MUZEJU NAKTS KULDĪGĀ

1905. GADA PARKS
Plkst. 22.00–1.00
•

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA PAGALMS (PILS IELA 5)
Plkst. 20.00–24.00
•
•
•
•
•

Brīvdabas pasākums “Senais karotājs”
22.00-22.45 folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts uz
nocietinājumu vaļņa
20.00-24.00 vēstures izpētes un rekonstrukcijas domubiedru grupas
“Baltava” seno amatu demonstrējumi
20.00-21.45; 23.00-24.00 folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” ieroču
un aizsargbruņu stends senajā teltī; šķēpmešana; cirvju un nažu
mešana mērķī
20.00-24.00 veiklības spēles bērniem
20.30, 21.30 ekskursija pa Kuldīgas vecpilsētu ar Ingrīdu Poli (tikšanās
pie muzeja vārtiem)

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA ĒKA (PILS IELA 5)
Plkst. 20.00–24.00
•
•
•
•
•

Muzejā atdzīvosies 20. gadsimta sākuma ekspozīcija
21.00–23.00 stāstniece Liesma Lagzdiņa un varoņstāsti
Rokdarbu kopas “Čaupe” radošā darbnīca – aproču darināšana no
dažādu krāsu dzijām
Izstāde “Nianses un silueti” – Baznīcas iela Kuldīgā
Ingas Pūces gleznu izstāde “Labrīt!”

MUZEJA KLASE (PILS IELA 5)
Plkst. 20.00–24.00
•
•

Muzeja ieroču kolekcija izstādē “Iepazīsti muzeja krājumu!”
Priekšmeti no muzeja ieroču un aizsargbruņojuma kolekcijas
Iespēja pārbaudīt savas zināšanas par seno apbruņojumu dažādos
vēstures periodos

•
•

5. mākslas kaleidoskops “Uguns un nakts”
Iespēja vienā naktī reāli izdzīvot vairāku gadsimtu cilvēces pieredzi,
sākot no 19. gadsimta industriālās revolūcijas “Stīmpanka” romantikas
līdz mūsdienu realitātei.
Gigantisku lustru un gaismas strūklaku vilinājums, runājošas sienas,
uguns žonglieri virs cilvēku galvām, modernā baleta emociju izvirdumi.
Iespēja savām rokām nostiept desmitmetrīgu audeklu dzīves lielākajai
gleznai, kopā ar “Kuldīgas paletes” gleznotājiem un grafiti mākslinieku
pārvērst to savu pārdrošāko sapņu tunelī, izmēģināt interaktīvās
gleznošanas burvību, otas vietā izmantojot balsi un kustības.

RĀTSLAUKUMS
•
•

21.30 nakts pārgājiens dabā (~ 3 km) bērniem ar dabas gidi Sniedzi Viši
22.00 nakts pārgājiens pieaugušajiem (~ 8 km) kopā ar dabas gidu
Reini Pižiku
Pārgājieniem aicinām pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni 20371650!

KULDĪGAS NOVADA DOME (BAZNĪCAS IELĀ 1)
•

•
•
•

20.00–23.00 iespēja izstaigāt pašvaldības telpas – mazo Domes
sēžu zāli 1. stāvā un grezno zāli 2. stāvā, kā arī ielūkoties Domes
priekšsēdētājas Ingas Bērziņas un viņas vietnieka Viktora Gotfridsona
darba kabinetos.
20.30 ekskursija kopā ar Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu.
21.00 un 22.00 ekskursija kopā ar Domes pulksteņmeistaru Arnoldu
Piziku.
20.00–23.00 publikai tiks atvērtas pašvaldības policijas telpas, kurās
varēs apskatīt videonovērošanas sistēmas telpu, kā arī ielūkoties
īslaicīgās aizturēšanas vietā. Ekskursiju vadīs pašvaldības policijas
priekšnieks Kaspars Šabāns.

LĪVIJAS REZEVSKAS IZSTĀŽU ZĀLE (MUCENIEKU IELĀ 19)
Plkst. 18.00–1.00
•
•
•
•

18.00 Katrīnas Taivānes un Lienes Peniķes izstāžu atklāšana
Pastāvīgā izstāde – Līvijas Rezevskas skulptūras
1. stāvā gleznotājas Katrīnas Taivānes gleznu izstāde
2. stāvā kuršu ķoniņu pēcteces un kultūrvēsturiskā mantojuma
glabātājas Lienes Peniķes radošo darbu izstāde “Mantojumā – daile”

