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Šonedēļ sākas Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecība
2013. gada 6. aprīlī sāksies biļešu tirdzniecība uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku pasākumiem!
Biļetes varēs iegādāties 42 Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās visā Latvijā un
interneta veikalā www.bilesuparadize.lv , kā arī rezervēt biļetes, zvanot pa Biļešu
Paradīzes biļešu rezervācijas tālruni 67371000.
Plašāk: http://dziesmusvetki.tv/lv/zinas/7/

Iedziedi savu Dziesmu un deju svētku zīmi!
Interneta vietnē http://www.dziesmusvetki.tv/logo jebkuram ir iespēja izveidot
savu
Dziesmu
un
deju
svētku
zīmi
–
skaņu
vijumu
vainagā:
http://www.lnkc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=999&Itemi
d=1
Skaties kā Dziesmu un deju svētku zīmi iedziedājuši Latvijas diriģentu koris
http://www.youtube.com/watch?v=jhCCfjQfQFw&feature=youtu.be
Jaunais Rīgas teātris
http://www.youtube.com/watch?v=HRoQjYGpPO8
Fonds „Viegli”
http://www.youtube.com/watch?v=g6NIJf48tB4
TDA „Zīle”
https://www.youtube.com/watch?v=CY2e0c14Gsw&fb_source=message
Aicinām iedziedāt zīmi katram!
Šobrīd iedziedātas jau vairāk nekā 20 000 zīmes. Kā radīt savu Dziesmu un deju
svētku zīmi, skatīt video instrukcijā:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=niSsIMNaUoA

Vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā šonedēļ notiek pasākums
„Satiec savu meistaru!”
No 2013. gada 4. līdz 7. aprīlim vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā notiks
meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, paraugdemonstrējumi, koncerti un
danči. „Satiec savu meistaru!” notiek ceļā uz šīs vasaras Dziesmu un deju svētkiem.
Meistarus varēs satikt darbnīcās, studijās, muzejos, skolās, kultūras centros,
bibliotēkās un viņu dzīvesvietās. Ikkatram būs iespēja klausīties stāstus un izzināt

tradīcijas, kas saistītas ar dabu un visumu, kā arī iemācīties
pavisam praktiskas lietas.
Plašāk par pasākumu un pieteikšanos:

http://www.draugiem.lv/dziesmusvetki/
Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir izdevis DVD „ Satiec
savu meistaru!”, kur ikviens var iepazīties ar sešiem amata
meistariem, kas ar saviem prasmju noslēpumiem dalījās
aizvadītā gada pasākumā. Meklē DVD lielākajās Latvijas Pasta
nodaļās un grāmatnīcās!
DVD reklāmas rullītis: http://www.youtube.com/watch?v=PET4KYwLcf0

Sākas Latvijas koru skates
Ar skatēm 6. aprīlī Siguldā un 7. aprīlī Ogrē sākas Latvijas koru intensīvākais
gatavošanās posms XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.
Plašāk:
http://www.lnkc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=882&Itemi
d=1
Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem turpinās arī deju kolektīvu un vokālo ansambļu
skates
Deju kolektīvu skates:
http://www.lnkc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=874&Itemi
d=1
Vokālo ansambļu skates:
http://www.lnkc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemi
d=1

Dailes teātrī Rīgā noskaidros Latvijas labāko amatierteātra
izrādi
Šī gada sākumā Latvijas amatierteātri reģionu skatēs izvirzīja labākos
iestudējumus Latvijas amatierteātru skates „Gada izrāde 2012” finālam. 10 labākās
izrādes šajā nedēļas nogalē - 6. un 7. aprīlī - Dailes teātrī Rīgā sacentīsies par Gada
izrādes titulu.
Plašāk par skates finālistiem:
http://www.lnkc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Item
id=1

Seko Dziesmu un deju svētkiem sociālajos tīklos!
twitter.com/Dziesmu_svetki
Gido Kokars aicina lietot
lietot #DzSv
http://www.youtube.com/watch?v=dKa6HN_dYQo
facebook.com/Dziesmusvetki
Gido Kokars aicina spiest "Like"
http://www.youtube.com/watch?v=rSeBnzfKSsU

draugiem.lv/dziesmusvetki
Gido Kokars aicina spiest "Sekot"
http://www.youtube.com/watch?v=TmGQC-WmOkA

Šonedēļ atvērta Dziesmu un deju svētku mājas lapa:
www.dziesmusvetki.tv

Paldies, ka esam kopā Dziesmu un deju svētku tapšanā! Lai svētki
atbalsojas!
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

