Jūras svētki Ventspilī 2015
Zelta Zivtiņu meklējot...
Sestdien, 11. jūlijā, Svētku dienā
OSTAS IELAS PROMENĀDĒ
Jūras svētku dienā piecos svētku norises punktos Ostas ielas promenādē meklē Zelta Zivtiņas
mākslinieciskos
objektus,
nofotografējies
pie
tiem
un
augšupielādē
fotogrāfijas
www.visitventspils.com. Par katru iesūtīto un apstiprināto fotogrāfiju balvā saņemsi 50 ventus!
Uzmanību: lai piedalītos šajā aktivitātē, ir jābūt reģistrētam Virtuālās vēstniecības
www.visitventspils.com lietotājam.

Zelta Zivtiņas vēlēšanās iecirknis
(laukums pie Hercoga Jēkaba piestātnes)
12:30 – 15:30






Dziesmas un anekdotes uz iecirkņa aģitācijas skatuves. Vada Indra Vītiņa un Uldis Grieze,
piedalās Ventspils vīru vokālais ansamblis, dziesmu ansamblis „Ventiņ”, jauktais vokālais
ansamblis „Mundus”, sieviešu vokālais ansamblis „Rudens roze”, Ventspils augstskolas meiteņu
vokālais ansamblis, lībiešu dziesmu ansamblis „Rāndalist”, vokālais ansamblis „Tatjanas diena”,
ukraiņu dziesmu ansamblis „Mrija”, baltkrievu dziesmu ansamblis „Žuravinka”, Ventspils vācu
kultūras biedrības vācu dziesmu ansamblis „Windau”.
Iespēja uzrakstīt un iemest vēlēšanu urnā savu karstāko vēlēšanos, kas tiks nodota Neptūnam,
kurš pudeles vēstījuma formā to nodos mātei Jūrai (lai tā piepildās). Bet viena svētku
apmeklētāja urnā iemestā vēlēšanās Jūras svētku dienā pārvērtīsies reālā balvā – ceļojumā 4
personām uz Zviedriju.
Jūras svētku informācijas centrs.

Centrālā skatuve
(pie Spīķera)
12:00 – 12:25 Neptūna ierašanās. Flotes, loču, velkoņu, zvejas kuģu parāde un apskate Ostas ielas
promenādē.
12:25 – 12:30 Ventspils pilsētas Domes priekšsēdētāja svētku uzruna.
12:30 – 14:30 Koncertprogramma „Zelta dziesmas zelta pāriem”. Tautā iemīļotas dziesmas tautā
iemīļotu duetu izpildījumā. Liene Šomase un Jānis Moisejs, Sabīne Berezina un Rasels, Jolanta
Gulbe un Deniss Paškevičs, Žoržs Siksna un Anna Zaiceva, kvartets „Eolika”, deju grupa „Vēlreiz”
un instrumentālā grupa Anatolija Livčas vadībā. Koncertu vada Latvijas Radio 2 ētera personība
Kaspars Mauriņš un dziedātāja Liene Šomase.
14:45 – 16:25 Zviedru trompetista Lasse Lindgren un Ventspils bigbenda koncertprogramma „Grupas ABBA
zelta hīti”.

Zelta ziņģes un zivju zupa
(zaļā zona pie Skolas un Lielās ielas krustojuma)
12:30 – 14:30 Lustīga zivju zupas vārīšana kopā ar šlāgergrupas „Apvedceļš” mūziķiem.
Iemīļotie mākslinieki publiski gatavos zupu, dalīsies savos makšķernieku piedzīvojumos un citos ar
jūru saistītos priekos un akustiski uzdziedās vecās labās latviešu sadziedāšanās dziesmas. Sarunas
vadīs žurnālists Pēteris Neimanis.

Zelta Zivtiņas pasaku valstība
(auostāvvietas laukumā pie Policijas)
12:30 – 16:30





Liepājas teātra aktieri Edgars Pujāts un Zanda Štrausa improvizētā izrādē visai ģimenei
„Pasaka par zvejnieku un Zelta zivtiņu”.
Piepūšamās atrakacijas.
Radošās darbnīcas kopā ar Jūras mošķiem.
„Jūras akmentiņu” mazākās grupas koncerts.

Zelta vidusceļš jeb alternatīvā skatuve
(pie Govs ceļotājas)
Programmu vadītājs – Gvido Linga
13:00 – 14:00 DJ mūzika
14:00 – 14:40 Koncertē grupa „Elpa”.
15:00 – 15:20 Koncertē Liepājas Ģitāristu lielansamblis.
15:40 – 16:20 Koncertē Guntis Veits.
16:25 – 16:35 „Pūķu laivu” sacensību laureātu apbalvošana, Zelta Zivtiņas vēlēšanās iecirkņa, regates
izloze.
16:45 – 17:25 Koncertē grupa „Manta”.

Latviešu vakars pie Krišjāņa Valdemāra
(pie Krišjāņa Valdemāra pieminekļa)
20:30 – 21:50 Latviska meditācija pie Ventas kopā ar Ūdrīti un Balodi. Latviešu apgaismības un
jūrniecības tēva Krišjāņa Valdemāra 190 gadu jubilejā mūziķi, līdzīgi kā savulaik Valdemārs, aicinās
dziedāt latviešu dziesmas un dalīties stāstos par latvietības izjūtu.

Sestdien, 11. jūlijā, Svētku dienā
DAŽĀDĀS VIETĀS PILSĒTĀ
Izstāde „Latvijas novadu ģērboņi” (Livonijas ordeņa pils galerijās)
8:00 Jūras svētku gadatirgus (Vecpilsētas tirgus laukums)
10:00 Ventspils Jūras kauss un Kurzemes čempionāta posma sacensības pludmales volejbolā (Ventspils
pludmales volejbola laukums)
11:00 Piemiņas brīdis (piemiņas akmens „Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru atdusas vieta ir jūras
dzelme”)
Piedalās folkloras kopa „Dārdi”.
11:00 Ūdensdarbnīcas pils pagalmā (Livonijas ordeņa pils)
12:00 Zivzup’ un danči (Amatu māja)
12:00 Saule gāja pār jūriņu (laukums pie Galvenās bibliotēkas)
Radošās darbnīcas bērniem: „Kuģi un rotas” (jūras akmeņi, koki un gliemežvāki); „Katram sava zivs”.
Folkloras kopas „Dārdi” muzikālā programma.
12:30 Ventspils Brīvostas kauss burāšanā (Ventas upes akvatorijs)
13:00 „Pūķu laivu” sacensības (pie Piemiņas akmens)
17:00 Muzikāli izklaidējoša programma (bērnu parks „Fantāzija”)
Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācijas veidota svētku programma. Jautras mizanscēnas par
mūsdienu Zelta zivtiņu, būs iespēja iedomāties savu karstāko vēlēšanos... Koncertā piedalīsies A.Biļa,
J.Vaseva, M.Morozova, V.Zagoruļko, J.Saksaganskis, „Haifa”, „Aerobika visiem” un citi.
22:00 Tautasdziesmu apdares muzikālā programma. Izpilda Guntis Kaģis & Co.
22:30 Kinoakts pils pagalmā (Livonijas ordeņa pils)
Aleksandra Rusteiķa filma „Dzimtene sauc. Kāzas Alsungā” (1935. gada filma). Filmas demonstrācija
sadarbība ar Digitālo centru.
21:00 Jūras svētku balle (Reņķa dārzs)
Spēlēs Pits Andersons ar grupu, šlāgergrupa „Kantoris O4” un DJ Anss.
Ieejas maksa – EUR 5.

Svētdien, 12. jūlijā, Mazie Jūras svētki
DAŽĀDĀS VIETĀS PILSĒTĀ
12:00 Mazo Jūras svētku programma bērniem (Bērnu pilsētiņa)
Pie bērniem Ventspils Bērnu pilsētiņās ciemosies trīs Zelta Zivtiņas, kuras aicinās bērnus izteikt vēlēšanos un
iet rotaļās. Zivtiņas kopā ar bērniem audīs zelta pasaku tīklu, meklēs jūras dārgumus un atslēgu uz zemūdens
pili.

12:00 Pēcsvētku baudīšana pavisam tuvu senām zvejnieku laivām, ēkām un enkuriem (Piejūras
brīvdabas muzejs)
Jūras ziņģes, danči, jestras jūrnieku spēles un stafetes, seno zvejas rīku iepazīšana.
14:00 Pie jūras dzīve... (H.Dorbes memoriālais muzejs „Senču putekļi”)



Tikšanās ar vecajiem jūrniekiem – Patriku Štrumfu, Jāni Otomeru, Aleksandru Blohinu un
Alfredu Dekšenieku.
„Zivtiņu origami” – Aigas Panasenko līdzdarbošanās ar bērniem.

15:00 Mazo Jūras svētku programma bērniem (Bērnu parks „Fantāzija”)
Pie bērniem Ventspils Bērnu pilsētiņās ciemosies trīs Zelta Zivtiņas, kuras aicinās bērnus izteikt vēlēšanos un
iet rotaļās. Zivtiņas kopā ar bērniem audīs zelta pasaku tīklu, meklēs jūras dārgumus un atslēgu uz zemūdens
pili.

Aizraujošus svētkus!
Organizators – Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs
Ģenerālsponsors – Ventspils Brīvostas pārvalde

