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12:00 Latvijā rezidējošie

finanšu instrumenta līdzekļiem realizēja
projektu “Jauno mediju mākslas izglītības
attīstība Liepājā”, kas ļāva paplašināt
jauno mediju mākslas izglītības iespējas
Liepājas Universitātē. Projekta ietvaros
tika izveidota maģistra un doktora studiju
programma jauno mediju mākslā, uzlabots
mācīšanas un mācīšanās process, kā arī
uzlabots tehniskais nodrošinājums studiju
un pētniecības videi.

Ziemeļvalstu vēstnieki – Hans
Brasks (Dānija), Olli Kantanens
(Somija), Steinars Ēgils Hāgens
(Norvēģija), Annika Jagander
(Zviedrija) un Ziemeļvalstu
Ministru padomes biroja Latvijā
direktors Stēfans Ēriksons
tiekas ar Liepājas pilsētas mēru
Uldi Sesku un Liepājas pilsētas
Domes pārstāvjiem

Norises vieta: Liepājas Universitātes
Jauno mediju mākslas pētījumu laboratorija,
Kūrmājas prospekts 13
Organizē: Liepājas Universitāte un
Norvēģijas vēstniecība Latvijā

Norises vieta: Liepājas pilsētas Dome,
Rožu iela 6
Organizē: Liepājas pilsētas Dome

14:30 Zviedrijas vēstniece

Latvijā Annika Jagander apmeklē
Liepājas Raiņa 6.vidusskolu un
tiekas ar skolēniem

12:30 Preses konference
ar Ziemeļvalstu vēstnieku,
Ziemeļvalstu Ministru padomes
biroja Latvijā direktora un
Liepājas pilsētas Domes
pārstāvju piedalīšanos

Diskusija par ilgtspējīgu attīstību un
ANO attīstības mērķiem – kā mēs varam
nodrošināt videi draudzīgu sabiedrības un
ekonomikas līdzsvarotu attīstību, ievērojot
vides prasības un neapdraudot nākamo
paaudžu iespējas.

Norises vieta: Liepājas pilsētas Dome,
Rožu iela 6
Organizē: Liepājas pilsētas Dome

Norises vieta: Liepājas Raiņa 6.vidusskola,
Ganību 106
Organizē: Zviedrijas vēstniecība

14:30 Norvēģijas vēstnieks

14:30 Seminārs “Jaunākās

Liepājas Universitāte no 2009. līdz
2011. gadam par Eiropas Ekonomiskās
zonas un Norvēģijas valdības divpusējā

Šogad Somijā notika pirmais aprites
ekonomikas forums, kas definēja aprites
ekonomikas izaicinājumus, iezīmējot
iespējas Ziemeļvalstīs un visā pasaulē.
Zīmīgi ir arī tas, ka ik gadu Ziemeļvalstīs
tiek rīkoti biznesa ideju konkursi, kuros tiek
vērtēta uzņēmuma spēja risināt atkritumu
un piesārņojuma problēmas. Seminārā
būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju
par jaunākajām tendencēm Ziemeļvalstu

tendences aprites ekonomikā un
bezatkritumu ražošanā”

Latvijā Steinars Ēgils Hāgens
tiekas ar Liepājas Universitātes
rektori Prof. Daci Markus,
apmeklē Liepājas Universitātes
Jauno mediju mākslas pētījumu
laboratoriju un tiekas ar
studentiem
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Todorova, Aleka Popova, Meņa Kumandareja,
Konstantina Kavafja, Oidiras Avas Olafsdotiras,
Einara Maura Gudmundsona, Sjouna u. c.
autoru darbus. Līdzdarbojies ievērojamā grieķu
rakstnieka Nika Kazantzaka darba “Kristus
pēdējais kārdinājums” latviskošanā. Iztulkojis
piecus Mišela Velbeka romānus, par romāna
“Varbūt ir sala” tulkojumu 2008. gadā saņēmis
Latvijas Literatūras gada balvu. Otrreiz šo
balvu ieguvis 2015. gadā par Džonatana Litela
romāna “Labvēlīgās” tulkojumu.
Dens Dimiņš kopš 2016. gada ir Latvijas
Rakstnieku savienības biedrs. Šobrīd dzīvo un
studē Berlīnē.

uzņēmējdarbībā, kas saistītas ar aprites
ekonomiku un bioekonomiku, kā arī bezatkritumu jeb ‘zero-waste’ jēdzienu. Kas ir
aplikācija Too-Good-To-Go? Kādi ir Ziemeļvalstu
piemēri vispārējām tendencēm bez-atkritumu
un aprites ekonomikas inovācijām? Kādas
iespējas ir Baltijas valstīs un Latvijā?
Norises vieta: Liepājas biznesa inkubators,
Dārza ielā 4/8
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā, Liepājas biznesa inkubators

15:00 Somijas vēstnieks Latvijā
Olli Kantanens apmeklē Liepājas
Valsts 1. ģimnāziju un tiekas ar
skolēniem

Norises vieta: Liepājas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas lasītavā, Zivju ielā 7, 3.stāvā.

15:30 Zviedru bērnu literatūras
pēcpusdiena un izstādes
“Kur bērnam augt” atklāšana

Šogad Somija svin savas neatkarīgās valsts
simtgadi un Somijas vēstnieks Latvijā Olli
Kantanens tikšanās laikā ar skolēniem diskutēs
par mūsu valstu politiskajiem, ekonomiskajiem,
kultūras un pilsoniskajiem sakariem,
pastāstīs par vēstniecības darbu un attiecību
stiprināšanu starp Latviju un Somiju. Pēc
sarunas tiks demonstrēta somu dokumentālā
filma “Ezera pasakas”, kas skatītājiem
dod iespēju ieskatīties noslēpumainajā un
aizraujošajā zemūdens pasaulē. Filmas pamatā
ir somu pasakas, teikas, leģendas un ticējumi,
kas stāsta par tūkstošiem ezeru, ar kuriem
bagāta Somija. Filmā četri gadalaiki seko cits
citam, rādot skatītājiem, ka gadalaiki ik gadu
nes sev līdzi ko brīnumainu.

Ar izstādi “Kur bērnam augt” Zviedru
institūts vēlas iedvesmot sabiedrību uz
plašāku dialogu par bērnu literatūras
nozīmi un veicināt grāmatu starptautisko
apriti. Rakstnieki, dzejnieki, ilustrētāji,
tulkotāji, izdevniecību darbinieki, mācībspēki,
bibliotekāri un pētnieki – katram ir svarīga
loma šajā kopējā darbā. Izstāde. Zviedru
bērnu literatūras pēcpusdienā būs iespēja
noskatīties zviedru animācijas filmu
“Karlsons, kurš dzīvo uz jumta”.

Norises vieta: Liepājas Centrālās
zinātniskās bibliotēkas filiāle, bērnu bibliotēka
“Vecliepājas Rūķis”, Malkas iela 4
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Liepājas Centrālā zinātniskā
bibliotēka sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību

Norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija,
Ausekļa iela 9
Organizē: Somijas vēstniecība

15:00 Tikšanās ar tulkotāju

15:00 – 21:00 Zviedru filmu

Denu Dimiņu

festivāls Liepājā

Dens ikdienā tulko daiļliteratūru no franču,
islandiešu, grieķu, itāļu, bulgāru, holandiešu,
vācu un albāņu valodas, lasa lekcijas, darbojas
kā literārais un zinātniskais redaktors.
Tulkojis Selīna, Hansa Hennija Jāna, Vladislava

Filmu programma sāksies ar ģimenes filmu
“Tsatsiki, tētis un olīvu karš” (2015) par
eksistenciāliem pusaudžu dzīves jautājumiem.
Filmas ”Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu”
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Organizē: Liepājas Centrālā zinātniskā
bibliotēka sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru
padomes biroju Latvijā

(2013) pamatā ir pasaulē slavens bestsellers
par sirmgalvi, kurš savā 100. dzimšanas
dienā nolemj mainīt savu dzīvi. Viņš sakravā
čemodānu, izkāpj pa logu un pazūd no
pansionāta. Dokumentālajā filmā “Lielie
puiši un banānu trakums!” (2011) varēsiet
izsekot notikumiem, kas atgadījušies ar augļu
tirdzniecības firmu “Dole” un paraudzīties
uz šķēršļiem mūsu sabiedrībā, kas ierobežo
runas un vārda brīvību. Dokumentālajā filmā
“Fotogrāfe no Rīgas” (2009) režisore Moda
Nīkandere portretē savu draudzeni un kolēģi,
starptautisku atzinību guvušo Latvijas foto
mākslinieci Intu Ruku. Vienlaikus filma ir arī
stāsts par pašu Latviju un tās piedzīvotajiem
dramatiskajiem laikmetu griežiem.

17:00 Foto izstāde “Pusnakts
saules zeme Svālbara”

Fotomākslinieces Sandras Eglītes ceļojošā
izstāde “Pusnakts saules zeme Svālbara”
tapusi 2014.gadā pēc trim ceļojumiem uz
Svālbaras salu arhipelāgu (2004., 2006.,
2011.). Ekspozīcijā aplūkojamās kompozicionāli
savdabīgās lielformāta fotogrāfijas tapušas
diennakts visdažādākajos laikos. Pateicoties
polārajai dienai un īpašajai ziemeļu gaismai,
ledus, sniega, ūdens, debess un zemes ainas
pārsteidz ar neiedomājamo krāsu un to
nianšu daudzveidību. Mazākā izmēra bilžu
blokos apskatāma Arktikas fauna un flora.

Norises vieta: Liepājas bērnu un jaunatnes
centrs “Jauniešu māja”, Kungu ielā 24
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība
sadarbībā ar “Jauniešu māju”

Norises vieta: Liepājas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas lasītava, Zivju ielā 7 (3.stāvs) un
LCZB Reģionālais mācību centrs,
Malkas iela 4 (3.stāvs)
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Liepājas Centrālās zinātniskā
bibliotēka sadarbībā uz Norvēģijas vēstniecību

17:00 Izstādes “Zināmās
un nezināmās Ziemeļvalstis”
atklāšana

Tuvas vai tālas… Kādas ir mums līdzās
esošās Ziemeļvalstis? Latvijas Radio 1
populārzinātniskā raidījuma “Zināmais
nezināmajā” komanda – žurnāliste Sandra
Kropa un producente Paula Gulbinska –
2016.gadā devās iepazīt Ziemeļvalstis, lai
atklātu nezināmo un no jauna apzinātos
zināmo Norvēģijā, Islandē, Somijā,
Zviedrijā un Dānijā, bet fotogrāfs Gints
Ivuškāns braucienos piedzīvoto, sastapto
un redzēto fiksēja fotogrāfijās. Radošās
komandas kopdarbs ir ļāvis izveidot izstādi
“Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”,
kurā ir skatāmas 15 planšetes ar vizuālo un
tekstuālo materiālu par dažādām aktuālām
vides un klimata pārmaiņu, sociālās
drošības un kultūrvēsturiskajām tēmām.

17:00 Ziemeļvalstu
tulkotās literatūras izstāde
“Ziemeļu vīzijas”

Ziemeļvalstu literatūras tulkojumi Latvijā
pazīstami jau no 20. gs. sākuma un ir populāri
arī mūsdienās. Šodienas lasītāju intereses
sniedzas no klasikas, ar Selmas Lāgerlēvas
un Knuta Hamsuna daiļradi, līdz mūsdienu
autoriem. Herbjorga Vasmu, Jū Nēsbē,
Roza Liksoma, Marko Leino, Pēters Hēgs,
Karena Bliksena, Oidira Ava Olafsdotira…
Liepājā lasītākie autori no Ziemeļvalstīm ir
Kamilla Lekberga un Stīgs Lāršons. Izstāde
sniegs nelielu ieskatu latviešu valodā
tulkotās zviedru, somu, islandiešu, dāņu un
norvēģu daiļliteratūras izdevumu plašajā
klāstā, kas pieejams bibliotēkas lasītājiem.
Kā interesants papildinājums no Liepājas
Centrālās zinātniskās bibliotēkas seno

Norises vieta: Liepājas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas lasītava, Zivju iela 7
Ieeja: Bez maksas
5
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izdevumu krātuves: 18.-19. gs. kalendāri un
garīga satura izdevumi zviedru un dāņu
valodās. Izstāde būs skatāma līdz
20. decembrim.

18:00 Lūcijas dienai

Norises vieta: Liepājas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas lasītava, Zivju ielā 7
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Liepājas Centrālā zinātniskā
bibliotēka

Lūcijas dienā tiek svinēti gaismas svētki, par
ko liecina arī pats vārds Lūcija, kas celies
no latīņu vārda Lux – gaisma. Ik gadu šo
dienu svin visā Zviedrijā: ikvienās mājās,
skolā un darba vietā. Lūcijas tēls simbolizē
dzīves gaišos spēkus un gaismu ziemas
tumsā. Lūcijas dienas muzikālo programmu
koncertā prezentēs meiteņu koris “Rīga”.
Diriģente Gunta Malēvica. Pie ērģelēm
Kristīne Adamaite. Pēc koncerta cienāšanās
ar karsto dzērienu un īpašajām Lūcijas
dienas safrāna maizītēm.

veltīta Ziemassvētku muzikālā
programma

17:30 Literārs pasākums
“Kad uz tilta satiekas valodas…”
Tikšanās ar islandiešu rakstnieci un mākslas
kuratori Steinunu Helgadotiru (Steinunn
G. Helgadóttir) un tulkotāju Denu Dimiņu.
Šī būs lieliska iespēja piedalīties sarunā
par Eiropas mazo valodu – latviešu un
islandiešu – likteņiem. Lasīsim rakstnieces
jaunākā romāna “Balsis no radio operatora
mājas” fragmentus, tādejādi iepazīstot
Steinunas Helgadotiras daiļradi.

Norises vieta: Liepājas Trīsvienības baznīca,
Lielā iela 9
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība
sadarbībā ar Liepājas Trīsvienības baznīcu

21:00 Dāņu grupas

Norises vieta: Valtera bibliotēkas lasītāju
klubiņš, Krūmu iela 29
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs Latvijā sadarbībā ar Liepājas Centrālo
Zinātnisko bibliotēku

“The Shrines” koncerts

Rokmūzikas duets The Shrines ir dibināts
2015.gadā Dānijas pilsētā Orhūsā. Duetā
kopā uzstājas Rasmuss Hamanns un Anne
Jensena. Iedvesmu savai mūzikai viņi smeļas
no tādām grupām kā “Jack White” un “The
Kills”. Līdz šim viņi daudz eksperimentējuši
ar savu skanējumu, laužot žanru robežas.
Viņi turpina meklēt jaunu, nebijušu roka
dueta skanējumu, kas rezultējas radošos un
novatoriskos eksperimentos.
Norises vieta: Fontaine Palace, Dzirnavu ielā 4
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Dānijas Kultūras institūts Igaunijā,
Latvijā un Lietuvā, Dānijas vēstniecība,
Fontaine Palace.
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9:00-11:00 Apaļā galda

9:30-12:00 Informatīvs
seminārs par Ziemeļvalstu-Baltijas
valstu mobilitātes programmām

diskusija “Iespējas un izaicinājumi
Latvijas un Ziemeļvalstu
biznesa sadarbībā”

Semināra laikā interesenti varēs uzzināt
par finansiālo atbalstu, ko sniedz dažādas
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes
programmas. Programma “Kultūra” atbalsta
mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa
sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās
mākslas nozarēs. Savukārt programma “Valsts
administrācija” darbojas ar mērķi veicināt
administratīvā darba metožu harmonizēšanu
valsts pārvaldes sektorā un atbalsta pieredzes
apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai un
sadarbības tīklu veidošanu. Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu NVO programmu mērķis ir
sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām,
bet programma “Nordplus” atbalsta izglītības
projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu
un sadarbības tīklu veidošanu.

Seminārā Ziemeļvalstu vēstnieki un
uzņēmumu pārstāvji dalīsies pieredzē un
redzējumā par ekonomisko sakaru
aktivizēšanu starp Latvijas/Liepājas un
Ziemeļvalstu uzņēmumiem, kā arī ieskicēs
perspektīvākos virzienus sadarbības
veicināšanai un Austrumu tirgus apgūšanai.
Diskusijas moderators Liepājas Speciālās
Ekonomiskās Zonas pārvaldnieka vietnieks
investīciju jautājumos Uldis Hmielevskis.
Norises vieta: viesnīca “Amrita”, Rīgas iela 7
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā
sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domi

9:00 Zviedru valodas lektors
Anders Olssons apmeklē
Liepājas 6.vidusskolu un
tiekas ar skolēniem

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā sadarbībā ar Liepājas Universitāti

Zviedru valoda ir indoeiropiešu valodu saimes
ziemeļģermāņu valoda, kuru prot aptuveni
10 miljoni cilvēku. Zviedru valoda ir arī viena
no Eiropas Savienības un Ziemeļu padomes
oficiālajām valodām. Zviedru valoda visvairāk
ir radniecīga dāņu valodai, kā arī mazākā
mērā norvēģu valodai. Cik daudzi Latvijā prot
zviedru valodu?

10:15 Literārs pasākums
“Kad uz tilta satiekas valodas…”

Tikšanās ar islandiešu rakstnieci un mākslas
kuratori Steinunu Helgadotiru (Steinunn
G. Helgadóttir) un tulko-tāju Denu Dimiņu. Šī
būs lieliska iespēja piedalīties sarunā par Eiropas
mazo valodu – latviešu un islandiešu – likteņiem.
Lasīsim rakstnieces jaunākā romāna “Balsis
no radio operatora mājas” fragmentus, tādejādi
iepazīstot Steinunas Helgadotiras daiļradi.

Norises vieta: Liepājas Raiņa 6.vidusskola,
Ganību iela 106
Organizē: Zviedrijas vēstniecība
sadarbībā ar Liepājas Raiņa 6.vidusskolu

Norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija,
Ausekļa iela 9
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā sadarbībā ar Liepājas Centrālo
Zinātnisko bibliotēku
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12:40 Literārs pasākums

14:30 Ziemeļvalstu Ministru

“Kad uz tilta satiekas valodas…”

padomes biroja Latvijā direktors
Stēfans Ēriksons apmeklē
laikraksta “Kurzemes Vārds”
redakciju un tiekas ar redakcijas
darbiniekiem

Tikšanās ar islandiešu rakstnieci un mākslas
kuratori Steinunu Helgadotiru (Steinunn
G. Helgadóttir) un tulkotāju Denu Dimiņu.
Šī būs lieliska iespēja piedalīties sarunā
par Eiropas mazo valodu – latviešu un
islandiešu – likteņiem. Lasīsim rakstnieces
jaunākā romāna “Balsis no radio operatora
mājas” fragmentus, tādejādi iepazīstot
Steinunas Helgadotiras daiļradi.

Kā viens no programmas “Atbalsts mediju
satura kvalitātes celšanai un mediju satura radīšanai mazākumtautību valodās
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” iesniegtajiem projektiem tika atbalstīts laikraksta
“Kurzemes Vārds” iesūtītais projekts “Esi
vietējais, esi lojāls”. Projekta ietvaros tiks
veidots laikraksta pielikums krievu valodā
ar analītiskajiem materiāliem, notikumu
aprakstu, aktualitātēm un to iespējamiem
risinājumiem, intervijām. Grantu programmas mērķis ir paaugstināt vietējo, reģionālo
un nacionālo plašsaziņas līdzekļu, to radīto
produktu kvalitāti un pievilcību, īpašu
uzmanību pievēršot iekļaujošam saturam
mazākumtautību valodās, kā arī etniski
daudzveidīgiem vai atšķirīgiem reģioniem.

Norises vieta: Liepājas Raiņa 6.vidusskola,
Ganību iela 106
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs Latvijā sadarbībā ar Liepājas Centrālo
Zinātnisko bibliotēku

14:00 Somijas vēstnieks
Latvijā Olli Kantanens apmeklē
Liepājas Valsts 1. ģimnāziju un
tiekas ar skolēniem

Šogad Somija svin savas neatkarīgās valsts
simtgadi un Somijas vēstnieks Latvijā Olli
Kantanens tikšanās laikā ar skolēniem
diskutēs par mūsu valstu politiskajiem,
ekonomiskajiem, kultūras un pilsoniskajiem
sakariem, pastāstīs par vēstniecības darbu
un attiecību stiprināšanu starp Latviju un
Somiju. Pēc sarunas tiks demonstrēta somu
dokumentālā filma “Meža pasakas”, kas
stāsta par unikālā Somijas meža krāsaino
un daudzveidīgo dzīvi. Filmas galvenie
varoņi ir meža dažādie iemītnieki: lāči,
alnis, čūskas un pūces, skudras, vardes un
lidojošās vāveres, kā arī senie mitoloģiskie
dvēseles putni – bēdrozis, Lapzemes pūce
un daudzi citi. Filmā četri gadalaiki seko
cits citam, rādot skatītājiem, ka gadalaiki ik
gadu nes sev līdzi ko brīnumainu.

Norises vieta: Laikraksta “Kurzemes Vārds”
redakcija, Pasta iela 3
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs Latvijā sadarbībā ar laikraksta
“Kurzemes Vārds” redakciju

15:00 – 21:00 Zviedru filmu

festivāls Liepājā

Skatītājiem būs iespēja noskatīties īsfilmu
programmu pusotras stundas garumā: “Las
Palmas”, “Mūzika vienam dzīvoklim un sešiem
bundziniekiem”, “Mazi bērni, lieli vārdi”,
“Tussilago”, “Anderšs & Haris”, “Verdzība”,
“Kafijas pauze”, “Glens, dižais skrējējs”.
Dienas otrajā pusē divas iedvesmojošas
filmas: dokumentālā žanra filma “Martha &
Niki” (2011) stāsta par divām meitenēm, kuru
dzīve paiet hip-hop dejā un ceļojot no vienām
deju sacensībām uz citām. Abas Zviedrijā
dzīvojošās meitenes ir dzimušas Āfrikā – vienu

Norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija,
Ausekļa iela 9
Organizē: Somijas vēstniecībā
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Baltijas jūras valstu arhitektūrai un
dizainam veltītais žurnāls “Project Baltia”
(Sanktpēterburga). Izstāde Liepājā
apskatāma no 8. līdz 31. decembrim.

jau agrā bērnībā adoptējusi zviedru ģimene,
otra pārcēlusies no Ugandas uz Eiropu tikai
14 gadu vecumā. Spēlfilmas “Nopietnā
spēle”(2015) pamatā ir Jalmāra Sēdberga
1912.gada rakstītais romāns. Kaislību
drāma, kuras pamatā ir mīlestība no pirmā
acu skatiena. Viņa ilgojas tikt prom no tēva
mājām, viņš – atbrīvoties no mazvērtības
sajūtas. Dzīve kā rāms, smeldzīgs plūdums,
kurā gluži nemanāmi krājas drupas. Filmu
ieteicams skatīties no 7 gadu vecuma.

Norises vieta: Koncertzāles “Lielais dzintars”
mākslas telpa “Civita Nova”, Radio iela 8
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes
biroju Latvijā un Latvijas Arhitektūras muzejs
sadarbībā ar koncertzāli “Lielais dzintars”
Izstādi atbalsta: Norvēģijas vēstniecība,
Somijas vēstniecība, Zviedrijas vēstniecība,
Dānijas vēstniecība, Dānijas Kultūras institūts
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Norises vieta: Liepājas bērnu un jaunatnes
centrs “Jauniešu māja”, Kungu ielā 24
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība sadarbībā ar
“Jauniešu māju”

19:00 Islandes mūzikas

nedēļas nogale: Islandes mūzikas
koncerts “48 mēness ainavas”

17:00 Ziemeļvalstu

arhitektūras izstāžu “Nordic ID”
un “Nordic Block” atklāšana

Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”
no 8. līdz 10.decembrim piedāvā četru
koncertu sēriju – Islandes nedēļas nogale.
Atklāšanas koncertā izskanēs astoņu izcilu
Islandes mūsdienu komponistu darbi, kas
niansētos tēlojumos un atklās ziemeļu
dabas ainavas tīrību un raupjumu. Vairāk
informācijas par Islandes nedēļas nogali:
www.lielaisdzintars.lv

Ziemeļvalstu laikmetīgās arhitektūras
fotogrāfiju izstādes “Nordic ID”
(Ziemeļvalstu identitāte) saturisko
kodolu veido mēģinājumi atbildēt uz
jautājumiem par to, ko mūsdienās nozīmē
ziemeļu identitāte un kā tā atspoguļojas
arhitektūrā, savukārt izstāde “Nordic
Block” (Ziemeļu kvartāls) pievēršas
kvartālu apbūves attīstībai Ziemeļu un
Baltijas valstīs. Izstādes ir sagatavojis

Norises vieta: Koncertzāle “Lielais dzintars”,
Radio iela 8
Ieeja: Biļetes
Organizē: Koncertzāle “Lielais dzintars”
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15:00 – 21:00 Zviedru
filmu festivāls Liepājā

16:00 Norvēģu kino nedēļas
nogale. Filmas “Skarbie zēni”
(2013) seanss

Zviedru filmu festivāla Liepājā noslēgumā
būs skatāma spēlfilma “Aplis” (2015),
kuras pamatā ir divu jaunu rakstnieku –
Sāras Bergmarkas Elfgrēnas un Matsa
Strandberga – fantāziju romāns par kādu
šķietami parastu mazpilsētas vidusskolu
un sešām tās skolniecēm. Tad sekos īsfilmu
programma ar 9 īsfilmām – “Spole”,
“Vienkāršā dzīve”, “Puišu spēle”, “Miera
sarunas”, “Vēstule no blakus durvīm”,
“Gaļas izcirtēja valsis”, “Nosmakšana”,
“Dzimšanas diena”, “Transvestīts”,
“Vectēvs & Es un Helikopters uz debesīm”.
Dienas izskaņā dokumentālā filma “Nekad
nepadodies, dēls!” (2014), kurā viens no
filmas galvenajiem varoņiem ir latvietis
Uldis, kurš pirmo reizi cietumā iekļuvis
14 gadu vecumā, bet tagad cenšas
savu dzīvi uzbūvēt no jauna. Filma
seko patiesiem notikumiem un reāliem
cilvēkiem – Uldim, Naielam un Khole –
dažādu tautību imigrantiem Stokholmā,
kuri cenšas sākt jaunu dzīvi likuma
pareizajā pusē. Pagātnē ir skarbas dēkas,
izaicinājumi ar varu, tuvinieku ciešanas,
tagadnē – kopīgs uzņēmums, Dieva vārds,
drauga plecs un nodevība. Puišiem nākas
atskārst, ka izvēle joprojām jāveic ik uz
soļa, un ir tikai divi ceļi – lauzt sevi vai
padoties. Filmas darbība notiek Zviedrijā,
Latvijā un Lielbritānijā.

Šis ir stāsts par 11 gadus veco Mūdulfu,
kurš iztēlojas, ka ir supervaronis. Skolā viņu
katru dienu vajā huligāni. Mūdulfs ar to
samierinās, jo, kad vajā viņu, citus bērnus
liek mierā. Kādu dienu kaimiņos ievācas
jauna meitene Līse, un viņa nepiekrīt
Mūdulfa skatījumam uz lietām. Viņa nevar
mierīgi noraudzīties notiekošajā un izjauc
ierasto kārtību skolā. Filma skar skolās
aktuālo problēmu – mobings vienaudžu vidū.
Ģimenes filma, ieteicams skatīties bērniem
no 10 gadu vecuma.
Norises vieta: Kinoteātris Kino Balle,
Rožu laukums 5/6
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Norvēģijas vēstniecība

Norises vieta: Liepājas bērnu un jaunatnes
centrs “Jauniešu māja”, Kungu ielā 24
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība
sadarbībā ar “Jauniešu māju”
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18:00 Norvēģu kino

18:00 Islandes nedēļas nogale:

nedēļas nogale. Filmas
“Kon-Tiki” (2012) seanss

Bjarnasons. Oulafsons. Procesijas

Liepājas Simfoniskais orķestris un solisti
Vikingurs Oulafsons/klavieres/ un Ardnginnira
Aurnadoutira /klarnete/ izpildīs Islandes
laikmetīgās mūzikas grandu Heikura
Toumasona, Turiduras Jounsdoutiras un
Daniela Bjarnasona kompozīcijas, kā arī
franču impresionista Kloda Debisī Pirmo
rapsodiju. Koncerta nosaukums “Procesijas”
aizgūts no jaunākās paaudzes Islandes
komponista Daniela Bjarnasona skaņdarba
klavierēm un orķestrim.

Filma par norvēģu dabas pētnieku un ceļotāju
Tūru Heijerdālu (1914-2002), kurš ieguva pasaules popularitāti pēc viņa vadītās ekspedīcijas
Kon-Tiki 1947. gadā. Lai pierādītu savu teoriju,
ka senie Dienvidamerikas iedzīvotāji varēja
sasniegt Polinēziju, izmantojot buras un okeāna
straumi, Tūrs nolemj doties pārdrošā ceļojumā
pāri Klusajam okeānam. Uzbūvējis balsas koka
plostu pēc veciem zīmējumiem un nodēvējis to
Kon-Tiki vārdā par godu inku Saules dievam,
Tūrs dodas ceļā no Peru kopā ar pieciem komandas biedriem, kas nepazīst cits citu. Tikai
viens no viņiem zina, kā vadīt plostu…

Norises vieta: Koncertzāle “Lielais dzintars”,
Radio iela 8
Ieeja: Biļetes
Organizē: Koncertzāle “Lielais dzintars”

Norises vieta: Kinoteātris Kino Balle,
Rožu laukums 5/6
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Norvēģijas vēstniecība

21:00 Islandes mūzikas nedēļas
nogale. Nakts koncerts

18:00 Islandes mūzikas nedēļas

Tas būs mēģinājums notvert Islandes īpašo
skaņu, garšu un laiku vienuviet. Ļaušanās
ziemeļu dziesminieku nakts plūdumam un
gastronomiskiem pārsteigumiem. Programmā
skanēs Skuli Sverrisona un Oulefas Arnaldss
dziesmas. Koncertā piedalīsies Oulefa Arnaldss,
Skuli Sverrisons, Sainna Torsteinsdoutira,
Vikingurs Oulafsons, Ardnginnira Aurnadoutira,
Daniels Bjarnasons.

nogale. Islandes laikmetīgās
mūzikas koncerts “Procesijas”

Norises vieta: Koncertzāle “Lielais dzintars”,
Radio iela 8
Ieeja: Biļetes
Organizē: Koncertzāle “Lielais dzintars”

13

10 / 12 / 2017 / ZIEMEĻVALSTU DIENAS LIEPĀJĀ

10 DEC

14

10 / 12 / 2017 / ZIEMEĻVALSTU DIENAS LIEPĀJĀ

16:00 Norvēģu kino nedēļas
nogale. Filmas “Operācija
Arktika” (2014) seanss

16:00 Islandes mūzikas
nedēļas nogale. Glāss. Oulafsons.
Klavierdarbi

Norvēģu režisores Grētes Būes-Vālas debijas
filma izcili iemieso Skandināvijas ģimenes
kino esenci: aizraujoša piedzīvojuma veidā
vēstīt par būtiskām tēmām – atbildību pret
apkārtējiem, īpaši ģimeni, spēju saprasties un
būt godīgam. Režisores gleznaini uzņemtais
kinodarbs skatītāju ved neticamā piedzīvojumā
uz pašiem Norvēģijas ziemeļiem – tur, nevilšus
iekāpjot nepareizajā lidmašīnā, nokļūst divas
māsas un brālis. Viņus gaida elpu aizraujošiem
atklājumiem un negaidītām briesmām pilns
piedzīvojums. Piedzīvojumu filma ģimenei,
ieteicams skatīties bērniem no 11 gadu vecuma.

Kad Vikingurs Oulafsons bija saņēmis
visus iespējamos muzikālos apbalvojumus
Islandē, viņš parakstīja līgumu ar “Deutsche
Grammophon” un klajā laida ierakstu ar
Filipa Glāsa etīdēm. Arī par šo veikumu
kritiķiem atlika tikai noelsties: “Elpu
aizraujošs, izcils pianists!”/”Gramophone”/.
Vienkāršā un izsmalcinātā pianista spēles
maniere klausītājām ļaus līdz niansēm
iepazīt 20 gs. amerikāņu minimālista
klaviermūzikas spilgtākās virsotnes.
Norises vieta: Koncertzāle “Lielais dzintars”,
Radio iela 8
Ieeja: Biļetes
Organizē: Koncertzāle “Lielais dzintars”

Norises vieta: Kinoteātris “Kino Balle”,
Rožu laukums 5/6
Ieeja: Bez maksas
Orgznizē: Norvēģijas vēstniecība

18:00 Norvēģu kino nedēļas
nogale. Filmas “Vilnis” (2015)
seanss

Kad pieredzējušais ģeologs Kristians Eikfjords
ir saņēmis darba piedāvājumu un kopā ar
ģimeni gatavojas pārcelties no Geirangeras
ciemata, viņš konstatē nelielas ģeoloģiskas
izmaiņas pazemē. Kristians ir noraizējies, un
viņa sliktākās nojausmas draud piepildīties.
Katastrofa ir neizbēgama, un viņam ir mazāk
par 10 minūtēm, lai pieņemtu pareizo lēmumu
un izglābtu pēc iespējas vairāk cilvēku, ieskaitot
viņa paša ģimeni. Filmas pamatā ir fakts,
ka Norvēģijā, Geirangerfjordā atrodas kalnu
masīvs Oknese (Åkneset), kurā ir izveidojusies
700 m gara sprauga, kas ik gadu paplašinās,
draudot izraisīt nogruvumu un tam sekojošu
cunami vilni. Šī ir pirmā norvēģu katastrofu
filma. Ieteicams skatīties no 16 gadu vecuma.
Norises vieta: Kinoteātris “Kino Balle”,
Rožu laukums 5/6
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Norvēģijas vēstniecība
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Detalizētu pasākumu programmu meklē
www.norden.lv un www.liepaja.lv

