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10:00 – 17:00 “Lielas domas

vietā draugi metas brīnišķīgos, bieži bīstamos
piedzīvojumos, kuros viņu lielākie sabiedrotie
ir vectēvs un vectante. Grāmatā visi notikumi
stāstīti vienīgi no Trilles skatupunkta.
Savukārt, izrāde ir kā Lēnas atbilde Trillem.

rada lielus darbus! Sociālās
uzņēmējdarbības iespējas
Kocēnu novadā”

Norises vieta: Valmieras integrētā bibliotēka,
Cēsu iela 4
Ieeja: Bez maksas. Lūdzam iepriekš pieteikties
un ieejas kartes saņemt
bibliotēkā – tālr. 64222512, 26332241.
Vietu skaits ir ierobežots.
Organizē: Norvēģijas vēstniecība Latvijā
sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku

Semināra piedalīsies zviedru eksperts Markus
Petersson, “Inre Ringen” priekšsēdētāja
vietnieks, un prezentēs savu pieredzi kā
cilvēkiem ar attīstības traucējumiem iekļauties
darba tirgū.
Norises vieta: Kocēnu novads, Vaidavas kultūras
un amatniecības centrs, Skolas ielā 1a.
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība Latvijā.

18:00 Ziemeļvalstu

arhitektūras izstādes “Nordic
Block” atklāšana

12:00 Teātra izrāde bērniem un
vecākiem “Vafeļu sirdis”

Ziemeļvalstu laikmetīgās arhitektūras izstāde
“Nordic Block” (Ziemeļu kvartāls) pievēršas
kvartālu apbūves attīstībai Ziemeļu un
Baltijas valstīs. Izstādi ir sagatavojis Baltijas
jūras valstu arhitektūrai un dizainam veltītais
žurnāls “Project Baltia” (Sanktpēterburga).
Izstāde Valmierā apskatāma no 11. līdz
31.oktobrim.

Izrāde paredzēta bērniem vecumā
no 5 līdz 10 gadiem.
Galveno – Lēnas Līdas – lomu atveido
Laura Siliņa. Izrādes režisors Jānis Znotiņš.
Izrāde “Vafeļu sirdis” tapusi pēc norvēģu
rakstnieces Marijas Parras tāda paša
nosaukuma grāmatas motīviem. “Vafeļu
sirdis” stāsta par diviem raksturos
atšķirīgiem bērniem un viņu draudzību un
piedzīvojumiem. Pārdrošā, temperamentīgā
meitene Lēna Līda atceras bērnību un savu
labāko draugu, jūtīgo un uzticamo zēnu Trilli.
Abu savstarpējās attiecībās nav pieņemts
teikt labo, uzslavēt, atzīties draudzībā. Tā

Norises vieta: Valmieras Drāmas teātris,
Lāčplēša iela 4
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes
biroju Latvijā un Latvijas Arhitektūras muzejs
sadarbībā ar Valmieras Drāmas teātri
Izstādi atbalsta: Norvēģijas vēstniecība,
Somijas vēstniecība, Zviedrijas vēstniecība,
Dānijas vēstniecība, Dānijas Kultūras
institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
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18:15 Norvēģijas un
Zviedrijas filmu dienu
programmas ietvaros spēlfilma
“Vilnis”(2015, Norvēģija)

18:30 Komponista

Drāma, no 16 gadu vecuma.
Filmas ilgums 105 min.

Koncertprogrammā dziesmas skanēs
gan latviešu valodā, gan Ziemeļvalstu –
dāņu, norvēģu, islandiešu, somu un zviedru
valodās. Dziesmu programma “Manā
varā” saturiski balstās 14 izcilu latviešu
dzejnieču dzejā, kas kļuvusi par iedvesmu
jaunajām Jāņa Lūsēna dziesmām. No
Vizmas Belševicas līdz Annai Rancānei un
Annai Auziņai, no Astrīdes Ivaskas, Veltas
Sniķeres, līdz Mārai Zālītei un Liānai Langai.
Rezultāts ir stāsts par sievietes bezgala
daudzveidīgo un bieži vien ļoti pretrunīgo
būtību. Inetas Rudzītes samtainajai un
poētiskajai balsij īpašu pieskārienu devusi
Islande, kas uzticējusi Inetai savas valsts
goda konsules amatu Latvijā.

Jāņa Lūsēna un dziedātājas
Inetas Rudzītes dziesmu
cikls “Manā varā”

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
sprauga, kas ik gadu paplašinās, draudot
izraisīt nogruvumu un tam sekojošu cunami
vilni. Šī ir pirmā norvēģu katastrofu filma.

Norises vieta: Valmieras Drāmas teātris,
Lāčplēša iela 4
Ieeja: Biļetes
Koncertu atbalsta: Valmieras pilsētas pašvaldība

Filma norvēģu valodā ar sinhrono
tulkojumu latviešu valodā.
Norises vieta: Kino “Gaisma”, Rīgas iela 19
Ieeja: Bez maksas, iepriekš saņemot
bezmaksas biļetes kinoteātra kasē
Organizē: Norvēģijas vēstniecība Latvijā
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9:00-11:00 Seminārs

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

Seminārā ar priekšlasījumu “Labi un ne tik
labi piemēri no Ziemeļvalstīm – iedvesmai
Vidzemes reģionam” uzstājas vides tehnikas,
atkritumu un ilgtspējīgas pilsētas plānošanas
konsultante Daina Millers-Dalsjö no Zviedrijas,
bet paneļdiskusijā “Kur mēs esam un kurp
mēs ejam?” piedalās vairāki uzņēmēji –
“Valmiermuižas alus” saimnieks Aigars Ruņģis,
AS “Valmieras Stikla šķiedra” valdes loceklis
un ražošanas vadītājs Ģirts Vēveris, kā arī
funkcionālās pārtikas ražošanas uzņēmuma
SIA “Felici” idejas autore un vadītāja, un
Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas
klastera valdes locekle Alise Balgalve. Semināru
vada Kristaps Ročāns, Latvijas augstvērtīgas
un veselīgas pārtikas klastera valdes loceklis.
Semināra darba valoda – latviešu valoda.

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, aptverot visus izglītības
līmeņu,s un to īstenotāji var būt gan valsts un
pašvaldību institūcijas, gan privātas iestādes,
uzņēmēji un nevalstiskas organizācijas.

par aprites ekonomiku
“Ceļā uz sabiedrību,
kas nerada atkritumus”

Norises vieta: Dabas un tehnoloģiju parks
"Urda", CSA poligons Daibe,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Ieeja: Bez maksas ar reģistrāciju
https://ej.uz/56gh
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs Latvijā sadarbībā ar Zviedrijas, Dānijas,
Somijas un Norvēģijas vēstniecībām,
SIA “ZAAO”, Dabas un tehnoloģiju parku
"Urda" un Valmieras attīstības aģentūru

Norises vieta: Valmieras Kultūras centrs,
Rīgas iela 10
Ieeja: Bez maksas ar reģistrāciju
https://ej.uz/mskw
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā sadarbībā ar Valmieras
pilsētas pašvaldību
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10:00 Norvēģijas un Zviedrijas

13:00-14:30 Darbnīca

Filmas ilgums 84 min. Filma dublēta
latviešu valodā.

Mākslinieces Diānas Dimzas Dimmes darbnīca
ir saistīta ar karikatūru izstādi “Aci pret aci
ar klimatu” un ļauj paraudzīties uz klimata
pārmaiņu jautājumiem ar Latvijas un Zviedrijas
mākslinieku acīm, ieraugot saistošu un reizē
satraucošu skatījumu uz klimata pārmaiņām
pasaulē. Ko dara mākslinieki klimata labā? Eju
kājām vai izmantoju sabiedrisko transportu.
Pirms izeju no istabas, izslēdzu gaismu…. Izvēlos
ekoloģiskas un tuvējā apkaimē ražotas preces.
Šķiroju atkritumus, izmantoju otrreizējās
izejvielas…. Lielveikalos atsakos no bezmaksas
plastmasas maisiņa. Vannas vietā izvēlos dušu….
Bet ko dari Tu klimata labā?

filmu dienu programmas ietvaros
animācijas filma “Karlsons, kurš
dzīvo uz jumta” (2002, Zviedrija)

sabiedrisko attiecību
speciālistiem “Ko dari
Tu klimata labā?”

Filmiņa veidota pēc Astrīdas Lindgrēnes
grāmatas un Ilonas Viklundes ilustrācijām.
Uz pavisam parastas mājas jumta pavisam
parastā Stokholmas ielā dzīvo kāds kungs
vārdā Karlsons. Viņa namiņš paslēpes aiz lielā
dūmeņa, bet tās pašas mājas kādā pavisam
parastā dzīvoklī dzīvo Svantesonu ģimene.
Šis ir patiesi aizraujošs stāsts par neparasto
un sirsnīgo Brālīša un Karlsona draudzību un
abu amizantajiem piedzīvojumiem.

13:00 Norvēģijas un Zviedrijas

Norises vieta: Dabas un tehnoloģiju parks
"Urda", CSA poligons Daibe,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība Latvijā
sadarbībā ar SIA “ZAAO”, Dabas un tehnoloģiju
parku "Urda" un Valmieras attīstības aģentūru

filmu dienu programmas ietvaros
spēlfima “Tsatsiki, tētis un olīvu
karš” (2015, Zviedrija)

Filmas ilgums 95 min. Filma zviedru valodā ar
titriem latviešu valodā.
Vasaras brīvdienas Tsatsiki pavada pie tēva
Krētas salā. Finansiālu problēmu spiests
tēvs grasās pārdot ģimenes olīvu birzi, bet
Tsatsiki kopā ar saviem draugiem, cenšas
palīdzēt tēvam, lai glābtu olīvu birzi. Šī ir
ģimenes filma par eksistenciāliem pusaudžu
dzīves jautājumiem.
Norises vieta: Kino “Gaisma”, Rīgas iela 19
Ieeja: Bez maksas, iepriekš saņemot bezmaksas
biļetes kinoteātra kasē
Organizē: Zviedrijas vēstniecība Latvijā
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15:30 Dāņu riteņbraukšanas

Sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru
Padomes biroju Latvijā šī gada februārī
radio raidījuma “Zināmais nezināmajā” un
TV raidījuma “Izziņas Impulss” komandas
devās ekspedīcijā uz tālo ziemeļu teritoriju
Svalbāru, kur rada iedvesmu ne tikai
lieliskiem raidījumiem, bet arī spilgtam
foto stāstam. Izstāde atspoguļo Svalbāras
unikalitāti – interesanto un neparasto dabu
un ekosistēmu – sniegu, ledājus, Arktiskos
tuksnešus, tur mītošos putnus un zīdītājus.
Fotogrāfiju autors Māris Maskalāns.

kultūrai veltītās izstādes “Labā
pilsēta” atvēršana
Dānijas Velosipēdu inovāciju laboratorijas
veidotā izstāde iepazīstina ar Dānijas
velokultūras vēsturi un tradīcijām. Izstāde
tulkota latviešu valodā, un tā stāsta par
ieguvumiem, ko riteņbraukšana sniedz
sabiedrības ērtībām, labsajūtai un veselībai,
samazinot negatīvu ietekmi uz klimata
izmaiņām, piesārņojumu un citiem vides
aspektiem. Izstāde “Labā pilsēta” būs
apskatāma Vidzemes Augstskolā, Tērbatas
ielā, no 12. līdz 31.oktobrim

Norises vieta: Valmieras Integrētā
bibliotēka, Cēsu iela 4
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā sadarbībā ar Valmieras
Integrēto bibliotēku

Norises vieta: Vidzemes Augstskola
Organizē: Dānijas vēstniecība Latvijā un
Dānijas Kultūras institūts Latvijā,
Igaunijā un Lietuvā

18:15 Norvēģijas un Zviedrijas
filmu dienu programmas
ietvaros spēlfilma “Viktorija”
(2013, Norvēģija)

17:00 Fotogrāfiju izstādes

“Svalbāra” atklāšana un tikšanās
ar radio žurnālistēm Sandru
Kropu un Paulu Gulbinsku un
operatoru Māri Maskalānu

Vēsturiska drāma, filma jauniešiem,
pieaugušajiem. Filmas ilgums 106 min.
Pēc Nobela prēmijas laureāta Knuta Hamsuna
romāna “Viktorija” (1898.g.) veidotā filma
ir viens no spilgtākajiem stāstiem par
mīlestību – dziļu, ilgu un nepiepildītu. Sociālā
atšķirtība starp dzirnavnieka dēlu Juhannesu
un muižkunga meitu Viktoriju ir nepārvarama,
bet tai nav varas pār bezgalīgi maigu,
aizkustinošu un reizē mokošu mīlestību, kas
aizsākas ar bērnu spēlēm, ilgst visu dzīvi
un uzplaukst nemirstīgā košumā Viktorijas
pirmsnāves vēstulē.

Arktisko salu arhipelāgs Savlbāra ir ļoti
neparasta vieta. Tā ir Norvēģijas teritorija
Arktikā ar speciālu starptautisku statusu,
kas atrodas vien 1000 km attālumā no
Ziemeļpola. Tā ir bijusi pieturvieta polārajām
ekspedīcijām pirms došanās uz Ziemeļpolu
un arī šobrīd ir īstā vieta, kur pasauli izzināt
tiem, kurus interesē zemeslodes aukstākie
reģioni. Svalbārā atrodas pasaulē zināmākā
augu un sēklu glabātuve – sēklu banka, kur
tiek uzglabātas sēklas, kas kādudien var glābt
cilvēci no bada. Bankas iekšienē temperatūra
tiek uzturēta –18 grādu aukstumā, un šādā
temperatūrā sēklas var tikt uzglabātas gadu
tūkstošiem ilgi, nezaudējot savu dzīvotspēju.

Filma norvēģu valodā ar sinhrono
tulkojumu latviešu valodā.
Norises vieta: Kino “Gaisma”, Rīgas iela 19
Ieeja: Bez maksas, iepriekš saņemot
bezmaksas biļetes kinoteātra kasē
Organizē: Norvēģijas vēstniecība Latvijā

8

13 / 10 / 2018 / ZIEMEĻVALSTU DIENAS VALMIERĀ

13-14 OKT

9

13 / 10 / 2018 / ZIEMEĻVALSTU DIENAS VALMIERĀ

Norvēģijas un Zviedrijas filmu
dienu programmas ietvaros

14:00 Spēlfilma “Stipri bērni

17:00 Spēlfima “Nopietnā

Ģimenes filma, drāma, bērniem no 10 gadu
vecuma. Filmas ilgums 102 min.
Filma norvēģu valodā ar sinhrono
tulkojumu latviešu valodā.

Filmas ilgums 115 min. Filmu ieteicams
skatīties no 7 gadu vecuma. Filma zviedru
valodā ar titriem latviešu valodā.

neraud” (2014, Norvēģija)

spēle” (2015, Zviedrija)

Filma veidota pēc Jalmāra Sēdberga
1912.gadā sarakstītā romāna. 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.

Aizkustinošs stāsts par optimistisku, enerģijas
pilnu meiteni Anju, kura aizraujas ar futbolu.
Anjas klasesbiedram Jūnasam nepatīk, ka
futbolu spēlē meitenes, jo īpaši, ja viņām tas
padodas tik labi kā Anjai. Kad Anju piemeklē
smaga slimība un viņa nonāk slimnīcā, meitene
nepadodas. Anja joprojām kaldina plānus
par savu futbola komandu un pat turpina
iesaistīties skolas futbola turnīrā. Kad Anja
beidzot vairs nespēj piedalīties turnīrā,
Jūnass nāk klajā ar īpašu plānu.

Norises vieta: Kino “Gaisma”, Rīgas iela 19
Ieeja: Bez maksas, iepriekš saņemot bezmaksas biļetes kinoteātra kasē
Organizē: Norvēģijas vēstniecība Latvijā, Zviedrijas vēstniecība Latvijā
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12:45 Spēlfilma “Operācija
Arktika” (2014, Norvēģija)

18:15 Spēlfilma “Pionieris”
(2013, Norvēģija)

Ģimenes, piedzīvojumu filma, bērniem no
10 gadu vecuma. Filmas ilgums 89 min.
Filma norvēģu valodā ar sinhrono
tulkojumu latviešu valodā.

Trilleris, drāma , jauniešiem, pieaugušajiem.
Filmas ilgums 100 min. Filma norvēģu valodā
ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.
“Pionieris” aizved mūs uz naftas ieguves
pirmsākumiem Norvēģijā. Profesionālais
nirējs Peters ir pārņemts ar domu sasniegt
Ziemeļjūras dibenu. Tāpat kā viņa brālim
Knutam, Peteram piemīt paškontrole, spēks
un drosme, kas ir nepieciešama pasaules
visbīstamākajai misijai. Mēģinājums ienirt
dziļāk par 500 metriem ir salīdzināms ar
nosēšanos uz mēness, pārliecinot skeptiķus,
ka ir iespējams izvietot cauruļvadus
uz cietzemes. Bet visu maina traģisks
negadījums. Jo vairāk Peters tuvojas
patiesībai, jo vairāk viņš saprot, ka viņa
dzīvība ir apdraudēta.

Aizraujoša filma par piedzīvojumiem
pašos Norvēģijas ziemeļos — tur, nevilšus
iekāpjot nepareizajā lidmašīnā, nokļūst
divas māsas ar brāli. Viņus gaida elpu
aizraujošiem atklājumiem un negaidītām
briesmām pilns piedzīvojums.

15:30 Spēlfilma “1001 grams”
(2014, Norvēģija)
Drāma, jauniešiem, pieaugušajiem.
Filmas ilgums 93 min. Filma norvēģu valodā
ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.
Nav smagākas nastas dzīvē par to, ja nav ko
nest. Vēsai, nosvērtai un visām mūsdienīgas
efektivitātes prasībām atbilstošai Norvēģijas
zinātniecei sava sirgstošā tēva vietā jāierodas
Parīzē uz semināru… Un sākas stāsts par
viņas attiecībām ar kilograma, mīlestības,
nožēlas un zaudējuma etaloniem. Cik īsti sver
kilograms? Un cik gan sver cilvēka dzīve?

Norises vieta: Kino “Gaisma”, Rīgas iela 19
Ieeja: Bez maksas, iepriekš saņemot bezmaksas biļetes kinoteātra kasē
Organizē: Norvēģijas vēstniecība Latvijā
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Ziemeļvalstu izstādes
Valmierā, Daibē, Vaidavā

1.-31.10. Fotoizstāde “Zināmās

veidota izstāde atklāj jaunu skatījumu uz
Zviedriju un migrāciju, izgaismojot pašreizējo
situāciju valstī no dažādiem rakursiem.
Fotomākslinieks, apceļojot Zviedriju, meklējis
īstus stāstus par migrāciju. Portretētie
cilvēki atklāti stāsta savu iebraucēja stāstu.

un nezināmās 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”, kas
iepazīstina ar dažādām aktuālām vides
un klimata pārmaiņu, sociālās drošības un
kultūrvēsturiskajām tēmām.

Norises vieta: Valmieras Valsts ģimnāzija,
Leona Paegles iela 40
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība Latvijā
sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju

1.-30.10. Karikatūru izstāde
“Aci pret aci ar klimatu”

Zviedru Institūta veidotajā izstādē tiek rādīts
piecu Zviedrijas mākslinieku un karikatūristu
saistošs un reizē satraucošs skatījums uz
klimata pārmaiņām pasaulē. Zviedrijas vides
politikas mērķis ir līdz 2020. gadam izveidot
tādu sabiedrību valstī, kur ir atrasts risinājums
visām akūtākajām vides aizsardzības
problēmām. Tas ir solījums mūsu nākotnes
paaudzēm nodot mantojumā tīru gaisu,
veselīgu dzīves vidi un daudzveidīgas iespējas
baudīt dzīvi un atpūtu pie dabas. Mūsu cerība
ir būt par iedvesmu arī citām valstīm mums
visiem kopīgajos ilgtspējīgas attīstības
ceļu meklējumos.

Norises vieta: Vidzemes Augstskola,
Tērbatas iela 10
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu

1.-30.10. Fotoizstāde

“Migrācijas portreti –
Zviedrija taipus virsrakstiem”

Migrācijas procesu radītie izaicinājumi
un problēmas ir kļuvuši par būtisku un
neizbēgamu katras valsts ekonomikas un
sociālās dzīves komponentu. Arī Zviedrijā
migrācija ir neatņemama daļa no valsts
vēstures un tagadnes. Zviedru fotogrāfa
Aleksandra Mahmuda (Alexander Mahmoud)

Norises vieta: Dabas un tehnoloģiju parks
"Urda", CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība Latvijā
sadarbībā ar ZAAO, URDAS centru
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1.-30.10. Izstāde

11.-19.10. Izstāde
“AccessAbility. Pieejamība.
Cieņpilna dzīve”

“Kopenhāgenas risinājumi”

Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena pasaulē
pazīstama ar tās videi draudzīgo politiku, kā
arī līderību un izcilību integrēto pilsētvides
risinājumu īstenošanā. Šie risinājumi jau gadu
desmitiem veicinājuši augstu dzīvotspēju,
veselīgu vidi un vispārēju ekonomisko labklājību
šīs Skandināvijas valsts galvaspilsētā.
Izstādē iekļautās fotogrāfijas, fakti un daudzi
Kopenhāgenas arhitektūras projektu piemēri
rāda pilsētvides risinājumus, kas ne tikai
veido Kopenhāgenu par videi un dzīvošanai
draudzīgāku pilsētu, bet arī iedvesmo citu
pilsētu attīstību visā pasaulē. Šī izstāde
demonstrē, kā Dānijas augstskolas un tīro
tehnoloģiju sektori sadarbībā ar Kopenhāgenas
pilsētas pārvaldi attīsta Kopenhāgenu par
pirmo CO2 neitrālo galvaspilsētu pasaulē.

Izstādē skatāmie darbi stāsta par cilvēkiem
ar invaliditāti un viņu dzīvi - iekļaušanos
sabiedrībā, par sapņiem un cerībām, bēdām un
prieku, darbu, viņu ģimenēm un mīļajiem.
Norises vieta: Kocēnu novads, Vaidavas
kultūras un amatniecības centrs, Skolas ielā 1a
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība Latvijā

11.-31.10. Ziemeļvalstu
tulkotās literatūras izstāde
“Ziemeļu vīzijas”
Gan lieliem, gan maziem valmieriešiem ir
savi iemīļotākie Ziemeļvalstu autori. Vairākas
paaudzes ir uzaugušas ar Astridas Lindgrēnes
un Tūves Jansones pasaku varoņiem, kas
turpina veidot arī šodienas bērnu fantāziju
pasauli. Popularitāti iemantojuši tādi autori kā
Aksels Munte, Stīgs Larsons, Knuts Hamsuns,
Jū Nesbē, Sofi Oksanena…. Šo sarakstu
varētu turpināt ilgi. Izstādē varēsiet atrast
savus iecienītākos un iepazīt jaunus latviešu
valodā tulkotus zviedru, somu, islandiešu, dāņu
un norvēģu daiļliteratūras izdevumus, kas
pieejams Valmieras integrētajā bibliotēkā.

Norises vieta: Dabas un tehnoloģiju parks
"Urda", CSA poligons Daibe,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Dānijas vēstniecība Latvijā

1.-30.10. Izstāde
“Biosfēras modeļi”

Izstāde veidota ar mērķi parādīt kā
dažādu jomu pārstāvji – dizaineri, pētnieki
un mākslinieki, spēj veidot dialogu par
ilgtspējas jautājumiem. Izstāde prezentē
gan Zviedrijas pētnieku nesenākos
sasniegumus, gan vietējās kopienas iesaisti
dialogā par ilgtspējas jautājumiem.

Norises vieta: Valmieras integrētā
bibliotēka, Cēsu iela 4
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Valmieras integrētā bibliotēka

Norises vieta: Dabas un tehnoloģiju parks
"Urda", CSA poligons Daibe,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Zviedrijas vēstniecība Latvijā
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11.-31.10 Ziemeļvalstu
arhitektūras izstāde
“Nordic Block”

12.-31.10. Fotoizstāde

“Svalbāra”

Sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes
biroju Latvijā šī gada februārī radio raidījuma
“Zināmais nezināmajā” un TV raidījuma “Izziņas
Impulss” komandas devās ekspedīcijā uz tālo
ziemeļu teritoriju Svalbāru, kur rada iedvesmu
ne tikai lieliskiem raidījumiem, bet arī spilgtam
foto stāstam. Izstāde atspoguļo Svalbāras
unikalitāti – interesanto un neparasto dabu
un ekosistēmu – sniegu, ledājus, Arktiskos
tuksnešus, tur mītošos putnus un zīdītājus.
Fotogrāfiju autors Māris Maskalāns.

Izstādes Nordic Block (Ziemeļu pilsētas
kvartāls) materiāls bagātīgi aptver pilsētas
kvartālu apbūves attīstību Ziemeļu un Baltijas
valstīs. Netveramais ziemeļnieciskums ir
izstādes vadmotīvs, kas aptver līdzīgos, bet
vienlaikus pietiekami atšķirīgos klimatiskos,
politiskos, sociālos, ekonomiskos un kultūras
apstākļus: saikni ar dabu, nosacītu vienkāršību,
mūsdienīgu arhitektūras valodu. Izstādes
vērtība slēpjas ne tikai attēlos, bet īpaši
kuratoru rakstītajos tekstos, kas kopā tiecas
traktēt Ziemeļeiropas identitāti mūsdienu
arhitektūrā un pilsētbūvniecībā – teksti
pilnībā lasāmi izstādes katalogā. Izstādi ir
sagatavojis Baltijas jūras valstu arhitektūrai
un dizainam veltītais žurnāls „Project Baltia”
(Sanktpēterburga).

Norises vieta: Valmieras integrētā bibliotēka,
Cēsu iela 4
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā sadarbībā ar
Valmieras integrēto bibliotēku

12.-31.10. Izstāde
“Labā pilsēta”

Norises vieta: Valmieras Drāmas teātris,
Lāčplēša iela 4
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Ziemeļvalstu Ministru padomes
biroju Latvijā un Latvijas Arhitektūras muzejs
sadarbībā ar Valmieras Drāmas teātri
Izstādi atbalsta: Norvēģijas vēstniecība,
Somijas vēstniecība, Zviedrijas vēstniecība,
Dānijas vēstniecība, Dānijas Kultūras
institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Dānijas Velosipedu inovāciju
laboratorijasveidota izstāde iepazīstina ar
Dānijas velokultūras vēsturi un tradīcijām.
Izstāde tulkota latviešu valoda, un tā
stāsta par ieguvumiem, ko riteņbraukšana
sniedz sabiedrības ērtībām, labsajūtai un
veselībai, samazinot negatīvu ietekmi uz
klimata izmaiņām, piesārņojumu un citiem
vides aspektiem. Izstāde “Laba pilsēta” būs
apskatāma Vidzemes Augstskolā, Tērbatas
ielā 10 no 12. lidz 31.oktobrim
Norises vieta: Vidzemes Augstskola,
Tērbatas iela 10
Ieeja: Bez maksas
Organizē: Dānijas vēstniecība Latvijā un
Dānijas Kultūras institūts Latvijā,
Igaunijā un Lietuvā
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Nāc un piedalies!
Detalizētu pasākumu programmu meklē
www.norden.lv un www.valmiera.lv

Aktualitātes:

www.facebook.com/events/339825280090632/

EMBASSY OF FINLAND
RIGA

