Pasākuma plāns
JŪLIJS
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

30.06. 08.07.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki
Jaunpils koris, VPDK “Viesatas”, VPDK “Jaunpils” un
lietišķās mākslas studija “Dzīpars”

Rīga

Brocēnu teātra izrāde Ādolfs Alunāns
“Seši mazi bundzenieki”
Jautrības luga ar dziedāšanu un dancošanu
Ieeja € 2.00

Jaunpils estrāde

21.07.
15:00

21.07.
22:00

Laiks tiks
precizēts

Zaļumballe Disko Zaļumballe “Raibu raibā vasara”
DJ Mareks. DRESS CODE - puķaini un raibi tērpi
Trīs atraktīvākie un atbilstošāko tērpu īpašnieki saņems balvas.
Ieeja € 2.00
Akcija “Jaunpils dižkoku meklējumos”.
Dižkoku zīmju izvietošana.

Jaunpils estrāde

Jaunpils teritorija

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
01.07. - 01.09.

Lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” darbu izstāde
“No Dziesmu svētkiem līdz Latvijas simtgadei”

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

27.07. - 27.09.

Mākslinieces Rotas Bērzkalnes jubilejas izstāde

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

30.07. - 31.08.

Ogres centrālās bibliotēkas izstāde
“Grāmatu origami”
Autore - māksliniece Liene Kābele

Jaunpils muzeja
*Pilskunga kabinets

Laiks tiks
precizēts

Liliju ziedu izstāde

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

J. Saulīša pirmās dienas aplokšņu privātkolekcijas
izstāde ”Pirmās dienas aploksne - pārsteigums,
prieks, vēsture”

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

TURPINĀS
04.05. - 27.07.

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem - muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks

06.07., 20.07.
14:00-17:00

Apraksts
Keramikas pulciņa nodarbība
Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

Vieta
Jaunpils
Amatu māja

Brīdinām, ka pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt filmēti.
Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar personas
datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES)
2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).
Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Pasākumu organizatori:
Jaunpils pils (t. 26101458)
Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334)
Jaunpils muzejs (t. 20223423)
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195)
Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408)
Viesatu kultūras nams (t. 28717075)
Viesatu bibliotēka (t. 28352654)

2

