Uzadi, sarūpē, dāvini rakstainus cimdus un
Latvijas valsts 100. dzimšanas dienā sasildi sevi un Latviju!

LATVIJAS VALSTS NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS 100. GADADIENA
Svētku programma Rīgā
lv100.lv/18novembris
2018. gada 17. novembris
17:00-23:00

Gaismas festivāls „Staro Rīga 2018”

Rīgā (16.-19. novembris, bez maksas)

17:00-18:30

Deju ansambļu koncerts „Sanāciet, sadancojiet”

VEF kultūras pilī, Ropažu ielā 2 (ar

18:00-20:00

Multimediāla izrāde „Abas malas”

Arēna Rīga, Skanstes ielā 21 (biļetes

18:00

Labdarības balle „Latvijai – 100, RLB – 150”

Rīgas Latviešu biedrības namā,
Merķeļa ielā 13 (ar ieejas biļetēm –

19:00

Dažādās gaismas mākslas tehnikās veidotos gaismas objektos Rīgas
parkos, laukumos un uz īpaši izgaismotām namu fasādēm gaismu
mākslinieki no Latvijas, Portugāles, Francijas, Vācijas, Norvēģijas un
Nīderlandes reflektēs par festivāla tēmu “Augšām cēlās gaismas
pils!”

Piedalās TDA „Liesma”, TDA Liesma studijas „Dzirkstis”, bērnu TDA
„Dzirkstelīte”, bērnu DA „Dzīpariņš”, VPDK „Oglīte” un „Pinymelis”,
Paņeveža Programmā latviešu dejas vecmeistaru un jauno
horeogrāfu radītās dejas un lietuviešu tautas dejas.

Izrādē satiekas mūzika, deja un mūsdienu tehnoloģijas, radot iespēju
piedzīvot Latvijas valsts simtgades stāstu vēl nebijušā gaismā. Katrs
vizuālās izteiksmes elements – horeogrāfija, scenogrāfija, gaismu
režija, TV kameru darbs un projekcijas – ir veidots kā viens vienots
veselums. Izrāde ir personīgs piedzīvojums un simts gadus sens
stāsts par mums pašiem – Latvijas cilvēkiem – un mūsu zemi, kuras
dzīslās plūst laika upe Daugava, ko uz īpaši radītas 2000
kvadrātmetru lielas mākslas projekciju skatuves izdejo vairāk nekā
450 baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji. Libreta autori un
režisori Rasa Bugavičute-Pēce, Juris Jonelis un Roberts Rubīns,
videoprojekciju autors Roberts Rubīns, scenogrāfs Didzis Jaunzems,
mūzikas autori Reinis Sējāns, Andris Sējāns, horeogrāfi Dace
Adviljone, Liene Grava, Raimonds Martinovs, multimediju
mākslinieks Māris Kalve, tērpu māksliniece Rimkute, producente
Daiga Livčāne.

Labdarības balle ir plašākais, ikvienam brīvi pieejamais sarīkojums
valsts jubilejās. Tās mērķis cienīt un atgādināt Latvijas pirmo
uzņēmēju drosmi un nesavtību, pirms 150 gadiem dibinot Rīgas
Latviešu biedrību, bet vēl pēc 50 gadiem - Latvijas valsti.
Ar Labdarības ballēm turpinām viņu tradīciju – šajās ballēs tiekas
cilvēki, kuriem valsts mīlestība un labdarība ir dzīves uztvere. 17.
novembra Labdarības balles ziedojumu mērķis ir RLB nama
atjaunošana.

Latvijas Nacionālās operas simtās jubilejas
koncerts „Mūsu operai 100” koncertciklā „Dzimuši
Latvijā”
Piedalās solisti Marina Rebeka, Inga Kalna, Ludmila
Monastirska, Dināra Alijeva, Liene Kinča, Oļesja Petrova, Zanda
Švēde, Egils Siliņš, Stefans Gūlds, Ains Angers, Murats
Karahans, Rame Lahajs, Iraklijs Kahidze, Franko Vasallo, Vladislavs
Suļimskis. Muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš, režisore Elita
Bukovska, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis.

ieejas biļetēm – www.bilesuserviss.lv)

„Biļešu serviss” kasēs un www.bilesuserviss.lv)
Vairāk par izrādi www.abasmalas.lv

www.bilesuserviss.lv)

Latvijas Nacionālajā operā,
Aspazijas bulvārī 3 (biļetes „Biļešu

paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv);
izrāde arī 16. novembrī
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2018. gada 18. novembris
Laiks

Norise

Vieta

08:11-08:45

Latvijas rīta ieskandināšana

Pie Brīvības pieminekļa,
Dzegužkalnā

08:00-10:00

Akadēmisko mūža organizāciju biedru gājiens
no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem

Rīgā

09:00-10:00

Ekumenisks dievkalpojums

Rīgas Domā

10:00-12:00

Goda sardze „Brīvības sardzē” un karavīru
godināšana Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas
vietās

Pie Brīvības pieminekļa

11:00-17:00

Latvijas un sabiedroto spēku militāras tehnikas un
ekipējuma izstāde

Laukumā pie Rīgas Pasažieru ostas,
Eksporta iela 3A

11:00-11:45

Latvijas Republikas Saeimas svinīgā sēde

Latvijas Nacionālajā teātrī
Kronvalda bulvārī 2

11:00-19:00

Latvijas valsts pasludināšanas 100. gadadiena
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā

Latvijas Nacionālajā vēstures
muzejā, Brīvības bulvārī 32 (bez

Multimediāla izstāde „Latvijas varonis – no
senatnes tagadnē”

Rīgas Sv. Pētera baznīcā,
Skārņu ielā 19 (bez maksas)

Svētku koncerti

Rīgā

Aicinājums visiem kopīgi iesākt Latvijas valsts dzimšanas dienu un
novēlēt Latvijai saules mūžu:
Brīvības laukumā kopā ar bērnu vokālo ansambli „Dzeguzīte”,
postfolka grupu „Dārdi”, grupu „ImantaDimanta”, folkloras kopu
„Grodi”, ielu skrituļslidotāju apvienību “Therolling” un mākslinieku
Tadas Surki (Tadas Surkys, LT). Režisore Beatrise Zaķe.
Dzegužkalnā kopā ar Krūmiņu ģimeni.

Lai parādītu, ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava Latvijas nākotnes
veidošanai, Latvijas valsts dzimšanas dienā pie Latvijas brīvības
simboliem Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Liepājā un Valkā goda sardzē stāvēs
jaunsargi.

11:00–19:00 “Virziens: neatkarīga valsts”: ieskats Latvijas valsts
dibināšanas norisēs vēsturnieka vadībā izstādē „Latvijas gadsimts”
(katru stundu)
11:00–19:00 fotoakcija “Iemūžini sevi Latvijas gadsimtā”
12:00, 14:00, 16:00 nodarbības bērniem

12:00-16:00

Izstādē apkopoti materiāli par latviešu strēlniekiem, kuri cīnījās par
Latvijas valsts izveidi un piedalījās Latvijas atbrīvošanas cīņās, un
cilvēkiem, kuri padomju gados iestājās par Latvijas neatkarības
atgūšanu.

12:00-17:00

12:00 Rīgas pilsētas valsts svētku koncerts “Būsim lieli līdzi
Saulei!” Rīgas Kongresu namā.
Gadalaiku maiņa dabā, sabiedrības dzīve, indivīda dzīves ceļš – viss
ir pakļauts saules gaitas ritmam. Koncerts izskanēs kā himna
indivīda un pasaules pārvērtībai, brīvībai. Cilvēka dvēsele atdzimst
nākamajās paaudzēs un dzīvo caur saviem darbiem. Laiks un telpa
saplūst milzīgā portālā, izdziest līdzšinējie mērogi, mūsu saules
sistēma traucas visumā starp zvaigznēm un miglām. Skanot
sfēriskām skaņām, portāls sāk atdzīvoties – noslēpumaini mirdzēt,
viļņoties. No tā ārā nāk ļaudis – mūžības ļaudis, ārpus laika un telpas
esoši – tie ir koncerta dalībnieki. Šo portālu jeb lielo Saules enerģijas
bumbu, skanot latviešu komponistu Pētera Barisona, Ringolda Ores,
Baumaņu Kārļa, Imanta Kalniņa, Mārtiņa Brauna, Zigmara Liepiņa,
Jāņa Lūsēna, Ulda Marhilēviča mūzikai, klausītāji brīžiem varēs
redzēt kā noslēpumainu atspulgu jeb ekrānu, kura “dzīlēs” parādās,
uzzibsnī un atkal pazūd nozīmīgas bijušo un esošo (iespējams arī
nākotnes) laiku liecības. Koncerta izskaņā visi dalībnieki atkal dosies

Iedzīvotāji Latvijā un pasaulē aicināti doties uz
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas vietām
godināt ļaudis, kuri dažādos laikos stāvējuši
Latvijas valsts sardzē

maksas)

www.mansvaronis.lv

Rīgas Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5
(ielūgumi no 5. novembra „Biļešu paradīze”
kasēs)
Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā
13 (ieeja bez maksas)
Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, Uzvaras
bulvārī 2a (ielūgumi no 5. novembra „Biļešu
paradīze” kasēs)
Rīgas Kultūras centrā „Iļģuciems”, Lidoņu
iela 27 k-2 (ieeja bez maksas)
Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas
ielā 36 (ielūgumi no 5. novembra „Biļešu
paradīze” kasēs un Kultūras pils
„Ziemeļblāzma” informācijas centrā)
VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2 (ielūgumi no
5. novembra „Biļešu paradīze” kasēs)
Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19 (ieeja
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iekšā portālā, tiecoties pretī jauniem laikiem, jaunai simtgadei.
Piedalās: Rīgas mūzikas skolu apvienotais simfoniskais orķestris,
LKA koris „Sola”, mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons,
diriģenti Laura Štoma un Artūrs Oskars Mitrevics.
Solisti: Annija Putniņa, Daumants Kalniņš un Rihards Mačanovskis.
Scenārijs un režija I. Tropa , scenogrāfs A. Arnis, video māksliniece
L. Hauka (arī 19. novembrī).
14:00 Koncerts „Dievs, svētī Latviju!” Rīgas Latviešu biedrības
namā.
Koncerts veltīts Latvijā un ārvalstīs plaši pazīstamiem, izciliem
latviešu komponistiem, kuri snieguši būtisku ieguldījumu mūsu
mūzikas kultūrā – Baumaņu Kārlim, Jurjānu Andrejam, Jāzepam
Vītolam, Alfrēdam Kalniņam, Jānim Mediņam, Jēkabam Mediņam,
Jānim Ivanovam, Pēterim Vaskam, Selgai Mencei, Arturam Maskatam
un Ērikam Ešenvaldam.
Piedalās: Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfoniskais
orķestris (diriģents Pēteris Plūme) un jauktais koris (diriģenti Jānis
Baltiņš un Uldis Kokars), jaunie pianisti Marta Balode, Gabriela
Goldmane, Ričards Marčenoks, Anastasija Karpoviča un Iļja Ņiživijs,
jaunie vokālisti Darja Žuravļova, Brigita Čirkše, Kristiāna Vanaga un
Kristiāna Ugaine-Kraševska.
14:00 Koncerts „100 gadi kopā” Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā.
Koncertā skanēs fragmenti no Jāņa Lūsēna “Putnu operas”, Artura
Maskata operas “Valentīna”, Zigmara Liepiņa operas “Turaidas roze”
un Ērika Ešenvalda operas “Iemūrētie”.
Piedalās: Rīgas 6. vidusskolas simfoniskais orķestris un koris “Saule”,
Latvijas Republikas Zemessardzes koris “Stars”, Rīgas Latviešu
biedrības kamerkoris “Austrums”. Solisti Madara Dziedātāja
(Latvija), Aušra Ļutkute (Aušra Liutkute, Lietuva), Mehiss Tītss
(Mehis Tiits, Igaunija). Diriģenti: Haralds Bārzdiņš un Ārijs Šķepasts.
Koncerta vadītājs un diriģents: XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku virsdiriģents Ārijs Šķepasts.
14:00 Koncerts “Ar dziesmu simtgades ceļā” Rīgas Kultūras centra
„Iļģuciems” Lielajā zālē.
Piedalās: jauniešu postfolkloras grupa “Imanta Dimanta un draugi” –
Katrīna Dimanta (vijole, čells, tamburīns, balss), Imanta Nīgale
(mandolīna, balss), Krišjānis Sils (ģitāra), Kristaps Strods (basģitāra),
Matīss Uškāns (kahons, tamburīns, bungas, balss). Programmā:
mūsdienīgas latviešu tautasdziesmu apdares un
oriģinālkompozīcijas.
15:00 Koncerts “Simts vēlējumi” Kultūras pils „Ziemeļblāzma”
Lielajā zālē.
Koncertā klausītāji izdzīvos Latvijā par ikonām kļuvušo dzejnieku Raiņa, Aspazijas, Aleksandra Čaka, Ojāra Vācieša – nemirstošo vārdu
spēku
Piedalās: grupa “Zāle” – Marta Kreituse, Pēteris Draguns, Kasandra
Kaņepe, Kira Maija Kirsanova, Dace Zariņa, Harijs Vagrants, Tarass
Kuzmenko, kultūras pils “Ziemeļblāzma” jauktais koris “Norise”,
mākslinieciskā vadītāja Alise Koknēviča.
16:00 Koncerts “Gaismas domas”. Pianista Reiņa Zariņa
veltījums Latvijai simtgadē VEF Kultūras pilī.
Koncertā skanēs latviešu komponistu skaņdarbi. Daļu programmas
klausītāji aicināti veidot paši, balsojot par iemīļotākajiem
skaņdarbiem sociālajos tīklos:
www.facebook.com/pianistreiniszarins/videos/681457832234306/
vai www.facebook.com/vefkulturaspils/
16:00 Mārtiņa Brauna svīta „Daugava” Rīgas Sv. Pētera baznīcā.
Godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 100. Gadadienu, skanēs Raiņa
un Mārtiņa Brauna “Daugava” īpašā pārlikumā vīru korim, svētku
reizē atgādinot par latviskās identitātes saglabāšanas nozīmīgumu
no pagātnes nākotnē.
Programmā: Rainis/M. Brauns “Daugava” vīru korim.
Piedalās: komponists Mārtiņš Brauns (taustiņinstrumenti), vīru
koris “Gaudeamus”, diriģents Ivars Cinkuss.
16:00 Dižkoncerts „100 vīri Latvijai” Latvijas Universitātes Lielajā
aulā.
Kopkorī kordziedātāji izpildīs Latvijas Republikas Proklamēšanas
100. gadadienai veltītas vīru koru dziesmas.
Piedalās: dalībnieki no Rīgas, Čikāgas, Sidnejas, Stokholmas un
Latvijas novadu koriem. Koncerta mākslinieciskais vadītājs un
galvenais diriģents Edgars Račevskis.
16:00 Koncerts “Dziesmas Latvijai” Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centrā „Mazā ģilde”.

bez maksas; vietu skaits ierobežots)
Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19
(ielūgumi no 5. novembra „Biļešu paradīze”
kasēs)
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā
„Mazā ģilde”, Amatu ielā 5 (ielūgumi no 5.
novembra „Biļešu paradīze” kasēs)
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Koncertā skanēs Pētera Barisona, Mārtiņa Brauna, Emīla Dārziņa,
Alfrēda Kalniņa, Jāņa Mediņa, Raimonda Tigula un citu latviešu
komponistu mūzika.
Piedalās: sieviešu koris „Ausma” un vokālā grupa „Trīs Latvijas
tenori” (arī 19. novembrī).

12:45-13:30

Ziedu nolikšanas ceremonija

pie Brīvības pieminekļa

14:00-15:30

Svinīgā Nacionālo bruņoto spēku parāde

11. novembra krastmalā

16:30-17:30

Latvijas Valsts prezidenta organizēts svētku
koncerts

Latvijas Nacionālajā teātrī
Kronvalda bulvārī 2

17:00-23:00

Gaismas festivāls „Staro Rīga 2018”

Rīgā (16.-19. novembris, bez maksas)

18:00-20:00

Multimediāla izrāde „Abas malas”

Arēna Rīga, Skanstes ielā 21 (ar ieejas

18:45-20:00

Svinīgs muzikāls notikums „18.11.”

Pie Brīvības pieminekļa

20:00

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
uzruna

Pie Brīvības pieminekļa

20:10-21:00

Koncerts „Daugav’ abas malas”

11. novembra krastmalā

21:00-21:02

Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!”
dziedāšana

11. novembra krastmalā, uz
ekrāniem Brīvības laukumā

Gaismas uzvedums „Saules mūžs”

11. novembra krastmalā (Daugavas
akvatorijā starp Vanšu tiltu un
Akmens tiltu), uz ekrāniem

21:02-21:20

Dažādās gaismas mākslas tehnikās veidotos gaismas objektos Rīgas
parkos, laukumos un uz īpaši izgaismotām namu fasādēm gaismu
mākslinieki no Latvijas, Portugāles, Francijas, Vācijas, Norvēģijas un
Nīderlandes reflektēs par festivāla tēmu “Augšām cēlās gaismas
pils!”

Izrādē satiekas mūzika, deja un mūsdienu tehnoloģijas, radot iespēju
piedzīvot Latvijas valsts simtgades stāstu vēl nebijušā gaismā. Katrs
vizuālās izteiksmes elements – horeogrāfija, scenogrāfija, gaismu
režija, TV kameru darbs un projekcijas – ir veidots kā viens vienots
veselums. Izrāde ir personīgs piedzīvojums un simts gadus sens
stāsts par mums pašiem – Latvijas cilvēkiem – un mūsu zemi, kuras
dzīslās plūst laika upe Daugava, ko uz īpaši radītas 2000
kvadrātmetru lielas mākslas projekciju skatuves izdejo vairāk nekā
450 baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji. Libreta autori un
režisori Rasa Bugavičute-Pēce, Juris Jonelis un Roberts Rubīns,
videoprojekciju autors Roberts Rubīns, scenogrāfs Didzis Jaunzems,
mūzikas autori Reinis Sējāns, Andris Sējāns, horeogrāfi Dace
Adviljone, Liene Grava, Raimonds Martinovs, multimediju
mākslinieks Māris Kalve, tērpu māksliniece Rimkute, producente
Daiga Livčāne.

Multimediāls stāsts par brīvību, kurā galvenais “stāstnieks” ir
Brīvības piemineklis – Latvijas brīvības simbols, ko esam pieraduši
redzēt acu priekšā, nedomājot par tajā ietverto Kārļa Zāles vēstījumu
– caur valsts pamatvērtībām un ideāliem uz brīvību un izcilību.
Pieminekļa pamatlīmenī – latviešu strēlnieki, dziesmu svētki, darbs,
ģimene, zinātne; augstāk – mītiskie tēli un tautas alkas: važu rāvēji,
Lāčplēsis, Vaidelotis un Latvija. Katrā skulptūru grupā ietverto ideju
paudīs pazīstami Latvijas cilvēki, skanēs dziesmas un dzeja, ko
papildinās īpaši veidots videomateriāls un gaismas instalācijas.
Režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs, mākslinieciskais vadītājs
Māris Sirmais, videomāksliniece Katrīna Neiburga, scenārija
autore Ieva Struka, producents Ojārs Rubenis.

Tautā iemīļotas un populāras latviešu dziesmas atskaņos orķestris
“Rīga”, diriģents Valdis Butāns, un Rīgas vīru kori diriģenta
Ivars Cinkusa vadībā.

Gaismas uzveduma centrālais tēls ir Saule, un stāsts vēsta par laiku
no Latvijas valsts tapšanas līdz mūsdienām un noslēdzas krāšņā
simtgades uguņošanā ar apliecinājumu Latvijas nākotnei, ticību

biļetēm – www.bilesuserviss.lv)
Vairāk par izrādi www.abasmalas.lv

Iedzīvotāji Latvijā un pasaulē aicināti
pievienoties kopīgai himnas dziedāšanai
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22:00-23:00

Latvijas tautai un ikkatram iedzīvotājam. Uzveduma vizuālo
identitāti veido gaismas staru scenogrāfija Daugavā starp Vanšu un
Akmens tiltiem, kas caurausta ar latvju spēka zīmēm uz AB dambja,
tēlainu
pirotehnikas
horeogrāfiju,
negaidītiem
gaismas
pārsteigumiem un izgaismotu Rīgas siluetu. Īpaši veidotā muzikālajā
materiālā ievītas nozīmīgas un līdzi dziedamas latviešu tautas
melodijas, kordziesmas, atpazīstamas intonācijas un fragmenti no
dažādus Latvijas valsts vēstures posmus raksturojošiem
skaņdarbiem un mūzikas oriģināldarbi. Mākslinieciskā vadītāja
Diāna Čivle, komponists Ēriks Ešenvalds, muzikālais vadītājs
Kristaps Krievkalns, vizuālās koncepcijas dizainere Austra Hauks,
gaismu mākslinieks Normunds Bļasāns, pirotehnikas un gaismas
efektu dizainers Kalvis Kalniņš.

Brīvības laukumā

Kamermūzika Vecrīgas dievnamos un koncertzālēs
„Nakts koncerti Vecrīgā”

Rīgā (bezmaksas ielūgumi saņemami
katrā norises vietā pirms koncerta)

Koncertos skanēs galvenokārt dažādu laikmetu latviešu komponistu
mūzika, taču daudzās programmās ir arī pa kādam svešzemniekam,
kuru vidū populārākais izrādījies igauņu ģēnijs Arvo Perts.
Rīgas Domā skanēs balss, trompete, ērģeles un stīgu orķestris.
Pēterbaznīcas velvēs būs sitaminstrumentu ansamblis, Reformātu
baznīcā – populāras, sirsnīgas solodziesmas, Jāņa baznīcā un
Anglikāņu baznīcā klausīsimies vijoles un ērģeļu duetu, ērģeles ar
cilvēka balss un instrumentu piedalīšanos būs ar Sv. Marijas
Magdalēnas baznīcā, savukārt klasisku kameransambli satiksim
Lielās ģildes Minsteres zālē, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
Kolonnu zālē un Zirgu ielas koncertzālē.
Koncertsajūtu neikdienišķu vērtīs mākslinieku Ievas Jurjānes un
Mārtiņa Feldmaņa krāsu un gaismu scenogrāfija.
„Vakara melodijas flautai” Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā.
Piedalās: Ilze Urbāne – flauta, Jevgeņija Gorbunova – alts, Evija
Martinsone – soprāns, Jolanta Barinska – ērģeles.
Programmā: Emīls Dārziņš, Ēriks Ešenvalds, Romualds Jermaks,
Jurjānu Andrejs, Aivars Kalējs, Alfrēds Kalniņš, Romualds Kalsons,
Jānis Ķepītis, Jānis Mediņš, Jāzeps Mediņš, Pēteris Vasks, Jāzeps
Vītols.
„Meditācijas ar Pertu un Vasku” Zirgu ielas koncertzālē.
Piedalās: NYX TRIO – Anete Toča – flauta, Tatjana Ostrovska – vijole,
Ieva Sarja – klavieres.
Programmā: Jēkabs Nīmanis, Arvo Perts, Pēteris Vasks, Marina
Vidmonte, Imants Zemzaris.
Koncertu vada Dāvis Eņģelis.
„Mūzika balsij, vijolei un ērģelēm” Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja
baznīcā.
Piedalās: Irma Pavāre – mecosoprāns, Ilze Kirsanova – vijole, Jānis
Karpovičs – ērģeles
Programmā: Emīls Dārziņš, Lūcija Garūta, Jānis Ivanovs, Jānis
Mediņš, Jēkabs Mediņš, Ādolfs Skulte.
„Dvoržāks un Ķeniņš” Lielās ģildes Minsteres zālē.
Piedalās LNSO stīgu kvartets: Oskars Siliņš – vijole, Līga Pētersone –
vijole, Tatjana Ļebedeva – alts, Jānis Rinkulis – čells un Veronika
Rinkule – klavieres.
Programmā: Antonīns Dvoržāks, Tālivaldis Ķeniņš.
Koncertu vada Liene Jakovļeva.
„Dita Krenberga un klavierkvartets RIX” Rīgas vēstures un
kuģniecības muzeja Kolonnu zālē.
Piedalās: klavierkvartets RIX: Sandis Šteinbergs – vijole, Ilze Kļava –
alts, Reinis Birznieks – čells, Jānis Maļeckis – klavieres un Dita
Krenberga – flauta.
Programmā: Andris Balodis, Johanness Brāmss, Jānis Mediņš,
Marioss Strofaliss, Rihards Štrauss, Pēteris Vasks.
Koncertu vada Jānis Maļeckis.
„Vijole, ērģeles un cilvēka balss” Rīgas Sv. Jāņa baznīcā.
Piedalās: Raimonds Ozols – vijole, Vita Kalnciema – ērģeles, vokālā
grupa Anima solla.
Programmā: Johans Sebastiāns Bahs, Emīls Dārziņš, Rihards Dubra,
Ēriks Ešenvalds, Aivars Kalējs, Agneta Krilova-Bērziņa, Zigmars
Liepiņš, Maksims Ļaščenko, Žils Masnē, Jānis Mediņš, Astors Pjacolla,
Ādolfs Skulte, Bruno Skulte.
„Stabules un stīgas Rīgas domā” Rīgas Domā.
Piedalās: Gunta Gelgote – soprāns, Jānis Porietis – trompete, Ligita
Sneibe – ērģeles, “DD orķestris” un diriģents Jānis Liepiņš.

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca,
Klostera iela 2 (350 vietas)
Zirgu ielas koncertzāle, Kaļķu iela 11a, ieeja
no Zirgu ielas (150 vietas)
Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca,
Anglikāņu iela 2 (250 vietas)
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Palasta iela 4 (150 vietas)
Lielā ģilde, Amatu iela 6 (150 vietas)
Rīgas Sv. Jāņa baznīca, Skārņu iela 24 (550
vietas)
Rīgas Doms, Herdera laukums 6 (1200 vietas)
Rīgas Reformātu baznīca, Mārstaļu iela 10
(200 vietas)
Rīgas Sv. Pētera baznīca, Skārņu iela 19 (500
vietas)
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Programmā: Maija Einfelde, Ēriks Ešenvalds, Alans Hovaness, Jānis
Ķirsis, Gustavs Mālers, Indra Riše, Marģeris Zariņš.
„Latviešu nakts: sarunas, stāsti un zvaigznes” Rīgas Reformātu
baznīcā.
Piedalās: Rihards Millers – baritons, Mārtiņš Circenis – klarnete,
Santa Vižine – alts, Matīss Eisaks – kontrabass, Agnese Egliņa –
klavieres.
Programmā: Emīls Dārziņš, Maija Einfelde, Alfrēds Kalniņš, Arturs
Maskats, Pēteris Plakidis, Pēteris Vasks, Jāzeps Vītols.
Koncertu vada Agnese Egliņa.
„Ritma spēles Pēterbaznīcā” Rīgas Svētā Pētera baznīcā.
Piedalās: Perpetum ritmico: Mikus Bāliņš, Elvijs Endelis, Guntars
Freibergs, Ernests Mediņš.
Programmā: Krists Auznieks, Emīls Dārziņš, Eliots Kouls, Madara
Pētersone (jaundarbs), Arvo Perts, Stīvs Reihs.
Koncertu vada Orests Silabriedis.
Koncertprogrammas radošā grupa: mākslinieciskais vadītājs Orests
Silabriedis, māksliniece Ieva Jurjāne, gaismu mākslinieks Mārtiņš
Feldmanis, producente Inese Lapa.

22:30-24:00

Koncertuzvedums „Dzimšanas dienas nakts”

Kā jau dzimšanas dienā – gaidāma dzīvā mūzika, ko izpildīs pūšamo
instrumentu grupa, un mājinieku – visu Nacionālā teātra aktieru –
sagatavoti priekšnesumi. Vadmotīvs – ko katram no mums nozīmē
Latvija visā tās gadalaiku dažādībā un novadu skaistumā.
Koncertuzvedumā piedalīsies visi teātra aktieri. Režisors Jānis
Vimba, scenogrāfs Reinis Suhanovs.

Latvijas Nacionālajā teātrī,
Kronvalda bulvārī 2 (biļetes

„Biļešu paradīze” kasēs un
www.bilesuparadize.lv; arī 19. novembrī, 750
vietas)

22:00-05:00

Simtgades klubu nakts

Latvijā un ārvalstīs (Klubu naktī 2017

Visu dienu

Fotoizstāde “Rīga 100 gados”

Laukumā pie t/c „Origo”, Stacijas
laukumā 2 (bez maksas, apskatāma no

Turpinot Latvijas deviņdesmitajā dzimšanas dienā aizsākto tradīciju,
18. novembrī klubi un izklaides vietas Latvijā un ārvalstīs aicināti
atskaņot tikai pašmāju mūziku. Par sagatavošanās darbiem gādā
radio Pieci.lv, kas katru darba dienas vakaru rubrikā “Pilnīgs
simts” atskaņo dažādos laikos tapušas kompozīcijas.

50 lielformāta fotogrāfijas Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja un
Brāļu kapu komitejas arhīviem un mūsdienu fotogrāfu darbi par
Rīgai un Latvijai nozīmīgiem notikumiem gadsimta garumā.

iesaistījās vairāk nekā septiņdesmit klubi un
mūzikas vietas Rīgā, citviet Latvijā un ārvalstīs;
precīzs vietu saraksts un skaits būs zināms
novembrī)

2018. gada 16. novembra līdz 2019. gada
martam)

19. novembris
12:00, 15:30,
19:00

Koncertuzvedums „Dzimšanas dienas nakts”

15:00-20:00

Svētku koncerti

Kā jau dzimšanas dienā – gaidāma dzīvā mūzika, ko izpildīs pūšamo
instrumentu grupa, un mājinieku – visu Nacionālā teātra aktieru –
sagatavoti priekšnesumi. Vadmotīvs – ko katram no mums nozīmē
Latvija visā tās gadalaiku dažādībā un novadu skaistumā.
Koncertuzvedumā piedalīsies visi teātra aktieri. Režisors Jānis
Vimba, scenogrāfs Reinis Suhanovs.

15:00 Rīgas pilsētas valsts svētku koncerts “Būsim lieli līdzi
Saulei!” Rīgas Kongresu namā.
Gadalaiku maiņa dabā, sabiedrības dzīve, indivīda dzīves ceļš – viss
ir pakļauts saules gaitas ritmam. Koncerts izskanēs kā himna
indivīda un pasaules pārvērtībai, brīvībai. Cilvēka dvēsele atdzimst
nākamajās paaudzēs un dzīvo caur saviem darbiem. Laiks un telpa
saplūst milzīgā portālā, izdziest līdzšinējie mērogi, mūsu saules
sistēma traucas visumā starp zvaigznēm un miglām. Skanot
sfēriskām skaņām, portāls sāk atdzīvoties – noslēpumaini mirdzēt,
viļņoties. No tā ārā nāk ļaudis – mūžības ļaudis, ārpus laika un telpas
esoši – tie ir koncerta dalībnieki. Šo portālu jeb lielo Saules enerģijas
bumbu, skanot latviešu komponistu Pētera Barisona, Ringolda Ores,
Baumaņu Kārļa, Imanta Kalniņa, Mārtiņa Brauna, Zigmara Liepiņa,
Jāņa Lūsēna, Ulda Marhilēviča mūzikai, klausītāji brīžiem varēs
redzēt kā noslēpumainu atspulgu jeb ekrānu, kura “dzīlēs” parādās,
uzzibsnī un atkal pazūd nozīmīgas bijušo un esošo (iespējams arī
nākotnes) laiku liecības. Koncerta izskaņā visi dalībnieki atkal dosies

Latvijas Nacionālajā teātrī,
Kronvalda bulvārī 2 (biļetes „Biļešu

paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv)

Rīgā (Informācija www.kultura.riga.lv)

Rīgas Kongresu nams, Krišjāņa Valdemāra iela
5 (ar bezmaksas ielūgumiem, kas no
7. novembra darbdienās no plkst. 10:00 līdz
plkst. 18:00 saņemami tikai Rīgas Kongresu
nama „Biļešu paradīzes” kasē)
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs
„Mazā ģilde”, Amatu iela 5 (ar bezmaksas
ielūgumiem, kas no 11. novembra saņemami
koncerta norises vietā)
VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2 (ar bezmaksas
ielūgumiem, no 11. novembra saņemami
koncerta norises vietā)
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iekšā portālā, tiecoties pretī jauniem laikiem, jaunai simtgadei.
Piedalās: Rīgas mūzikas skolu apvienotais simfoniskais orķestris,
LKA koris „Sola”, mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons,
diriģenti Laura Štoma un Artūrs Oskars Mitrevics.
Solisti: Annija Putniņa, Daumants Kalniņš un Rihards Mačanovskis.
Scenārijs un režija I. Tropa , scenogrāfs A. Arnis, video māksliniece
L. Hauka (arī 18. novembrī)
16:00 Koncerts “Dziesmas Latvijai” Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centrā „Mazā ģilde”.
Koncertā skanēs Pētera Barisona, Mārtiņa Brauna, Emīla Dārziņa,
Alfrēda Kalniņa, Jāņa Mediņa, Raimonda Tigula un citu latviešu
komponistu mūzika.
Piedalās: sieviešu koris „Ausma” un vokālā grupa „Trīs Latvijas
tenori” (arī 18. novembrī).
19:00 Koncerts “Tēvzemei un brīvībai” VEF Kultūras pilī
Orķestra “Rīga” rīkotā festivāla “Trīs zvaigznes” noslēdzošais
koncerts.
Programmā Jurjānu Andreja kantāte “Tēvijai” un divu latviešu
komponistu pirmatskaņojumi – Jura Kulakova kantāte “Tēvzemei un
Brīvībai” un Ilonas Breģes opuss “Mūzika tēlnieka Kārļa Zāles
piemiņai”.
Piedalās Orķestris “Rīga”, Latvijas Zemessardzes koris “Stars”,
kamerkoris “Fortius”. Diriģents Valdis Butāns.
Solisti: Marlēna Keine, Ieva Parša, Emīls Klaužs un Miervaldis Jenčs.
Diriģents Valdis Butāns.

17:00-23:00

Gaismas festivāls „Staro Rīga 2018”

Rīgā (no 16. līdz 19. novembrim)

18:00-20:00

Multimediāla deju izrāde „Abas malas”

Arēnā Rīga, Skanstes ielā 21 (biļetes

Izrādē satiekas mūzika, deja un mūsdienu tehnoloģijas, radot iespēju
piedzīvot Latvijas valsts simtgades stāstu vēl nebijušā gaismā. Katrs
vizuālās izteiksmes elements – horeogrāfija, scenogrāfija, gaismu
režija, TV kameru darbs un projekcijas – ir veidots kā viens vienots
veselums. Izrāde ir personīgs piedzīvojums un simts gadus sens
stāsts par mums pašiem – Latvijas cilvēkiem – un mūsu zemi, kuras
dzīslās plūst laika upe Daugava, ko uz īpaši radītas 2000
kvadrātmetru lielas mākslas projekciju skatuves izdejo vairāk nekā
450 baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji. Libreta autori un
režisori Rasa Bugavičute-Pēce, Juris Jonelis un Roberts Rubīns,
videoprojekciju autors Roberts Rubīns, scenogrāfs Didzis Jaunzems,
mūzikas autori Reinis Sējāns, Andris Sējāns, horeogrāfi Dace
Adviljone, Liene Grava, Raimonds Martinovs, multimediju
mākslinieks Māris Kalve, tērpu māksliniece Rimkute, producente
Daiga Livčāne.

„Biļešu serviss” kasēs un www.bilesuserviss.lv)
Vairāk informācijas www.abasmalas.lv

Nākamās simtgades pirmais koncerts „Mīlestības
vārdā. 18+”

Laukumā pie Latvijas Nacionālās
bibliotēkas, Mūkusalas ielā 3

Fotoizstāde “Rīga 100 gados”

Laukumā pie t/c „Origo”, Stacijas
laukumā 2 (bez maksas, apskatāma no

18:30-20:00
(ieeja no 18:00)

Dažādās gaismas mākslas tehnikās veidotos gaismas objektos Rīgas
parkos, laukumos un uz īpaši izgaismotām namu fasādēm gaismu
mākslinieki no Latvijas, Portugāles, Francijas, Vācijas, Norvēģijas un
Nīderlandes reflektēs par festivāla tēmu “Augšām cēlās gaismas
pils!”

Jauno mūziķu veltījums vienaudžiem, izpildot 18 tautā iemīļotas
dziesmas nebijušā skanējumā. Uz īpaši veidotas koka brīvdabas
skatuves dzirdēsim atkailinošas vēstules par mīlestību un aizdegsim
kopības sajūtu, kas spītēs mūsu valsts dzimšanas dienai
raksturīgajam vējam un salam.

Visu dienu

50 lielformāta fotogrāfijas Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja un
Brāļu kapu komitejas arhīviem un mūsdienu fotogrāfu darbi par
Rīgai un Latvijai nozīmīgiem notikumiem gadsimta garumā.

2018. gada 16. novembra līdz 2019. gada
martam)
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