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8. SEPTEMBRIS 14.00 
IZRĀDE “LORANGA JEB STĀSTS PAR 
VIENU GLUŽI TRAKU MĀJU’’
Muzikāla izrāde visai ģimenei par zēnu vārdā 
Masarīns, kas kopā ar tēti Lorangu un vectēvu 
Dartanjanu mitinās lauku mājās un ik dienu sastopas 
ar neparastiem notikumiem, savu pirmizrādi piedzīvo 
vasaras izskaņā. Izrādes pamatā ir zviedru mūsdienu 
rakstnieces Barbru Lindgrenas asprātīgais un 
ēverģēlīgais piedzīvojumu stāsts “Loranga”.
Komponists: Edgars Mākens
Režisors: Ģirts Šolis
Piedalās: aktieri Māra Uzuliņa, Agris Krapivņickis un 
LNSO mūziķu ansamblis
Rīkotājs: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
Ieejas maksa: 6–10 eiro 
Siguldas ID karšu īpašniekiem – 20% atlaide, 

Bērniem līdz 5 gadu vecumam, ja netiek aizņemta 

Mērķauditorija: sākumskolas skolēni

 



14. SEPTEMBRIS 18.00
DZEJAS DIENU PASĀKUMS 
“DZEJA UN DZIESMA”
Siguldas novada bibliotēka aicina uz tradicionālo 
Dzejas dienu pasākumu kopā ar Valdi Atālu un 
draugiem – Arnoldu Kārkli un Ilzi Grunti
Rīkotājs: Siguldas novada bibliotēka
Ieejas maksa: bez maksas
Mērķauditorija: 5.–12. klase

21. SEPTEMBRIS 17.00
IZSTĀDE  “KOMPONISTS ALFRĒDS 
KALNIŅŠ” 
Šogad 23. augustā aprit 140 gadu, kopš dzimis 
latviešu komponists Alfrēds Kalniņš, kura dzīves 
gājums ir nesaraujamām saitēm saistīts ar Siguldu. 
Talantīgais komponists, virtuozais ērģelnieks, pirmās 
latviešu nacionālās operas “Baņuta” autors, latviešu 
solodziesmu lielākais meistars Siguldā ieradās 
piecpadsmit gadu vecumā. Viņa vecākiem šeit Šveices 
ielā piederēja trīs pansijas un viens ziemas namiņš, 
kurā viņi dzīvoja līdz tēva nāvei 1904. gadā. 
Siguldā pavadītais laiks Alfrēda Kalniņa dzīvē ir 
krāšņs un bagātīgs. Gaujas senlejas gleznainās 
ainavas ir bijis iedvesmas avots ne vienam vien 
komponista skaņdarbam, un tieši Siguldā viņš atklāja 
sev raksturīgo komponēšanu dabā. Lai iedzīvotājiem 
būtu iespēja uzzināt par Alfrēda Kalniņa saistību ar 
Siguldu 19. un 20. gs. mijā, Turaidas muzejrezervāts 
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību ir izveidojis 
izstādi par komponista daiļradi, personību un tās vietu 
Siguldas kultūras atmiņā.
Izstāde būs apskatāma līdz 20. oktobrim
Rīkotājs: Turaidas muzejrezervāts
Ieejas maksa: bez maksas
Mērķauditorija: 5.–12. klase



21. OKTOBRIS 
KONCERTIZRĀDE 
“MAZĀS MUZIKĀLĀS PASAKAS”
Muzikālo ceļojumu rada Liepājas teātra aktrise Karīna 
Tatarinova un Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi – 
trompetists Jānis Ivuškāns un perkusioniste Marta 
Kauliņa. Sajūtu noskaņas, tēlus un ainavas veido 
dažādi instrumenti, kuri kopīgi ar pasaku teicēju 
Karīnu izstāstīs mums gan jaunus, gan jau zināmus 
stāstus, piemēram, par cirka lauvu Bonifāciju, kurš 
dodas pār okeānu, lai sastaptu vecmāmiņu, mazo 
jenotu, kurš mācās tapt drosmīgs, kā arī par skaisto, 
garo pupu, kas ieaug mākoņos... Izrādē skolēni tiks 
iesaistīti pasaku stāstīšanā, dziedāšanā, kā arī 
iepazīstināti ar orķestra instrumentiem, uzzinot daudz 
ko jaunu. Izrādē tie būs apskatāmi pavisam tuvu, 
saklausot, cik daudzveidīgi tie var skanēt, piemēram, 
marimba, vibrafons, tarkšķis, raganella, dažādas 
perkusijas, lielas un mazas trompetes!
Izrādē skanēs Latvijas komponistu Georga Pelēča, 
Riharda Zaļupes, Oleksija Demčenko un Raimonda 
un Oskara Petrausku mūzika. 
Rīkotājs: "Blackbox"
Ieejas maksa: 5 eiro
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni



22. OKTOBRIS 
IZSTĀDE “GAUJAS STĀSTI AUDEKLOS” 
Gaujas ielejas dabas pievilcība ir piemērs mūsu 
tēvzemes bagātībai, kas visos laikos iedvesmojusi 
māksliniekus, jo bagātīgs mākslas darbu devums 
veltīts Latvijas dabas karalienei – Gaujas senlejai. 
Izstādes nosaukums burtiski paskaidro tās vēstījumu 
skatītājiem. Mākslinieku izjustais uz audekla 
nostiprina Siguldas apkaimē pie Gaujas pieredzētos 
mirkļus. Iespaidi ne tikai iegulušies atmiņā, bet 
atstājuši arī liecības, kuras tagad glabā Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja un Turaidas muzejrezervā-
ta krājumi. 
Izstādes ietvaros 30. oktobrī. 16.00 notiks             
meistarklase ar gleznotāju Alekseju Naumovu.  
Izstāde būs apskatāma līdz 20. novembrim
Rīkotājs: Siguldas novada kultūras centrs sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Turaidas 
muzejrezervātu
Ieejas maksa: bez maksas



5. NOVEMBRIS 15.00 
IZRĀDE “MEISTARS UN ALEKSANDRA”
Izrāde par Aleksandru Beļcovu (1892–1981) no cikla 
“Kolekcija. Viencēlieni. Klasiķi pirms klasikas” par 
Latvijas māksliniekiem.
Tas ir veltījums radošā tandēma – mākslinieku 
Aleksandras Beļcovas un Romana Sutas – vētraina-
jām attiecībām mākslā un dzīvē uz lielu vēsturisko 
notikumu fona. Viņu spilgtākais kopīgais projekts ir 
1924. gadā tapusī porcelāna apgleznošanas darbnīca 
“Baltars”.
Dramaturģe: Inga Ābele
Režisore, scenogrāfe un kustību māksliniece: 
Ināra Slucka
Aktieri: Zane Dombrovska un Jānis Kronis
Videomākslinieki: Uldis Jancis, Toms Zeļģis, 
Elīna Matvejeva
Konsultante: LNMM zinātniskā līdzstrādniece 
Nataļja Jevsejeva
Rīkotājs: Mūzikas un mākslas atbalsta fonds
Ieejas maksa: 5 eiro
Mērķauditorija: 9.–12. klase



22. NOVEMBRIS 18.00
IZRĀDE BĒRNIEM "POLIANNA"
Pēc Eleonoras H. Porteres romāna motīviem
Kādā depresijas māktā pilsētā ierodas Polianna, lai ar 
spēles palīdzību pierādītu apkārtējiem, ka pasaule ir 
prieka pilna. It sevišķi krustmātei Pollijai, kura 
nocietinājusi sirdi un neļaujas nekādām emocijām. Vai 
pilsētiņas iedzīvotāji ļausies prieka spēlei? Vai krust-
māte atplauks mīlestībai?
Režisors: Dž. Dž. Džilindžers 
Scenogrāfs: Aigars Ozoliņš
Režisora asistente un horeogrāfe: Linda Kalniņa
Kostīmu māksliniece: Ramona Barsegjana
Komponists: Kārlis Lācis
Dziesmu tekstu autore: Evita Mamaja
Gaismu mākslinieks: Klāvs Gūtmanis
Rīkotājs: Liepājas teātris  
Ieejas maksa: 6–10 eiro
Mērķauditorija: 5.–12. klase



23. NOVEMBRIS 18.00
DINAS DUBIŅAS IZSTĀDE “PRIEKS” 
Juvelieru emaljas, ar kurām strādā māksliniece, 
parasti tiek izmantotas sakrālajā mākslā, karaļu 
rotās un dārglietās, jo izmantotie materiāli ir ļoti 
dārgi, bet darbu radīšanas process – ļoti darbietilpīgs.
Iespējama tikšanās ar mākslinieci
Izstādi būs apskatāma līdz 31. decembrim
Ieejas maksa: bez maksas



4. DECEMBRIS 18.00
AKORDEONS UN MASKATA “TANGO”
Lai simfoniskās mūzikas klausīšanos padarītu sapro-
tamāku un piesaistītu jauniešus  2014. gadā Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris aizsāka koncertcik-
lu, kas tagad saucas ”SIMFONISKAIS HITS AR GORAN 
GORA” un ir kļuvis par vienu no orķestra tradīcijām.
Katrā koncertā klausītājs iepazīst vienu klasiskās 
mūzikas hitu. Pirms tā atskaņošanas – vēsturiski 
saistošas detaļas, ieskats komponista dzīvē skaņdar-
ba radīšanas laikā, laikmeta konteksts un zīmīgas 
muzikālas detaļas, kam jāpievērš uzmanība,         
klausoties mūziku. Sarunas vada dziesminieks un 
teātra mūzikas autors ar ievērojamu klasiskās 
mūzikas klausīšanās pieredzi Goran Gora.
Solists: Artūrs Noviks, akordeons 
Diriģents:  Guntis Kuzma
Dramaturgs: Justīne Kļava  
Režisors: Roberts Rubīns 
Programmā: Gundega Šmite Koncerts akordeonam 
un orķestrim, Arturs Maskats “Tango”
Rīkotājs: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
Ieejas maksa: 8 eiro
Mērķauditorija: 5.–12. klase



www.sigulda.lv

Biļetes kultūras centra "Siguldas devons" kasē 
un www.bilesuparadize.lv

Kultūras centrā "Siguldas devons" 
pieejamas ekskursijas
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