XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki
2013. gada 30. jūnijs – 7. jūlijs
Datums

21. jūnijs,
piektdiena

Laiks
16.00
Ieejas maksa Ls
2,
skolēniem,
studentiem,
pensionāriem un
Latvijas
Mākslinieku
savienības
biedriem Ls 1

Norise

Vieta

Tautas lietišķās
mākslas izstādes
„Dziesma top citādi”
atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz
8. septembrim

Rīgas izstāžu zālē
„Rīgas Mākslas telpa”,
Kungu ielā 3
Darba laiks:
11.00 – 18.00,
Pirmdienās slēgts

Koru kari

Latvijas Universitātes
Lielajā aulā, Raiņa
bulvārī 19;
Rīgas Latviešu
biedrības namā,
Merķeļa ielā 13
Interneta tiešraidē
www.ltv.lv
Latvijas Radio 3

12.00
Bezmaksas
pasākums
Ieejas maksa
Latvijas
Etnogrāfiskajā
brīvdabas
muzejā

Latvijas amatierteātru
izrādes

Latvijas
Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā,
Brīvības gatvē 440

11.00

Ekumēniskais
dievkalpojums

12.00

Vokālo ansambļu

11.00
Bezmaksas
pasākums
29. jūnijs,
sestdiena

30. jūnijs,
svētdiena

Doma baznīcā,
Doma laukumā 1
Tiešraidē LTV1
Mazajā Ģildē,

Izstādes ekspozīcija būs stāsts par mantotās tradīcijas
pārnesi šodienā. Senajām prasmēm pievienots ne tikai
radošums un jauno materiālu iespējas, bet arī labs dizains.
Izstādē būs skatāmi 100 tautas lietišķās mākslas studiju
unindividuālo meistaru2000 darbi.

2013. gada skatēs žūrijas komisijas izvirzītie labākie Latvijas
kori piedalās fināla konkursā, lai iegūtu labāko koru titulus
jaukto, vīru un sieviešu koru grupās.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sētās izrādīs
Rūdolfa Blaumaņa lugu iestudējumus, atceroties izcilo
latviešu dramaturgu viņa 150. dzimšanas dienā.

Latvijas vokālie ansambļi sacentīsies par labākā vokālā

Bezmaksas
pasākums

konkurss

13.00 – 13.40

Dziesmu un deju
svētku atklāšanas
pasākumi novados

14.00
Ieeja Ls 1, Ls 3

Bērnu folkloras kopu
un solistu koncerts
„Zvaigžņu sega”

16.00
Ieeja Ls 3

Tautas tērpu skate

18.30
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7

Garīgās mūzikas
koncerts

21.30
Bezmaksas
pasākums

Dziesmu un deju
svētku atklāšana un
virsdiriģentu/virsvadītā
ju godināšana

Amatu ielā 3/5

Rīgas Latviešu
biedrības nama Zelta
zālē,
Merķeļa ielā 13

ansambļa titulu.
Visos pagastos, novados un pilsētās, kas piedalās svētkos,
pacels svētku karogu. Pacelšanas laiks – pēc svētkiem
veltītā dievkalpojuma Rīgas Domā – no 13.12 Latvijas
austrumos līdz 13.40 rietumos, brīdī, kad saule atrodas
visaugstāk.
Tā ir „Zvaigžņu sega” ar dažāda starojuma atsevišķām
zvaigznēm un zvaigžņu puduriem. Tā ir zvaigžņu sega, kas
sargā mantojumu, kas trausls savā vienkāršībā, bet bagāts
savā nākotnes starojumā. Koncertā piedalās bērnu un
jauniešu folkloras konkursu uzvarētāji.

Starptautiskajā
izstāžu centrā
Ķīpsalā, Hallē Nr. 1,
Ķīpsalas ielā 8
Ierakstā LTV1
1. jūlijā 21.20,
tiešstraumē un pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
Doma baznīcā,
Doma laukumā 1
Tiešraidē LTV1,
tiešstraumē un pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
Latvijas Radio 3

Profesionālie kolektīvi – Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris, Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”, Latvijas Radio
koris, kamerkoris „Ave Sol” -, kā arī un Rīgas Doma zēnu
korisatskaņos pēdējā laika latviešu autoru vokāli
instrumentālo garīgo mūziku. Tiks izmantoti arī katoļu,
pareizticīgo, luterāņu un baptistu autentisku sakrālu
dziedājumu fragmenti (fonogrammas), ko iedziedājuši
patiesi ticīgi mūsu līdzcilvēki dažādos Latvijas novados.

Dziesmu svētku parkā
Tiešraidē LTV1 21.15,
tiešstraumē un pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv

Tradicionālā Dziesmu un deju svētku atklāšana un
virsdiriģentu/virsvadītāju godināšana. Atklāšanas
ceremonijā piedalīsies visu veidu kori, kas pārstāves četrus
Latvijas vēsturiskos novadus, kā arī pūtēju orķestri un
etnodziedātāju kopa. Būs vērojami Tautas tērpu skates
laureātu demonstrējumi.

Latviešu tautas tērpu skatē – uzvedumā piedalīsies skates
laureāti, kas speciāli veidotā iestudējumā demonstrēs savus
tērpus un izspēlēs vienu no svarīgākajiem ģimenes godiem
– krustabas.

12.00
Bezmaksas
pasākums

Koklētāju ansambļu
konkurss

13.00
Bezmaksas
pasākums

Deju kolektīvu
konkurss

18.00
Bezmaksas
pasākums

Mazākumtautību
kolektīvu
koncertuzvedums
„Zem vienas debess”

1. jūlijs,
pirmdiena

12.00
Bezmaksas
pasākums

2. jūlijs,
otrdiena

No 12.00
Bezmaksas
pasākums
14.00
Bezmaksas
pasākums

19.00
Ieeja Ls 5, Ls 7

Rīgas Latviešu
biedrības namā,
Merķeļa ielā 13
Starptautiskajā
izstāžu centrā
Ķīpsalā, Hallē Nr. 2,
Ķīpsalas ielā 8
Interneta tiešraidē
www.ltv.lv
Lielajā Ģildē,
Amatu ielā 6
Ierakstā LTV1
4. jūlijā 21.15, ,
tiešstraumē un pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv

Amata meistaru
darinājumu gadatirgus
atklāšana

Vērmanes dārzā

Latvijas amatierteātru
izrādes

Vērmanes dārzā

Bērnu vokālo
ansambļu koncerts

Berga Bazārā,
Elizabetes ielā 83/85

Jāzepa Vītola
150. dzimšanas dienai
veltīts koncerts

Latvijas Universitātes
Lielajā aulā,
Raiņa bulvārī 19
Ierakstā LTV1
2. jūlijā 21.15,
tiešstraumē un pēc
raidījuma

Koklētāju ansambļi sacentīsies par labākā ansambļa titulu.

Žūrijas izvirzītie labākie jauniešu un vidējās paaudzes deju
kolektīvi piedalīsies fināla konkursā, lai iegūtu labāko
kolektīvu titulus.

Uzveduma tēma – mazākumtautību un latviešu kultūru
pārstāvju sadraudzība – visdažādākajās izpausmēs, jo, lai arī
esam dažādi, tomēr dzīvojam uz vienas zemes, zem vienas
debess, zem vienas saules vienā kopīgā laika ritumā.

Dziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas
amatnieki, tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Sudraba
rotas, zāļu tējas, linu galdauti, Jāņu siers, žāvētas butes,
svaigs medus, Latgales podi būs tikai dažas no gadatirgū
atrodamām veltēm. Te varēs arī satikt meistarus, kas rādīs
savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstā gadatirgū,
līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas un
koncerti.
Vērmanes dārzā izrādīs Rūdolfa Blaumaņa lugu
iestudējumus, atceroties izcilo latviešu dramaturgu viņa
150. dzimšanas dienā.
Bērnu vokālo ansambļu svētku sveicieni.

Koncertā iekļautie skaņdarbi rādīs gan pazīstamo un
iemīļoto, gan nezināmo un piemirsto Jāzepu Vītolu. Līdzās
a cappella kormūzikai būs arī kāda solodziesma un
instrumentāla epizode simfoniskajam orķestrim. Liela
nozīme būs videostāstam un neuzkrītošai stāstnieka
klātbūtnei.

3. jūlijs,
trešdiena

demonstrējuma –
www.ltv.lv
Latvijas Radio 3
Starptautiskajā
izstāžu centrā
Ķīpsalā, Hallē Nr. 2,
Ķīpsalas ielā 8
Ierakstā LTV1 5.jūlijā
21.15, tiešstraumē un
pēc raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
Latvijas Radio 3

Koncerts pavērs mūsu tautas muzikālā mantojuma
bezgalīgās interpretācijas iespējas. Tā nosaukumā
izmantotais vārds „Raksti” simboliski un konceptuāli sevī
apvieno daudzus tautas dziesmās un mūzikā atrodamus
līmeņus. Rakstu lasīšanas rituālu caur tautas dziesmām un
mūziku koncertā iecerēts izdzīvot simboliskas vienas
cilvēka dzīves dienas laikā.

20.00
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7

Tautas mūzikas
koncerts „Raksti”

No 19.00
Bezmaksas
pasākums

Viesu kolektīvu
koncerti

Vērmanes dārzā

10.00 – 22.00
Bezmaksas
pasākums

Amata meistaru
darinājumu gadatirgus

Vērmanes dārzā

10.00
Bezmaksas
pasākums

Pūtēju orķestru
konkurss

Lielajā Ģildē,
Amatu ielā 6
Interneta tiešraidē
www.ltv.lv

Latvijas pūtēju orķestri sacentīsies par labākā pūtēju
orķestra titulu.

Vērmanes dārzā

Lai īpaši akcentētu ikvienas mazākumtautības kultūru,
paralēli koru, deju kolektīvu, orķestru un ansambļu
priekšnesumiem, vienas dienas garumā visdažādākajās
prezentācijās būs iespēja iepazīt spilgtus dažādu tautu
indivīdus. Viņi pārstāvēs tēlotājmākslu, lietišķo mākslu,
folkloru, mūziku, deju. Tie ir dažādu mūzikas instrumentu
pārzinātāji, vokālisti, raksturdeju meistari, nacionālo spēļu
un pasaku pārzinātāji, valodas skolotāji, kino vai
dokumentālo filmu pazinēji, savas kultūras vēstures, valodu,

12.00 – 22.00
Bezmaksas
pasākums

Mazākumtautību diena
„Gaismas avots”

Latvijas tautas vienotības izjūta ir viens no Dziesmu un deju
svētku lielākajiem „magnētiem”. Tajā pašā laikā ir ļoti vērtīgi
savā pulkā redzēt arī svētku viesus, citu tautu pārstāvjus,
kas iepazīstina ar savām tradīcijām.
Dziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas
amatnieki, tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Sudraba
rotas, zāļu tējas, linu galdauti, Jāņu siers, žāvētas butes,
svaigs medus, Latgales podi būs tikai dažas no gadatirgū
atrodamām veltēm. Te varēs arī satikt meistarus, kas rādīs
savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstā gadatirgū,
līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas un
koncerti.

No 14.00
Bezmaksas
pasākums

Latvijas amatierteātru
izrādes

Dailes teātra Mazajā
zālē un Kamerzālē,
Brīvības ielā 75

No 18.00
Bezmaksas
pasākums

Viesu kolektīvu
koncerti

Rīgas koncertzālēs

19.00
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7, Ls 10, Ls 15

Vokāli simfoniskās
mūzikas koncerts

Laiku vēl
saskaņos

Mazākumtautību
kolektīvu koncerts

10.00 – 22.00
Bezmaksas
pasākums

4. jūlijs,
ceturtdiena

Arēnā Rīga,
Skanstes ielā 21
Ierakstā LTV1 21.15,
tiešstraumē un pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
Latvijas Radio 3
Berga Bazārā,
Elizabetes ielā 83/85

Amata meistaru
darinājumu gadatirgus

Vērmanes dārzā

No 14.00
Bezmaksas
pasākums

Latvijas amatierteātru
izrādes

Dailes teātra Mazajā
zālē un Kamerzālē,
Brīvības ielā 75;
Latvijas Leļļu teātrī,
Kr. Barona ielā 16/18

No 18.00
Bezmaksas
pasākums

Viesu kolektīvu
koncerti

Rīgas koncertzālēs

19.00
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7

Kokļu mūzikas
koncerts

Starptautiskajā
izstāžu centrā
Ķīpsalā, Hallē Nr. 2,

paražu, tikumu, tradīciju kopēji u.c.
Skatītāji tiks iepazīstināti ar labākajiem latviešu autoru
darbu iestudējumiem amatierteātros laika posmā no 2008.
līdz 2013. gadam.
Latvijas tautas vienotības izjūta ir viens no Dziesmu un deju
svētku lielākajiem „magnētiem”. Tajā pašā laikā ir ļoti vērtīgi
savā pulkā redzēt arī svētku viesus, citu tautu pārstāvjus,
kas iepazīstina ar savām tradīcijām.
Koncertā piedalās profesionālie kolektīvi – Valsts
Akadēmiskais koris „Latvija”, kamerkoris „Ave Sol”, Latvijas
Nacionālās operas koris un orķestris, Liepājas simfoniskais
orķestris, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris,
orķestris „Sinfonietta Rīga” –, kā arī 20 labākie Latvijas
amatierkori.

Dziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas
amatnieki, tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Sudraba
rotas, zāļu tējas, linu galdauti, Jāņu siers, žāvētas butes,
svaigs medus, Latgales podi būs tikai dažas no gadatirgū
atrodamām veltēm. Te varēs arī satikt meistarus, kas rādīs
savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstā gadatirgū,
līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas un
koncerti.
Dailes teātrī varēs vērot labākos latviešu autoru darbu
iestudējumus amatierteātros laika posmā no 2008. līdz
2013. gadam.
Latvijas Leļļu teātrī latviešu disporas amatierteātri rādīs
savus iestudējumus.
Latvijas tautas vienotības izjūta ir viens no Dziesmu un deju
svētku lielākajiem „magnētiem”. Tajā pašā laikā ir ļoti vērtīgi
savā pulkā redzēt arī svētku viesus, citu tautu pārstāvjus,
kas iepazīstina ar savām tradīcijām.
Koncertā skanēs oriģināldarbi koklēm, kā arī tautasdziesmu
apdares, kas būs veidotas gan kā instrumentāli, gan arī kā
vokāli instrumentāli darbi. Koncerta programmas

Ķīpsalas ielā 8

No 19.00
Bezmaksas
pasākums

20.00
Ieeja Ls 3, Ls 5

22.00
Ieeja Ls 1, Ls 3
23.00
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7
19.00 – 00.00
Ieeja Ls 3

5. jūlijs,
piektdiena

Pūtēju orķestru
koncerti Rīgas
baznīcās

tēma – Saule. Piedalās 25 koklētāju ansambļi un Rīgas
Doma skolas meiteņu koris.

Rīgas Sāpju
Dievmātes baznīcā,
Pils laukumā 5;
Sv. Jēkaba katedrālē,
Jēkaba ielā 9;
Sv. Mārtiņa baznīcā,
Slokas ielā 34; Jēzus
baznīcā, Elijas ielā 18;
Torņakalna baznīcā,
Torņakalna ielā 3/5

Pirmo reizi Dziesmu svētkos 20 pūtēju orķestri muzicēs
Rīgas baznīcās.

Vokālo ansambļu
garīgās mūzikas
koncerts „Latviešu
psalmu dziedājumi”
Deju lieluzveduma
„Tēvu laipas”
ģenerālmēģinājums –
koncerts
Vokālo ansambļu
laicīgās mūzikas
koncerts „Putns ar zīda
asti”

Rīgas Sv. Jāņa
baznīcā, Jāņa ielā 7
Latvijas Radio 3

Koncerta koncepcijas pamatā ir iecere parādīt psalmus kā
izdziedātus tekstus, kas muzikāli izteiksmīgi un kontrastaini
caurvij latviešu mūzikas vēstures dažādos laikmetus no
senlaikiem līdz pat mūsdienām.

Daugavas stadionā,
Augšielā 1

600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 dalībniekiem
deju rakstos atklās latviešu tautas vēstures pagriezienus un
latviskās dzīvesziņas vērtības.

Doma dārzā, Doma
laukumā 1
Latvijas Radio 3

Vokālās mūzikas koncerta centrā būs mīlestības tēma, kas
atspoguļota 2013. gada jubilāra, izcilā latviešu dzejnieka
Ojāra Vācieša lirikā.

Saieta nams

Starptautiskajā
izstāžu centrā,
Ķīpsalā, Hallē Nr. 1,
Ķīpsalas ielā 8

Lustīgi brīži svētku dalībniekiem, interesanta, daudzveidīga
programma tūristiem, koncerti, kulinārijas brīnumi –
„Garšīgā Latvija”.

10.00 – 22.00
Bezmaksas
pasākums

Amata meistaru
darinājumu gadatirgus

Vērmanes dārzā

11.00 – 22.00
Bezmaksas

Tautas mūzikas
ansambļu maratons

Vērmanes dārzā

Dziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas
amatnieki, tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Sudraba
rotas, zāļu tējas, linu galdauti, Jāņu siers, žāvētas butes,
svaigs medus, Latgales podi būs tikai dažas no gadatirgū
atrodamām veltēm. Te varēs arī satikt meistarus, kas rādīs
savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstā gadatirgū,
līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas un
koncerti.
Dziesmu un deju svētku gadatirgus atmosfēru papildinās
tautas mūzikas ansambļi un lauku kapelas no visas Latvijas,

pasākums

Dailes teātra Mazajā
zālē un Kamerzālē,
Brīvības ielā 75;
Latvijas Leļļu teātrī,
Kr. Barona ielā 16/18

Labākie latviešu autoru darbu iestudējumi amatierteātros
laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam.

Daugavas stadionā,
Augšielā 1

600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 dalībniekiem
deju rakstos atklās latviešu tautas vēstures pagriezienus un
latviskās dzīvesziņas vērtības.

Doma laukumā

Viesu kolektīi un bērnu mākslinieciskie kolektīvi –
iepazīstinās ar savas zemes tradīcijām un kultūru.

No 12.00
Bezmaksas
pasākums

Latvijas amatierteātru
izrādes

14.00
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7, Ls 10, Ls 15
No 16.00
Bezmaksas
pasākums

Deju lieluzvedums
„Tēvu laipas”, 1.
koncerts
Viesu kolektīvu un
bērnu māksliniecisko
kolektīvu – koncerts.

18.00
Bezmaksas
pasākums

Senioru koru un deju
kolektīvu koncerts
„Zem treju loku
varavīkšņu tilta”

Starptautiskajā
izstāžu centrā
Ķīpsalā, Hallē Nr.2,
Ķīpsalas ielā 8

No 18.00
Bezmaksas
pasākums

Viesu kolektīvu
koncerti

Rīgas koncertzālēs

22.00
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7, Ls 10, Ls 15

Deju lieluzvedums
„Tēvu laipas”, 2.
koncerts

Daugavas stadionā,
Augšielā 1

Saieta nams

Starptautiskajā
izstāžu centrā
Ķīpsalā, Hallē Nr. 1,
Ķīpsalas ielā 8

Lustīgi brīži svētku dalībniekiem, interesanta, daudzveidīga
programma tūristiem, koncerti, kulinārijas brīnumi –
„Garšīgā Latvija”.

Mežaparka Lielajā
estrādē

2013. gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo – Lai top!”. Vārds
„Līgo” latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, garīgas un
fiziskas attīrīšanās, auglības un, pats galvenais – gaismas
(saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Tas izskanēs
varenā kopkorī, kurā piedalīsies 250 jauktie, 75 sieviešu, 26
vīru, 40 senioru un arī latviešu diasporas kori – kopā ap 13
000 dziedātāju. Noslēguma koncertā piedalīsies arī
apmēram 2000 dejotāju, 1000 pūtēju orķestru mūziķu.

19.00 – 00.00
Ieeja Ls 3

6. jūlijs,
sestdiena

kas iepriecinās gadatirgus apmeklētājus gan ar mūsdienīgu
skanējumu, gan arī ar seno tautas instrumentu spēles
prasmēm.

10.00
Ieeja Ls 1, Ls 3

Noslēguma koncerta
„Līgo!”
ģenerālmēģinājums –
koncerts

Dziesmu un deju svētku tradīcijas dzīvotspējas noslēpums ir
dažādu vecumu dalībnieku piedalīšanās un zināšanu
tālāknodošana nākamajām paaudzēm. Senioru koru un deju
kolektīvu koncertā piedalīsies 20 labākie Latvijas senioru
deju kolektīvi un 41 senioru koris – kopā 1300 dalībnieku.
Latvijas tautas vienotības izjūta ir viens no Dziesmu un deju
svētku lielākajiem „magnētiem”. Tajā pašā laikā ir ļoti vērtīgi
savā pulkā redzēt arī svētku viesus, citu tautu pārstāvjus,
kas iepazīstina ar savām tradīcijām.
600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 dalībniekiem
deju rakstos atklās latviešu tautas vēstures pagriezienus un
latviskās dzīvesziņas vērtības.

10.00 – 22.00
Bezmaksas
pasākums

Amata meistaru
darinājumu gadatirgus

11.00 – 20.00

Folkloras diena
11.00 – 17.00
Bezmaksas
pasākums
Ieejas maksa
Latvijas
Etnogrāfiskajā
brīvdabas
muzejā

Vērmanes dārzā

Vērmanes dārzā,
Esplanādē,
Bastejkalnā, Operas
skvērā, Berga Bazārā
(Birojnīcā), Elizabetes
ielā 83/85, J.Vītola
Latvijas Mūzikas
akadēmijā, Kr. Barona
ielā 1

Dziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas
amatnieki, tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Sudraba
rotas, zāļu tējas, linu galdauti, Jāņu siers, žāvētas butes,
svaigs medus, Latgales podi būs tikai dažas no gadatirgū
atrodamām veltēm. Te varēs arī satikt meistarus, kas rādīs
savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstā gadatirgū,
līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas un
koncerti.

Rīgas parkos un skvēros, kā arī muzejā notiks koncerti,
danči, meistardarbnīcas, būs arī stāstnieku klubs un bērnu
rotaļlaukums. Piedalīsies 130 Latvijas folkloras kopas un
etnogrāfiskie ansambļi.

Latvijas
Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā,
Brīvības gatvē 440

11.00 – 17.30
Bezmaksas
pasākums

Vokālo ansambļu
sadziedāšanās / Ielu
muzicēšana

Rīgas parkos, skvēros,
laukumos

15.00
Ieeja Ls 1, Ls 3

Bērnu vokālo
ansambļu
koncertuzvedums /
Muzikāla pasaka
„Jūriņā”

Rīgas Latviešu
biedrības nama
Lielajā zālē,
Merķeļa ielā 13

68 koncerti 5,5 stundu laikā – Latvijas vokālo ansambļu
dziedāšanas maratons, kurā iesaistīti 36 ansambļi, kas
zināmā maršrutā pārvietosies pa Rīgas ielām, parkiem un
skvēriem, sniedzot 30 minūšu garus priekšnesumus
astoņās dažādās vietās.
Bērnu vokālie ansambļi „Gaismiņa”, „Knīpas un Knauķi”,
„Kolibri”, „Krāslaviņa”, „Mikauši”, „Rotiņa” caur latviešu
tautas dziesmām kopā ar komponistiem Līgu Celmu,
Rihardu Dubru, Andri Dzenīti, Ēriku Ešenvaldu, Jāni Ķirsi,
Indru Riši, Andri Sējānu, Gundegu Šmiti un režisoru Paulu
Timrotu, smilšu kino mākslinieci Zani Pumpuri-Prāmnieci,
horeogrāfi Sanitu Sējāni dosies aizraujošā ceļojumā jūras

pasaulē – gan izzinot vēsturi, gan izpētot dažādas
paranormālas parādības jūrā...

15.00
Ieeja Ls 3, Ls 5,
Ls 7, Ls 10, Ls 15

Deju lieluzvedums
„Tēvu laipas”, 3.
koncerts

Daugavas stadionā,
Augšielā 1

16.00
Bezmaksas
pasākums

Viesu kolektīvu
koncerti

Rīgas koncertzālēs

Pūtēju orķestru
Dižkoncerts

Doma laukumā
Tiešraidē LTV7 17.00 –
22.00,
LTV1
18.30 – 20.30,
tiešstraumē un pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
Latvijas Radio 3

17.00
Bezmaksas
pasākums

19.00
Ieeja Ls 1, Ls 3

Noslēguma koncerta
„Līgo!”
ģenerālmēģinājums –
koncerts

Mežaparka Lielajā
estrādē

22.00
Bezmaksas
pasākums

Kokļu mūzikas nakts
koncerts „Lai top
gaisma!”

Rīgas Sv. Jēkaba
katedrālē,
Jēkaba ielā 9

600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 dalībniekiem
deju rakstos atklās latviešu tautas vēstures pagriezienus un
latviskās dzīvesziņas vērtības.
Latvijas tautas vienotības izjūta ir viens no Dziesmu un deju
svētku lielākajiem „magnētiem”. Tajā pašā laikā ir ļoti vērtīgi
savā pulkā redzēt arī svētku viesus, citu tautu pārstāvjus,
kas iepazīstina ar savām tradīcijām.

60 pūtēju orķestru koncertā izskanēs piederība savai zemei
– savam novadam, savām mājām, savai ģimenei. Koncertā
piedalīsies arī viesorķestris no Igaunijas.

2013. gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo – Lai top!”. Vārds
„Līgo” latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, garīgas un
fiziskas attīrīšanās, auglības un, pats galvenais – gaismas
(saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Tas izskanēs
varenā kopkorī, kurā piedalīsies 250 jauktie, 75 sieviešu, 26
vīru, 40 senioru un arī latviešu diasporas kori – kopā ap 13
000 dziedātāju. Noslēguma koncertā piedalīsies arī
apmēram 2000 dejotāju, 1000 pūtēju orķestru mūziķu.
Koncertā būs iespēja dzirdēt dažādu latviešu komponistu
oriģinālmūziku koklēm un Rietumeiropas komponistu
klasiskās un romantiskās mūzikas pārlikumus koklēm. Tajā
koncertkokle atklāsies visdažādākajos veidos – gan solo un

dueta, gan ansambļu un apvienoto ansambļu skanējumā.
Apvienotājā koklētāju ansamblī vienkopus muzicēs
apmēram 60 koklētājas.
22.00
Ieeja Ls 5, Ls 7,
Ls 10, Ls 15, Ls
20, Ls 25

Deju lieluzvedums
„Tēvu laipas”, 4.
koncerts

09.30

Pūtēju orķestru
„Karoga gājiens”

10.00 – 15.00
Sēdvieta
tribīnēs Ls 30

Svētku dalībnieku
gājiens

7. jūlijs,
svētdiena
10.00 – 17.00
Bezmaksas
pasākums

19.00
Ieeja Ls 3, Ls 6,
Ls 9, Ls 12, Ls 15,
Ls 20, Ls 25, Ls
30

Daugavas stadionā,
Augšielā 1
Tiešraidē LTV1,
tiešstraumē un pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
No Rīgas Latviešu
biedrības nama pa
Raiņa bulvāri līdz
Brīvības piemineklim
No Brīvības
pieminekļa pa
Brīvības ielu līdz
Dailes teātrim
Tiešraidē LTV1 un
LTV7, tiešstraumē un
pēc raidījuma
demonstrējumawww.ltv.lv
Latvijas Radio 1

Amata meistaru
darinājumu gadatirgus

Vērmanes dārzā

Noslēguma koncerts
„Līgo!”

Mežaparka Lielajā
estrādē
Tiešraidē LTV1 19.00,
LTV7 21.30, tiešraides
demonstrējuma laikā
LTV1 tiešstraumē un

600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 dalībniekiem
deju rakstos atklās latviešu tautas vēstures pagriezienus un
latviskās dzīvesziņas vērtības.

1000 pūtēju orķestru mūziķi svinīgā gājienā pavadīs
Dziesmu svētku karogu. Tādējādi tiks izveidots lielākais
pūtēju orķestris Dziesmu svētku vēsturē.

Dziesmu svētku gājiens ir svētku kulminācija pilsētvidē. Tajā
piedalās gan svētku dalībnieki, gan organizētāji.

Dziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas
amatnieki, tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Sudraba
rotas, zāļu tējas, linu galdauti, Jāņu siers, žāvētas butes,
svaigs medus, Latgales podi būs tikai dažas no gadatirgū
atrodamām veltēm. Te varēs arī satikt meistarus, kas rādīs
savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstā gadatirgū,
līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas un
koncerti.
2013. gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo – Lai top!”. Vārds
„Līgo” latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, garīgas un
fiziskas attīrīšanās, auglības un, pats galvenais – gaismas
(saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Tas izskanēs
varenā kopkorī, kurā piedalīsies 250 jauktie, 75 sieviešu, 26
vīru, 40 senioru un arī diasporas kori – kopā ap 13 000

27. jūnijs –
7. jūlijs

23.00 – 04.00
Bezmaksas
pasākums

Sadziedāšanās nakts

Bezmaksas
pasākums

Bērnu un jauniešu
tēlniecības izstāde
„Dziesmu svētku ceļš”

pēc raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
Latvijas Radio 1,
Latvijas Radio 3
Mežaparka Lielajā
estrādē
Tiešraidē LTV1 un
LTV7 raidījuma laikā
tiešstraumē, pēc
raidījuma
demonstrējuma –
www.ltv.lv
Galerijā Centrs,
Audēju ielā 16

dziedātāju. Noslēguma koncertā piedalīsies arī apmēram
2000 dejotāju, 1000 pūtēju orķestru mūziķu.

Ikreiz, Dziesmu svētkiem izskanot, kori un klausītāji turpina
sadziedāšanos, spontāni izvēloties gan tautas dziesmas,
gan ziņģes, tāpēc svētku Noslēguma koncerta izskaņā kopā
ar 13 000 dziedātāju ikviens varēs izdziedāties no sirds.

Izstāde veidosies kā garš līgo ceļš, kas „aizvedīs” skatītāju
no svētku gatavošanās notikumiem līdz pašiem svētkiem.
Izstādē varēs apskatīt gan Dziesmu svētku izcelšanos un
svētku procesu, gan kopplānu un aizkulises.

