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Vidzemes kultūras programmas 2018 

atbalstītie projekti

KONCERTI 
 
23.11. IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno pianistu konkurss Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 
 
27.11. Koncertuzvedums bērniem "Vali, mierā!" Valmieras kultūras centrā 
 
01.12. Koncertprogramma "Dosim iespēju talantam" par godu Starptautiskajai invalīdu dienai 
           Cēsu Valsts ģimnāzijā 
 
 
 
IZSTĀDES 
 
07.10. Mākslas simpozija "Krāsu fekvence" izstādes atklāšana Mālpilī 
 
02.11. Izstādes "100 fotogrāfijas Staņislava Sladzevska objektīvā" atklāšana Vestienas tautas   
           namā, Madonas novadā 
 
08.11. Ekspozīcijas "Nacionālo partizānu kustība Jaunalūksnes pagasta teritorijā 1945.-1953." 
            atklāšana Bejas novadpētniecības centrā, Alūksnes novadā 
 
13.11. Ojāra Vācieša jubilejas izstāde "Atpakaļlaiks" Trapenes vēstures istabā, Apes novadā 
 
25.11. Mākslas simpozija "Krāsu frekvence" bērnu darbu izstādes atklāšana Mālpils novada       
           vidusskolas bibliotēkā 
 
Decembrī reģionam raksturīgo tradicionālās mūzikas instrumentu interaktīvās ekspozīcijas
atklāšana Krapē, Ogres novadā 
 
 



Vidzemes plānošanas reģions 
Vidzemes kultūras programmas koordinatore 

Dace Laiva 
dace.laiva@vidzeme.lv 

 tālr. +371 25670756, +371 64116007

PASĀKUMI 
 
Oktobrī dažādu žanru deju meistarklases "Diena dejai Jaunpiebalgā" 
 
02.10. Kokļu izgatavošanas meistardarbnīca Ošupes pagasta jauniešiem, Madonas novadā 
 
12.-14.10. Laikmetīgās mākslas plenērs teatrālā performances rāmī Ziemeru muižā,                           
        Alūksnes novadā  
 
13.-14.10. Radošās aktivitātes "Amats zelta pamats - 2018" Dzērbenes Amatu mājā,                           
        Vecpiebalgas novadā 
 
21.-26.10. Mūzikas apmācību nometne "Ģitāristu sesija" Madonas novadā 
 
30.11. Animācijas filmiņas veidošana "Reiz dzīvoja Āraišos" Drabešu muižas Amatu mājā,               
         Amatas novadā 
 
Līdz novembrim Mākslas simpozija "Krāsu frekvence" meistarklases Mālpils kultūras centrā 
 
Līdz novembrim diena ar dizaina nozares profesionāļiem Valmieras mākslas vidusskolas skolēniem 
 
Līdz novembrim jauniešu tematiskie pasākumi "Vakar VIŅI, šodien ES, rīt MĒS" Alojas novadā 
 
03.12. un 08.12. Radošo darbnīcu programmas ģimenēm ar bērniem Mores pagasta "Kalna               
          Vaizuļos", Siguldas novadā 
 
07.12. Ziemas saulgriežu meistardarbnīca "Gadskārtas Sēļu muižā", Mazsalacas novadā 
 
Līdz 11.12. pasākumi Vidzemes bibliotēkās "Meklē jūras ābeci bibliotēkās!" 
 
Līdz decembrim radošās darbnīcas "Skatuve. Teātris. Roc dziļāk!" Vidzemes amatieraktieriem 
 
Līdz decembrim aušanas un klūdziņu pīšanas nodarbības "Neturi sveci zem pūra"                           
          Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā 
 
Līdz decembrim lībiešu tradīciju meistarklase "Vidzemes lībieši Mazsalacā" Staiceles Lībiešu         
          muzejā "Pivālind 
 
 
Ar "Vidzemes kultūras programmas 2018" atbalstu tiek realizētas arī vairākas meistardarbnīcas
jauniešiem un amatu meistariem, un tiek atbalstīta tādu grāmatu izdošana, kas veicina reģiona kultūras
un vēstures saglabāšanu un jauniešu izglītošanu. Plašāka informācija www.vidzeme.lv 

http://www.vidzeme.lv/

