MADONAS PILSĒTAS
SVĒTKI - NOVADAM

SESTDIEN, 6. JŪNIJĀ

PIEKTDIEN, 5. JŪNIJĀ

no 5. līdz 7. jūnijam Madonā

no plkst. 18.00
19.00

2015

Organizē:

Atbalsta:

Informatīvais atbalsts:

Madonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā „Baznīcu nakts” - svētbrīdis,
izstādes „Dievnami Latvijas ainavā” atklāšana, mūzikas skolas audzēkņu koncerts u.c.
Madonas pilsētas estrādē
Daugavpils teātra dziesmu spēle no izrādes „Īsa pamācība mīlēšanā”
ar R. Paula Zelta fonda dziesmām, īpašie viesi - Ilona BAGELE un Andris BALTACIS

Biļetes cena iepriekšpārdošanā - 5 EUR, pasākuma dienā - 7 EUR
Bērniem līdz 8 gadu vecumam, 1., 2. grupas invalīdiem, uzrādot apliecības, ieeja bez maksas.
Lai netraucētu aizmugurējām rindām skatīties izrādi, lietussargus izmantot aizliegts! Lūdzam izmantot lietusmēteļus

22.00

Laukumā pie kafejnīcas „ Rudzons” āra terases atklāšanas NAKTS

Madonas muzejā Skolas ielā 10a Apmeklēsim

BALLE

Ieeja bez maksas

izstādes bez maksas

Mīlestības graviņā pie strūklakas: vizināšanās ar laivu, ūdensbumbām, piepūšamās atrakcijas,
zirgu izjāde un citas atrakcijas

10.00 - 12.30

Skvēriņā pie kultūras nama Muzikālā

10.00 - 14.00
11.00

Skolas ielā Amatnieku

skatuve

Deju grupa Aliens, popgrupa Smaidiņš, sporta deju klubs Ritms, deju grupa Mazais cilvēciņš, austrumdeju kolektīvs
Ugunspuķe u.c., spēles un rotaļas ar Ezi un Sivēnu.
Radošās darbnīcas ar J. Simsona Madonas Mākslas Skolu un Madonas Bērnu un Jauniešu Centru.

un vietējo ražotāju tirdziņš
Madonas kartinga trasē Prokart kausa izcīņa kartingā 2. posms
12.00 Saieta laukumā Minirallija „Madona 2015” atklāšana

Rallija ietvaros notiks „Youngtimer Rally’s” – vēsturisko automobiļu rallijs

12.00

Madonas pilsētas 2. vidusskolas sporta laukumā
Madonas novada čempionāts svaru spiešanā no stāvokļa guļus uz atkārtojumu skaitu,
Latvijas kausa 8. posms.

13.00

Madonas kultūras namā Latvijas Jaunatnes Teātra izrāde „Un

15.00

Laukumā pie Priežu kalna pasākums visai ģimenei „Pazudis un atrasts”
Piepūšamās atrakcijas, klinšu siena, batuts, sejas apgleznošana, slapjais beisbols, niršana
pēc āboliem un daudz citas spēles un aktivitātes kopā ar Madonas baptistu draudzi un
nometņu centru „Ērgļa spārni”

17.00

Saieta laukumā Minirallija

18.00

Madonas pilsētas estrādē Ieskandinot XI Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētkus

atkal Pifs” Ieeja bez maksas

„Madona 2015” noslēgums

„Sadziedam, sadancojam Madonā!”

Piedalās: Madonas un pārnovadu kori un deju kolektīvi, instrumentālais ansamblis Mārča Auziņa vadībā
Ieeja bez maksas

SVĒTDIEN, 7. JŪNIJĀ

17.00

Saieta laukumā Minirallija

„Madona 2015” noslēgums

20.00

Skvēriņā pie kultūras nama (lietus gadījumā kinoteātrī „Vidzeme”)
Improvizācijas teātra izrāde improvizatoru grupas „Spēle” izpildījumā

23.00
00.00

Madonas pilsētas estrādē latviešu

leģendārās grupas „ZODIAC”

koncerts
Svētku nakts ballē grupa CREDO un DJ Roberts Lejasmeijers
Ieeja bez maksas

Madonas kinoteātrī “Vidzeme” īpašs svētkiem veltīts repertuārs
plkst. 11.00; 12.00 - Latvijas animācijas filmu programma „Multenītes pavasarī”, Ieeja bez maksas
plkst. 13.00 - Latvijas animācijas filma pieaugušajiem „Akmeņi manās kabatās” (12+), Ieeja bez maksas
plkst. 15.00 - Filma „Rītdienas zeme” (ASV), ieeja 2.50 Eur

11.00

Saieta laukumā Ielu basketbola turnīra „Topbumba”
kopā ar Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu

12.00

Pie Madonas Valsts ģimnāzijas “Izaicinājumu

14.00

Saieta laukumā Spēlē

17.00

J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas Laimas zālē jauniešu kora „Gaismas ceļā”

1. posms

pārgājiens ģimenēm”

Izklaidējoša rakstura sportiskas aktiviātes visas pilsētas teritorijā.
Organizē biedrība Pie Kraujas. Pieteikšanās pa epastu krauja333@inbox.lv vai pa telefonu 26053467.

Madonas pūtēju orķestris

garīgās mūzikas labdarības koncerts Madonas trūcīgo bērnu atbalstam

Diriģents Mārtiņš Subatovičs, pianiste Elīna Gaile

