijas “Ritms” jaunāko grupu audzēkņi
un bērnu vokālā studija “Kukaiņi” ar jautrām
dejām un dziesmām ieskandinās pavasari.

Koncertprogrammā
“Ielūdz
Maestro
Raimonds Pauls” iekļautas gan pilnīgi jaunas
kompozīcijas ar Guntara Rača, Jāņa Petera
un Leona Brieža dzeju, gan maz dzirdētas
teātra dziesmas, gan jau pazīstamas un
klausītājiem tuvas kompozīcijas. Pats
Maestro Raimonds Pauls koncertā uzņēmies
divas lomas - gan, protams, spēlēs savu
instrumentu – klavieres, gan arī pats vadīs
koncertu.

Plkst. 13:00 seminārs senioriem
ATRODI SEVĪ PRIEKU!
Plkst. 18:00 visiem interesentiem
PAŠHIPNOZE JEB APZIŅAS AKTIVIZĀCIJAS
TEHNIKAS

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Rīgas Tehniskā Universitāte

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: SIA Forte PR

Seminārus vadīs Dace Rolava – Jauno
Psiholoģiju centra goda direktore, pasniedzēja
un
konsultante,
NLP
(neirolingvistiskā
programmēšana) un koučinga trenere ar
vairāk kā 15 gadu pieredzi.

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

1. MAIJĀ | 13.00

2. MAIJĀ | 19.00
KONCERTS
TU… MANS ES

5. – 6. MAIJĀ | 18.00
KONCERTU CIKLS
AR SIRDI DEJĀ UN
SVĒTKOS

7. MAIJĀ | 13.00 UN 18.00
DACES ROLAVAS
PAŠIZAUGSMES SEMINĀRI

Biļetes: EUR 3.00

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA „Biļešu paradīze”

Biļetes: VEF Kultūras pils kasē

Koncertā dejotāji parādīs gan 20 gadu
vecās, gan jaunās, gan arī ar zeltu nominētās
horeogrāfijas, kas veidotas sastrādājoties
ar brīnišķīgiem viesmāksliniekiem. Kopā
ar “Mazā Andžiņa” visām vecuma grupām
apaļo jubileju atzīmēs arī bērnu vokālā grupa
“Poppy” un viesmākslinieki - šova grupa
“Street Warriors”.

Deju grupa “Buras” šogad svin savu 20
gadu jubileju un aicina un pirmo no svētku
koncertiem. Koncertā dejos ne tikai šī brīža
dejotāji, bet arī tie, kas ir bijuši kopā ar deju
grupu kādu laiku atpakaļ, tādēļ piedzīvosiet
gan pirmizrādes, gan arī fragmentus no jau
zināmiem uzvedumiem.

Atceroties
53
Latvijas
Deju
svētku
virsvadītājus no I līdz XV deju svētkiem notiks
Latvijas novadu deju kolektīvu koncertu cikls,
lai popularizētu un saglabātu visu Latvijas
Deju svētku virsvadītāju daiļradi nākamajām
paaudzēm, kā arī godinātu citas personības,
kuras caur saviem tautas deju kolektīvu
dalībniekiem veicinājušas Latvijas kultūras
tradīciju un vērtību saglabāšanu, attīstību un
nodošanu nākamajām paaudzēm.

Plkst. 13:00 seminārs senioriem
ATRODI SEVĪ PRIEKU!
Plkst. 18:00 visiem interesentiem
PAŠHIPNOZE JEB APZIŅAS AKTIVIZĀCIJAS
TEHNIKAS

DEJU STUDIJAS
MAZAIS ANDŽIŅŠ 20 GADU
JUBILEJAS KONCERTS

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Kultūras un atpūtas centrs “Imanta“

Organizē: Deju grupa “Buras”

Organizē: Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma””

4. MAIJĀ | 12.00 – 23.00

Seminārus vadīs Dace Rolava – Jauno
Psiholoģiju centra goda direktore, pasniedzēja
un
konsultante,
NLP
(neirolingvistiskā
programmēšana) un koučinga trenere ar
vairāk kā 15 gadu pieredzi.

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

SVĒTKI VEF PILSĒTĀ

8. MAIJĀ | 11.00 UN 14.00
KONCERTS
LATVIJAS BĒRNI IZDEJO
UN IZDZIED EIROPU

9. MAIJĀ | 19.00
FRANČA LEHĀRA
OPERETE
JAUTRĀ ATRAITNE

Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu Paradīze”

Laukumā pie VEF Kultūras pils visas dienas garumā notiks Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas pasākumi - tehnisko inovāciju darbnīcas bērniem, meistarklases, lekcijas,
nākotnes tehnoloģiju paraugdemonstrējumi, izmēģinājumi un izklaides kopā ar Starptautisko
inovāciju skolu, LMT, Accenture, DJ skolu, Jauno Teiku, Veselības fabriku, Pillar, Elkor, MikroTik
u.c.
Muzikāli priekšnesumi uz divām skatuvēm – Ieva Sutugova un “Momo”, Ieva Kerēvica un “Mirage
Jazz Orchestra”, deju karaoke, “Carnival Youth”, “Drum Club” (Vācija), “Ministry of Echology”
(Lietuva), Franco Franco, Intars Busulis u.c.

Tautas deju ansamblis “ Zelta Sietiņš” un
vokālais ansamblis “ Momo” ir sagatavojuši
aizraujošu un krāsainu uzvedumu, kurā
iekļautas 28 Eiropas valstu dejas un dziesmas.
Uzvedums tapis ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā materiālu atbalstu.

Izrāde ir par mīlestību, kas var glābt pat valsti
no bankrota un pasauli no jauna neprāta.
Bez tās, patiesībā, nekam nav nozīmes.
Lomās: Sonora Vaice, Nauris Indzeris, Emīls
Kivlenieks, Marlēna Keine, Nauris Puntulis,
Guntars Ruņģis, Miervaldis Jenčs u.c.
Piedalās operetes orķestris, koris un dejotāji.

LAUKUMS PIE VEF KULTŪRAS PILS

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: Latvijas Operetes fonds / Operetes teātris

10. MAIJĀ | 19.00
GABY MORENO. LATĪŅAMERIKA... TANGO, BLŪZS,
BOSANOVA

13. MAIJĀ | 16.00
MĀTES DIENAS KONCERTS
SALDUMU IMPĒRIJA

13. MAIJĀ | 13.00
INTEREŠU KLUBA
LABĀKIE GADI
PASĀKUMS

Biļetes: SIA “Biļešu Paradīze”

Ieeja bez maksas

Biļetes EUR 6.00 | VEF Kultūras pils kasē

Dziedātāja Gabija Moreno savam talantam ļauj izpausties daudzveidīgā stilistikā – folkmūzikā,
blūzā un džezā, dziedot spāņu un angļu valodās. 2013. gadā mūziķe ieguvusi Latīņamerikas
Grammy balvu kā labākā jaunā māksliniece.
Gabija Moreno galvenās mākslinieces statusā aizvadījusi koncerttūres Latīņamerikas zemēs un
ASV. Moreno uzstājusies kopā ar tādiem mūziķiem kā “U2” solists Bono, dziesminieks Demians
Raiss (Damien Rice), dziedātāja Treisija Čepmena (Tracy Chapman) un citiem.
Viņas muzikālās kvalitātes ir mūzikas kritiķu un klausītāju augstu novērtētas: “Moreno aizraujošais
vokāls ir kvēls un stilistiski padevīgs, ļaujot viņai viegli variēt turp un atpakaļ starp bosanovu uz
blūzroku” - tā Gabiju raksturo radiostacijas NPR radījums “Tiny Desk”, bet laikraksts “New York
Times” mūziķes balsij velta epitetu “blūza balss ar Edītes Piafas krāšņumu”.

Jauks, dzīvespriecīgs, māmiņām veltīts
muzikāls uzvedums, kurā darbosies vokālā
ansambļa
“Momo”
dziedātāji,
tautas
deju ansambļa “Zelta sietiņš” dejotāji un
pati galvenā persona - Hūgas kundze,
kuras bufetē ir vesela saldumu impērija
- eklērkūkas, čupačupi, marmelādes,
šokolādes un citi iemīļoti gardumi. Kā tie
draudzējas un ķīvējas, ja kādam tie negaršo,
jo tie taču ir radīti, lai iepriecinātu!

Spēlēs orķestris. Ierašanās ar groziņiem.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

11. MAIJĀ | 19.00
TDK ZALKTIS KONCERTS
SADERAM…

12. MAIJĀ | 16.00
TINA LIELI TINA MAZI,
LUSTES DEJU KAMOLĪTI

14. MAIJĀ | 19.00
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVA
ŽEMČUŽENKI
KONCERTS

16. MAIJĀ | 19.00

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu serviss”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

VEF Kultūras pils TDK „Zalktis” aicina uz
koncertu, lai kopā ar Rīgas Teikas vidusskolas
BDK „Skabardzēni” slēgtu derības, kurās
noteikti beigās uzvarēs draudzība. Un viņi visi
meklēs sev saderīgu vēju, smaržu, skaņu un
cilvēku blakus. Tā, lai sader uz mūžiem un
aiz tiem...

Stopiņu novada vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs “Luste” tīs un šķetinās savas 20 gadu
jubilejas deju kamolu.
Koncertā ar iemīļotākajām dejām uzstāsies
vairāk nekā 90 dažādu vecumu un paaudžu
dejotāji - tie, kuri dejo šodien, kā arī
kādreizējie dejotāji un pašreizējo dejotāju
bērni.

Aicinām uz bērnu mūsdienu estrādes deju
kolektīva atskaites koncertu, kurā dejotāji
priecēs skatītājus ar deju dažādību – būs gan
latīņu ritmi, jautrais džaivs, kā arī oriģināldeja
“Okeāns”. Būs iespēja arī novērtēt jauno
muzikālo talantu sniegumus.

Koncerts būs muzikāls ceļojums pa
visiem kontinentiem, pieskaroties Āfrikas,
Austrālijas, Amerikas, Āzijas un Eiropas
tautu muzikālās kultūras mantojumam, īpaši
atzīmējot latviešu tautas mūzikas elementus,
kas savīsies vēl nebijušā oriģinālmūzikas
performancē, piedāvājot jaunu valodu, kurā
ir ieliktas sajūtas par saikni ar sākotnējo
spēku.

NILS ĪLE | GRUPAS
KANISAIFA ALBUMA
ATDZĪVINOT VĒJU
PREZENTĀCIJA

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: Stopiņu novada VPDK “Luste”

Organizē: Deju studija “Žemčuženki”

Organizē: SIA Prospetra

18.MAIJĀ | 19.00
KONCERTS DVĒSELES
6 STĪGAS | AIVARS
GUDRAIS UN DRAUGI

19. MAIJĀ | 18.00
KONCERTS
DEJOTPRIEKA
BURVĪBĀ...

24. MAIJĀ | 19.00
KAMERANSAMBĻA VOCELLO KONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu Paradīze”

Biļetes: 1 stundu pirms koncerta

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze“

Ar vērienīgu koncertu savus 60 gadus
atzīmēs īstens rokmuzikants - ģitārists
Aivars Gudrais. Aivars uz skatuves izpaužas
ģitārspēlē – varētu teikt, ka viņš dzied ar
elektrisko ģitāru, jo reti kurš ģitārists no
instrumenta spēj izvilināt skaņas, kas ir
tik tuvas cilvēka balsij. Jubilejas koncertā
skanēs dziesmas un instrumentālā mūzika
no Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna un Mārtiņa
Brauna 80.gadu un vēlākas daiļrades.

Deja ir mūsu dzīve – aizraušanās, prieks un
ceļš uz laimi. Šobrīd ansamblī dejo gandrīz
200 dejotāji dažādās vecuma grupās – sākot
no vecuma, kad bērni sākuši staigāt, līdz pat
jauniešiem un dejot mīlošajiem vecākiem,
kuri apvienojušies vidējās paaudzes kolektīvā.
Koncertā piedalās BJC IK “Auseklis“, tautas
deju ansamblis “Dancītis“ un LU jauniešu un
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dancītis”.
Koncerts 2 daļās.

Talantīgais mūziķu kameransamblis “Vocello” priecēs klausītājus ar pasaulē plaši pazīstamām un
mīlētām klasiskās mūzikas pērlēm - ārijām no opermūzikas pasaules, spilgtām un izteiksmīgām
čella sonātēm, sirdi pacilājošiem klavieru duetiem un daudz ko citu. Varam pačukstēt, ka
koncertu noslēgsim ar visiem iemīļoto G. Gēršvina āriju “Summertime” no operas “Porgijs un
Besa”. Jums uzstāsies: Daniela Lūsis-Grīnberga (soprāns), Estere Lūsis-Grīnberga (čells), Roksana
Tarvide (klavieres), Kaspars Bumbišs (klavieres).

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

KAMERZĀLE

Organizē: SIA “Izklaides producentu grupa 7”

Organizē: BJC IK “Auseklis“, LU DK “Dancītis“

Organizē: VEF Kultūras pils

22. MAIJĀ | 19.00
MULTIMEDIĀLS STĀSTS
ELLES ĶĒĶIS: ŅUJORKA – LATVIJA

25. MAIJĀ | 19.00
OLGAI DREĢEI 80 |
JUBILEJAS KONCERTS

26. MAIJĀ | 18.00
DEJU STUDIJAS MAGIC
DANCE DEJAS ŠOVS
A SPIRAL OF TIME

Biļetes: SIA “Biļešu Paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem

Stāsts par Ņujorkas 1950.-60. gadu intelektuālo vidi un latviešu mākslinieku grupas “Elles ķēķis”
izcilākajiem pārstāvjiem – dzejniekiem Gunaru Saliņu un Linardu Taunu. Dziedātāja un aktrise,
Gunara Saliņa meita Laila Saliņa (ASV) un aktieris Gundars Silakaktiņš (Latvija) ar stāstiem, dzeju,
dziesmām un video veidos tiltu starp Ņujorku un Latviju – tagadni un pagātni.

2018. gada martā 80 gadu jubileju svinēja
izcilā un leģendārā Dailes teātra aktrise
Olga Dreģe. Koncerts būs kā saruna par
piedzīvoto, pārdzīvoto sapni - no pagātnes
līdz šodienai. Koncertos piedalīsies: Jānis
Streičs, Uldis Dumpis, Baiba Indriksone,
Lolita Cauka, Diāna Zande, Gundars Āboliņš,
Ausma Kantāne, Jānis Paukštello, koris
„Balsis”, „Knīpas un knauķi” u.c

Mūsdienu deju studija “Magic Dance” priecēs
jūs ar aizraujošu un horeogrāfiski bagātu
koncertu.

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils sadarbībā ar nodibinājumu “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds”

Organizē: SIA Art Management Group

Organizē: Deju studija Magic Dance

26. MAIJĀ | 18.00
KONCERTS MANS
PĒDĒJAIS TANGO

27. MAIJĀ | 17.00
DEJU ŠOVGRUPAS MIX
KONCERTS

30. MAIJĀ | 20.00
LEĢENDĀRĀS GRUZIJAS GRUPAS MGZAVREBI
KONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu serviss“

Krievu tautas instrumentu orķestra “Sadko”
veltījums tango karaļa Oskara Stroka
piemiņai. Viņa sacerētos smeldzīgos tango
izdziedās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra
aktieris Oļegs Teterins. Programmā skanēs
retro mūzika un dziesmas vokālo solistu
izpildījumā. Diriģents - Viktors Rokša.

MJC “Praktiskās estētikas skolas” deju
šovgrupa “MIX” bija viens no pirmajiem
mūsdienu kolektīviem Latvijā - tam ir jau
36 gadi. Koncertā piedalīsies viss šī mācību
gada sastāvs - 70 dejotājas no 4 līdz 18 gadu
vecumam. “MIX” ir daudzkartējs Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas čempions,
kā arī IDO Pasaules kausa 2010. - 2017.
godalgoto vietu ieguvējs.

Grupa MGZAVREBI ir tīrradņi - gruzīnu nacionālās mūzikas mūsdienu aranžijas un harizmātiski
orģināla skatuves snieguma simbioze. Krievijā grupa pazīstama no sadarbības ar Grigoriju
Griškovecu. Grupa dibināta 2006.gadā, par tā dibinātāju kļuvis Gigi Dedalamazivšili un tā sākotnēji
sastāvēja no trim mūziķiem. Šobrīd ansamblis koncertē 7 cilvēku kolektīvā. Harmonikas, flauta,
perkusijas – dzīva instrumentāla skaņa nevienu klausītāju neatstās vienaldzīgu!
Pasākuma valoda: krievu, gruzīnu. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja bez maksas, neaizņemot
atsevišķu sēdvietu.

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: MJC Praktiskās estētikas skola

Organizē: SIA Apelsin

27. MAIJĀ | 13.00
DEJU PĒCPUSDIENA

28. MAIJĀ | 19.00
KONCERTS
DZIEDU ES UZ
VARAVĪKSNI

29. MAIJĀ | 19.00
DEJAS TEĀTRA | BALETA
STUDIJAS GRANDE
KONCERTS

31. MAIJĀ | 19.00
TS DANCE ACADEMY
KONCERTS VIEGLI...

Biļetes: EUR 7.00 pie ieejas kamerzālē

Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Biļetes: SIA “Biļešu Serviss”

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

Bērnu
vokālās
grupas
“Poppy”
koncertmeistara un komponista Gunāra
Stades 85 gadu jubilejas dziesmu grāmatas
“Dziedu es uz varavīksni” prezentācijas
koncerts, kurā dziedātāji iepazīstinās gan ar
ansambļa zelta repertuāra dziesmām, gan
ar komponista pašiem jaunākajiem darbiem.

Koncertā būs iespēja redzēt kolektīva
jaunākos sasniegumus, fragmentus no
jaunās bērnu baleta izrādes “Īkstīte”, dejas
un variācijas no klasiskajiem baletiem,
laikmetīgās dejas un Latvijas simtgadei veltītu
dejas uzvedumu “Viegli..”.

TS “Dance academy” koncertā būs iespēja
redzēt talantīgus jaunos dejotājus, kuri ir
daudzu starptautisko konkursu laureāti,
fragmentus no bērnu baleta izrādēm,
klasiskās variācijas, laikmetīgās dejas un deju
uzvedumu, kurš veltīts Latvijas simtgadei.

KAMERZĀLE

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: Senioru biedrība “Draugs“

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizators: MJC Praktiskās estētikas skola

Organizators: SIA TSDA

1. JŪNIJĀ | 19.00
KONCERTS
BRĪNIŠĶĪGAIS SAPNIS

3. JŪNIJĀ | 12.00
KONCERTS
MĒS NĀKAM NO
BĒRNĪBAS JAU 60 GADUS

9. JŪNIJĀ | 16.00
DEJU GRUPAS
RITMS KONCERTS
KINOMĀNIJA

12. JŪNIJĀ | 19.00
OLGAI DREĢEI 80 |
JUBILEJAS KONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Koncertā piedalīsies jaunās vokālās mākslas
talantu kalves - Rīgas Doma kora skolas
studenti, atskaņojot V.A.Mocarta, Fr. Šūberta,
R.Šūmaņa, V.Bellini, Dž.Geršvina, Em.Dārziņa,
G.Forē, A.Žilinska u.c. komponistu solo
dziesmas, ārijas un duetus. Jauno vokālistu
sniegumu kuplinās P. Jurjāna mūzikas skolas
4. klases audzēkne Aleksandra Pučkova
(kokle), kā arī Lielās mūzikas balvas laureātes,
pianistes Lienes Circenes un ansambļa Altera
Veritas mūziķes Andas Eglītes sniegums.

VEF Kultūras pils bērnu TDA “Zelta sietiņš”
koncerts. Nākamgad ansamblis svin 60.
gadskārtu. Pirmais jubilejas gada koncerts
iecerēts kā ieskaņa koncertu virknei, kas
turpināsies gada garumā.
Koncerts veidots gan kā atmiņas, gan kā
vizuāla vīzija, kurā video un dejas mākslām
savijoties, tiks uzburts skaistais un paliekošais
no ansambļa repertuāra ilgo gadu
kopsavilkuma.

VEF Kultūras pils deju grupa “Ritms” aicina uz
deju sezonas noslēguma koncertu.

2018. gada martā 80 gadu jubileju svinēja
izcilā un leģendārā Dailes teātra aktrise
Olga Dreģe. Koncerts būs kā saruna par
piedzīvoto, pārdzīvoto sapni - no pagātnes
līdz šodienai. Koncertos piedalīsies: Jānis
Streičs, Uldis Dumpis, Baiba Indriksone,
Lolita Cauka, Diāna Zande, Gundars Āboliņš,
Ausma Kantāne, Jānis Paukštello, koris
„Balsis”, „Knīpas un knauķi” u.c

KAMERZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: SIA Art Management Group

7. JŪNIJĀ | 18.00
KONCERTS CIRKS –
TĀ IR BURVĪBA!

8. JŪNIJĀ | 19.00
DEJU STUDIJAS
DIAMOND GROUP
KONCERTS

Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”

Ieeja bez maksas

VEF Kultūras pils cirka studija “Jaunība” un
vadītāja Juliāna Buslovska aicina jūs uz
patiesi aizraujošu un izklaidējošu koncertu “Cirks – tā ir burvība!”

Uz koncertu aicina deju studija “Diamond
Group”! Tajā piedalīsies 3 - 13 gadu
veci dejotāji, kas ar saviem krāšņajiem
priekšnesumiem visdažādākajos deju stilos
sniegs vasarīgu noskaņojumu.

13. JŪNIJĀ | 18.00
KONCERTS
DIVAS PUSES

Koncertā piedalās 18 “Dance Beat” grupas vecumā no 3 līdz 35 gadiem, kuras izpildīs dejas
dažādos deju stilos - hip hop, laikmetīgā deja, klasiskā deja, house u.c. Koncertu papildinās
muzikāli priekšnesumi un video projekcijas.
Koncertā tiks apspēlēta tēma - DIVAS PUSES. Vienmēr ir izvēle - kam pievērst uzmanību, kā
izvēlēties prioritātes, vērtības un kā veidot savu dzīvi - skatīties uz labo vai slikto, celties augšā
vai palikt lejā, nogaidīt vai skriet.

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

LIELĀ ZĀLE

Organizē: VEF Kultūras pils

Organizē: deju studija “Diamond Group”

Organizē: Deju studija “Dance Beat”

20. JŪNIJĀ | 19.00
IELĪGOŠANAS PASĀKUMS
KOPĀ, KOPĀ, KAIMIŅU ĻAUDIS!
Ieeja bez maksas
VEF Kultūras pils folkloras kopa “Teikas muzikanti” aicina kopā ieskandināt vasaras saulgriežus!
Muzikanti gan paši spēlēs un vadīs pasākumu, gan iepazīstinās sanākušos ar svētku tradīcijām,
gan vadīs rotaļas. Sadarbībā ar VEF Kultūras pils deju kolektīvu “Zalktis” tiks organizēti danči.
Pasākuma koncerta sadaļu nodrošinās ansamblis “Dūdinieki”, koklētāju ansamblis “Cantata”,
Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupa “Saucējas”.

LAUKUMS PIE JAUNĀS TEIKAS | G.ZEMGALA GATVE 78
Organizē: VEF kultūras pils

27. JŪNIJĀ | 20.00
VEF JAZZ CLUB. ADAM BEN EZRA (IZRAĒLA),
ANSAMBLIS HEJIRA (LIELBRITĀNIJA)
Biļetes: SIA “Biļešu paradīze”
Džeza mūzikas koncerts, kurā uzstāsies kontrabasa spēles virtuozs, multiinstrumentālists un
online sensācija Adam Ben Ezra, kura kontā ir vairāk nekā 10 miljons YouTube hītu. Mākslinieks
ir apbraukājis pasauli, uzstājies nozīmīgākajos starptautiskajos festivālos uz vienas skatuves ar
tādām pasaules slavenībām kā Pets Metenijs (Pat Metheny), Viktors Vūtens (Victor Wooten) un
Ričards Bona (Richard Bona).
Koncerta otrajā daļā spēlēs daudznacionālā mūziķu apvienība HEJIRA. Šo mūziķu interpretācijās
jūtama Etiopijas, Čīles, Vācijas un Ungārijas kultūras un mūzikas mantojuma ietekme, ko vieno
mūziķu mītnes pilsētā - Londonā izveidojusies muzikālā gaume.
Koncerts top sadarbībā ar festivālu “Rīgas ritmi”.

VESTIBILS
Organizē: VEF kultūras pils

IZSTĀDES

LĪDZ 15. APRĪLIM
VEF FOTOSTUDIJAS RĪGA IZSTĀDE
CILVĒKS UN VIDE

18. APRĪLIS - 13. MAIJS
RĪGAS TAUTAS TĒLOTĀJMĀKSLAS STUDIJU
MĀKSLAS DIENU 2018 IZSTĀDE

Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Ekspozīcija plaši atspoguļo cilvēka un vides mijiedarbību – cilvēks kā katras zemes galvenā
vērtība ir sociāla būtne, kas ikdienā rada savu dzīves pasauli. Izstādē skatāmi dažādi sižeti no
pieaugušo un bērnu dzīves, kā arī pazīstami un mazāk zināmi skatuves mākslinieki, atklājot viņu
radošo būtību žestos un emocijās. Izstādē eksponēti pēdējos gados tapuši darbi un foto sērijas,
izpildīti melnbaltā un krāsu tehnikā.

Rīgas Tautas tēlotājmākslas studiju MĀKSLAS DIENU 2018 izstāde
Katru pavasari septiņas Rīgas Tautas tēlotājmākslas studijas satiekas tradicionālā, ikgadējā Mākslas
dienu izstādē, kas šogad atkal atgriežas atjaunotajās VEF Kultūras pils telpās. Izstādē piedalās
vairāk nekā 100 autoru, kuri savos mākslas darbos daudzveidīgi un pārsteidzoši interpretē
izstādes tēmu “[P]iederība”.
Izstādes atklāšana 18.04. plkst. 18.00

iederība

VEF Kultūras pilī

Gleznas autore: Māra Kalniņa
Foto: Anatolijs Solodovņikovs
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no 17.

aprīļa līdz 13. maijam

IEEJA
BEZ MAKSAS

IZSTĀŽU ZĀLE, VESTIBILS, SPOGUĻU ZĀLE

RĪGAS PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS
IESTĀŽU APVIENĪBA

LĪDZ 15. APRĪLIM
VEF FOTOSTUDIJAS RVR IZSTĀDE
MŪSU PLENĒRI: NO DZŪKIJAS LĪDZ VIDZEMEI

15. MAIJS - 17. JŪNIJS
IZSTĀDE
ELLES ĶĒĶIS:
ŅUJORKA – LATVIJA

19. JŪNIJS - 15. JŪLIJS
FOTOSTUDIJAS RĪGA
IZSTĀDE DZIESMU UN
DEJU SVĒTKI

Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Ieeja bez maksas

Izstāde ir fotostudijas RVR biedru radošā atskaite par paveikto plenēros Lietuvā un Latvijā.
Ekspozīcija piedāvā skatītāju uzmanībai 60 fotodarbus, kurus ir veidojuši 20 studijas autori.
Fotogrāfijās pārstāvēti dažādi žanri: ainavas, portreti, lielpilsētu un mazpilsētu vide, raksturojot
divu kaimiņvalstu dzīves ainas un veidojot mūsu laikmeta liecību.

Kultūrvēsturiska ekspozīcija, kas iepazīstina
ar trimdas latviešu mākslinieku grupas
darbību 1950. un 60. gados Ņujorkas ostas
rajonā Hell’s Kitchen (elles ķēķis) un tās
spilgtākajiem pārstāvjiem. Izstādē atklāsies
interesanti, plašai publikai nezināmi fakti un
liecības, mākslas darbi un dažādi priekšmeti
no mākslinieku personīgajiem arhīviem.
Izstādes atklāšana 15. maijā. plkst. 18.00

Fotokluba dalībnieku retrospektīvajā izstādē
ietverti mirkļi no pieaugušo un skolēnu
Dziesmu un deju svētkiem – kori Lielajā
estrādē, virsdiriģenti Imants un Gido Kokari,
deju raksti Daugavas stadionā, svētku gājiens,
brīži starp priekšnesumiem, pasākumu
gaisotne, dalībnieku prieks un emocijas.

SPOGUĻZĀLE

IZSTĀŽU ZĀLE, VESTIBILS

IZSTĀŽU ZĀLE, VESTIBILS

VEF Kultūras pils atvērta
katru dienu 9.00-20.00
Informācijas centra darba laiks
katru dienu 9.00-19.30
Ropažu iela 2, Rīga, LV-1039
E-pasts: vefkp@riga.lv
Tālr. +371 67 037 832
www.vefkp.lv
vefkulturaspils

