PASĀKUMA PLĀNS
Oktobris
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
PASĀKUMI
Laiks

04.10.
17:00

04.10.
19:00

Apraksts

Vieta

Animācijas filma “LINO: piedzīvojums ar deviņām
dzīvībām”
Lino ir jauns puisis, kas strādā par izklaidētāju bērnu ballītēs.
Kādu dienu izmisušais Lino dodas pie kāda ne visai prasmīga
burvja, kas apsola mainīt viņa dzīvi pašos pamatos. Taču
burvestība nenostrādā, kā cerēts, un Lino pārvēršas par milzīgu
kaķi! Ieeja - € 1.00

Jaunpils pils
Lielā zāle

Kinokomēdija “Blēži”
Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša un
ietekmīgas biznesa sievietes mīlas četrstūris – tas varētu būt
nopietni, ja vien nebūtu tik smieklīgi.
Galvenajās lomās: I. Rešetins, R. Kalniņa, I. Florence, R.
Eilands, L. Ķestere, I. Martinsons, J. Spulenieks un S. Pēcis.
Filmas varoņu tērpus veido atraktīvais kostīmu mākslinieks
Dāvids. Ieeja - € 3.00, vecuma ierobežojums 12+

Jaunpils pils
Lielā zāle

Jaunpils pils
Lielā zāle

17:00

Cirka izrāde “Dīvas neticamie piedzīvojumi viesnīcā”
Izrāde ir pārvērtību, žonglēšanas, ekscentrikas un eksotisko triku
kaleidoskops, kurā bagātīgi pārstāvēti tradicionālie cirka žanri
netradicionāli teatralizētā uzvedumā. Izrāde ir svētku noskaņas
caurstrāvota.
Cirka izrāde domāta ikkatram, kas vēlas vakaru pavadīt jautrā,
azartiskā gaisotnē. Lielam un mazam! Visai ģimenei! Par īpašu
jautrību mazajiem skatītājiem parūpēsies jautrie taksīši.
Biļešu cenas ir no € 1.50 līdz € 12.00, bērniem līdz 12 g.v.
atlaide 25 %,
Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās un
Jaunpils kultūras nama kasē, tālrunis informācijai 29450449

08.10.

Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgades konference Dailes
teātrī Rīgā. Ar iepriekšēju pieteikšanos Jaunpils muzejā.

Dailes teātris,
Rīga

13.10.

Audēju sezonas atklāšana

Jaunpils
Amatu māja

07.10.

11:00

Jaunpils dižkoku iezīmēšanas diena
Interesenti var dalību vai informāciju par atklātiem dižkokiem
sniegt Jaunpils muzejā pa tel. 20223423.

Jaunpils apkārtne

Leļļu teātra “TIMS” izrāde “Draudzības skola”
Muzikāli, pamācošu leļļu izrāde
Ieeja: € 2.00

Jaunpils pils
Lielā zāle

Viesatu
kultūras nams

19:00

Dziedāšanas svētki “Dziesma manai dvēselei” un balle
Pieteikšanās obligāta pie Agitas pa t. 20249771, līdz 8.
oktobrim. Pirmais mēģinājums 4. oktobrī plkst. 18.00 Viesatu
kultūras namā. Dziesmu sagatavošanā, kam nepieciešams,
palīdzēs Madars. Koncerts ir bezmaksas.
Pēc pasākuma 22.00 Ballē spēlēs grupa ''Brekšu Pekši''
Ieeja ballē: € 4.00, galdiņu rezervācija Agita 20249771, Inga
28717075

24.10.

Lasītājs iesaka lasītājam

Jaunpils bibliotēka

Leģendu nakts “Apskaties, iepazīsties un baudi!”
 Apskati Jaunpils muzeju, tā jaunumus un Cimdu Jetiņas cimdu
kolekcijas izstādi.
 Iepazīsti Jaunpils dzirnavu miltu, putraimu gaņģus.
 Nobaudi rudens veltes Jaunpils pils krodziņā*.
Ieeja Jaunpils muzejā un dzirnavās ir bezmaksas.
*Par maksu

Jaunpils pils,
dzirnavas

Rudens balle
Spēlēs un dejotājus izklaidēs vokāli instrumentālais ansamblis
"SIENĀŽI" no Ugāles.
Balles laikā kamīnzālē darbosies pils krodziņa kafejnīca ar
uzkodām un atspirdzinošiem dzērieniem.
Ieeja: iepriekšpārdošanā – € 5.00 un galdiņu rezervēšana
Jaunpils pilī un MC DUS Jaunpils; pasākuma dienā – € 7.00,
tel. informācijai 29296334

Jaunpils pils
Lielā zāle

“Reiz tumšā, tumšā…”
Pasākums skolēniem Helovīna noskaņās

Jaunpils bibliotēka

15.10.
18.10.
10:00

20.10.

14:30

27.10.
18:00 -22:00

27.10.
22:00

31.10.
Laiks tiks
precizēts

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
03.10. – 01.11.

"Aktierim Uldim Dumpim-75"

Viesatu bibliotēka
2

10.10. - 31.10.

Vēsturiska izstāde Atmodas laiks Jaunpilī. Tautas
frontes Jaunpils nodaļai -30
Izstādes pirmajā dienā dokumentālās filmas “4x4 par
brīvību” demonstrējums.

Jaunpils muzeja
*Ekspozīciju zāle

15.10. - 28.12.

Cimdu Jetiņas cimdu kolekcijas izstāde no Cēsu
muzeja krājuma

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

TURPINĀS
01.07. - 18.11.

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

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

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

NODARBĪBAS
Laiks

03.10.

12.10., 26.10.
14:00-17:00

14.10.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

26.10.
17:30-18:30

Apraksts

Vieta

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:45 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:00 Saule (centrā)
~ 11:20 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195; 20299152
e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele,
Saule, Jurģi

Keramikas pulciņa nodarbība
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos
ģimenēm

Viesatu bibliotēka

Rokdarbu nodarbība
Jaunpils Amatu māja
Pasniedzēja un tēma tiks precizēta
11:00-14:00
Dalības maksa
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).

28.10.

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)
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