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Māksla
◊  Kolkas Lībiešu saieta namā līdz 28. augustam skatāma Imas Mauri-
ņas-Mīlgrāves personālizstāde “No saknēm uz saknēm”. 

◊   22. un 23. augustā Karostas 
cietumā un ūdenstornī būs 
“Karostas vasaras” pasāku-
mi – ekskursijas, orientēšanās 
sacensības “Māksla izglābs 
Karostu”, koncerti. 23. augus-
tā pie Ziemeļu mola notiks 
hepenings – Egona Peršēvica 
skulptūras “Karostas nāra” 
iepeldināšana jūrā. 

◊   Līdz 31. augustam Talsu galvenajā bibliotēkā aplūkojama gleznotāja 
Jāņa Lagzdiņa izstāde “Akvareļi”. Mākslinieks izstādēs piedalās jau kopš 
1964. gada un joprojām turpina gleznot. Ar katru no izstādē redzamajiem 
darbiem autoram saistās kas īpašs, piemēram, glezna, kurā attēlota  
klusā daba ar makšķerēšanas elementiem, tapusi laikā, kad Alūksnes 
ezerā laimējies tikt pie bagātīga asaru loma. 

◊   Kuldīgas novada muzejā skatāma mākslinieces Helēnas Heinrihso-
nes un viņas audzēkņu darbu izstāde “Gleznotājas”. 

◊   Kuldīgas Mākslas namā un Mākslinieku rezidences galerijā apska-
tāma izstāde “Tēlniecība. Objekts. Tradicionālais un laikmetīgais”. 

◊   Līdz 30. augustam Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas mu-
zejā novadnieces mākslinieces Margaritas Stīpnieces izstāde par godu 
viņas 110. jubilejai.

◊   Līdz 17. augustam Saldus pilsētas bibliotēkā apskatāma Saldus 
mākslinieku grupas dalībnieces Ritas Armulikas gleznu izstāde “Ziedi”. 

Teātris
◊  1. augustā Liepājas teātra stāvlaukumā notiks brīvdabas koncertuz-
vedums “Meklējam aktierus”. Teātra dienai veltītajā uzvedumā skatītāji 
varēs atpazīt ne tikai iemīļoto izrāžu tēlus (daudzus, kuru skatuves mūžs 
jau beidzies), bet arī nelielus izrāžu citātus, un, protams, viņus sagaidīs 
kārtīgs svētku koncerts.

◊   12. augustā Saldus kultūras paviljonā notiks humoristiska izrāde 
“Ļoti maģiskā Latvijā” kopā ar Kārli Anitenu, Zani Vaļicku, Annu Šteinu un 
Janu Kalniņu. 

◊   27. augustā Saldus kultūras paviljonā franču kultūras vakars kopā 
ar Liepājas teātra aktrisi Agnesi Jēkabsoni. Programmā Edītes Piafas 
dziesmas un franču dzeja.

Citas lietas
◊  8. augustā Kuldīgā, Baltās mājas dārzā, Kaļķu ielā 3, norisināsies 
diskusija “Demokrātijas kafejnīca”. 

◊   15. augustā Ezerē notiks “Pierobežas festivāls citā gaismā”. Latvieši 
un lietuvieši svinēs robežtilta 60. gadadienu, muzicējot, dziedot, spēkojo-
ties virves vilkšanā utt. Būs pierobežas vēsturē īsākā zaļumballe. 

◊   20. augustā Māra Čaklā skvērā Saldū noskaņu vakars kopā ar 
mūziķi Miku Dukuru. Pēc koncerta filmas “Ātrie igauņu puiši” bezmaksas 
seanss. 

◊  Pilsētas dārzā Kuldīgā brīvdabas kino augustā interesentus pulcinās 
uz Dizaina filmu festivālu. 

Mantojums
◊  1. augustā Mazirbē ikgadējie Lībiešu svētki. Pēc dievkalpojuma baz-
nīcā un svētku ieskaņas Dižjūras malā tautas namā varēs uzzināt, kas 
jauns līvu kultūrtelpā, pieminēt lībiešu dzejnieku Kārli Stalti 150. jubilejā, 
bet koncertā “Saule zelta laivā kāpj” pie tautas nama izskanēs Valta 
Pūces dziesmu cikla ar Kārļa Staltes vārdiem pirmatskaņojums. Svētkos 
piedalīsies lībiešu muzikālās apvienības un ansambļi “Laula”, “Līvlist”, 
“Rāndalist”, “Kāndla”.

◊   Ventspilī 730. jubileja, lai arī samazinātā formātā, notiks no 31. jūlija 
līdz 2. augustam.

◊   22. augustā Saldū norisināsies X Starptautiskais tautas muzikantu 
festivāls “Saldie vārti”. Saldus novada pašvaldības un Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra sapulcināti, dalībnieki no visas Baltijas bez maksas 
koncertēs ielās un Kalnsētas parkā.  

◊   23. augustā Pilsētas dārzā Kuldīgā koncerts “Trombomānija”, 
atceroties vēsturisko akciju “Baltijas ceļš”.

◊   28. augustā multimediāls pasākums Snēpeles muižā, atzīmējot  
mākslinieka Indriķa Zeberiņa jubileju.

Mūzika
◊  1. augustā koncertzālē “Lielais  
dzintars” Liepājas Simfoniskais  
orķestris diriģenta Gintara Rinkeviča 
vadībā vienīgajā šīsvasaras koncer-
tā svinēs atkalredzēšanos ar saviem 
klausītājiem, kopā ar vijolnieci Līgu 
Baltābolu atskaņojot Antonio Vivaldi 
“Gadalaikus” un Pētera Čaikovska 
Ceturto simfoniju.

◊   1. augustā koncertzālē “Latvija” Ventspilī notiks poļu pianistes 
Hania Rani pārceltais koncerts. Hania Rani jeb Hanna Marija Raniševska 
pārstāv to pēdējās desmitgades pianistu un komponistu saimi, kurā 
mirdz Nils Frāms, Makss Rihters, “Hauschka” un citi laikmetīgās  
autormūzikas mākslinieki.

◊  2. augustā Liepājas ezerā uz projekta “Liepaja Lake Music” peldo-
šās skatuves kāps pianists Vestards Šimkus, 9. augustā – enerģijas un 
rokenrola pilnie “Keksi”, 16. augustā – grupa “Saldās sejas”, 19. augustā 
dziedās Aminata, bet 30. augustā sezonu noslēgs “Latvian Blues Band”.

◊  5. augustā Saldus ezerā Imanta Kalniņa, Aivara Hermaņa, Valta 
Pūces un Jāņa Lūsēna skaistāko dziesmu programma “Esi man tā”. 
Piedalās Marts Kristians Kalniņš, Līva Kalniņa, Kristiāna Stirāne, Jānis 
Miltiņš, Ivars Kalniņš. 

◊  No 5. augusta Liepājas teātra pagalmā norisināsies 7 koncertu cikls 
“Vasaras vakari Liepājas teātrī”, kuros muzicēs aktieri Viktors Ellers, Karī-
na Tatarinova, Agnese Jēkabsone, Everita Pjata-Gertnere, Sigita Pļaviņa, 
Edgars Pujāts un citi.

◊  6. augustā Saldus kultūras paviljonā programma “Viņš un viņa –  
Elle et Lui”. Saksofonu kvarteta “n[ex]t” dibinātājas Ilzes Lejiņas un 
franču mūziķa Freda Ormēna atraktīvs, sirsnīgs un mūsdienīgs koncerts, 
kura raksturu iezīmēs vairāki saksofoni, ģitāra, vijole, kokle, stabules, 
elektronika un balsis. 

◊   9. augustā koncertzālē “Lielais dzintars” romantiskā opermūzikas 
koncertā “Dienvidu saules promenāde” satiksies pianiste Agnese Egliņa 
un Latvijas Nacionālās operas un baleta solisti – dzidrais soprāns Marlē-
na Keine un artistiskais tenors Mihails Čuļpajevs, kuri dziedās Vidusjūras 
dienvidniecisko komponistu skaistākās mīlas dziesmas, ārijas un duetus.

◊   9. augustā Airītes stacijā Zirņu pagastā viesosies dziesminiece Anta 
Eņģele un mūziķis Marko Ojala.

◊  14. augustā Saldus kultūras paviljonā 
dziedātājs Jānis Stībelis izpildīs savas  
populārākās dziesmas negaidītās aranžijās. 
Bet 21. augustā viesosies “Trīs Latvijas tenori”. 
Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis un Miervaldis 
Jenčs izpildīs savas radošās trijotnes populā-
rākās dziesmas.

◊  22. augustā koncertzālē “Lielais dzintars” 
notiks Jolantas Gulbes-Paškevičas jaunā 
studijas albuma “Gaisma krīt” prezentācija. 
Albumā apkopotas tautā iemīļotas un pašai 
dziedātājai nozīmīgas latviešu komponistu 
dziesmas.
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