Lielais laukums
18:00- 19:00 ʺKad jaunais sa�ek pieredzējušoʺ
Ventspils junioru bigbends saspēlēsies ar Senioru bigbendu,
veidojot atšķirīgu un reizē arī kopīgu improvizācijas dueli
19:00-19:45 un 20:00-20:45 Performance ʺ(im)pulssʺ
pirmatskaņojums
Imanta Ziedoņa ʺKrāsainās pasakasʺ, kur caur skaņu un mūziku
katrs no�kums ir kā impulss kus�bai, ritmam, dzīvībai, pavasara
atmodai, cilvēkiem visapkārt. Komponists Kaspars Kurdeko,
Mazā prinča planētas, Nošu planētas, Ventspils mūzikas
vidusskolas sitaminstrumentālistu Trio
21:00 -22:00 Grupa KautKaili
Eksperimen� ar nostalģiju mūzikā, sakausējot latviešu 90-to
gadu alterna�vo popmūziku un pasaulīgu soulmūziku,
izmantojot mūsdienīgus skaņu slāņus. Dziedātāja, dziesmu
autore Kris�ne Pāže, Didzis Bardovskis un Kaspars Vizulis
22:00-23:30 Grupa Rīgas Modes
Grupas iegūtās balvas ʺZelta mikrofonsʺ un ʺAustras balvaʺ
apliecina, ka popmūzika var būt aizraujoša. Grupas skanējumā
jūtamas dažādu laikmetu ģitārmūzikas vēsmas un īpašu akcentu
Rīgas Modes liek uz mūzikas teks�em latviešu valodā
23:30-01:00 DJ OTTO VOČTAVS
18:00-21:00 Lielais prospekts no Ziedu pulksteņa
Mākslas darbnīca ʺNo ielasʺ, drukas darbnīcas ʺCauri laikiemʺ,
Ventspils Mākslas skolas plenērs brīvā dabā
18:00-21:00 Lielais prospekts (Pie Olimpiskā centra “Ventspils”
viesnīcas)
Radošas ak�vitātes lieliem un maziem, Ventspils Tūrisma
informācijas centra fotostūrī�s un ventu labirints

20:20-23:00 Lielais prospekts
(Pie Olimpiskā centra Ledus halles stāvlaukumā)
Kopīgi ju�sim līdzi Latvijas hokeja izlasei cīņā ar Austrijas
valstsvienību pie lielā ekrāna, periodu starplaikos DJ, konkursi

un balvas

18:00-21:00 pie Ziedu Bumbas (Lielais prospekts 33)
Spor�ski izklaidējošas ak�vitātes visai ģimenei - galda spēles,
basketbola bumbas me�eni, futbols, ielu vingrošana
18:00-23:00 pie skulptūras govs ʺVentaʺ
(Lielais prospekts 21)
Āra kafejnīcas, ukraiņu virtuve ʺPēc omītes receptēmʺ, mākslas
izstāde ʺUkraiņu izšuvumiʺ, meistarklases, skatuves programma,
trio no Ventspils mūzikas studijas ʺIntroʺ Sergeja Somika vadībā,
Ventspils Mūzikas vidusskolas ritma mūzikas nodaļas apvienība
ʺReliefʺ - Aleksis Zariņš, Eduards Bariss, Oskars Nejs.
19:00-22:30 uzņēmums ʺVentspils siltumsʺ
(Brīvības iela 38)
“Ventspils siltums” atvērto durvju vakars, noslēgumā
“Transcendentāle” perkusionistu uzstāšanās un uguns šovs
18:00-22:00 Kanāls (pie Lielā prospekta 9)
Ūdens bumbas drosmīgajiem. Maksa par atrakciju 3 eiro
18:00-22:00 t/c ʺTobagoʺ (Lielais prospekts 3/5)
Tikšanās ar Zemessardzes 46.kājnieku bataljona un NATO
paplašinātās klātbūtnes daudznacionālās kaujas grupas
karavīriem un tehnikas demonstrācija. Dri�a elektrokar�ngu
trase bērniem no 5 gadu vecuma.
Maksa par atrakciju 3 eiro
18:00-22:00 Zinātnes un inovāciju centrs VIZIUM
(Rūpniecības iela 2)
VIZIUM terases svētki. Atpūtas zona ar bērnu stūrī�, kafejnīcu un
DJ Toma Grēviņa muzikālo pavadījumu, kā arī iespēja uzkāpt
skatu pla�ormā. Pasākuma laikā �ks izlozēta VIZIUM ieejas karte
visai ģimene!
18:00-22:00 Ventspils Tehnikums
Dārza svētki vasarīgā gaisotnē. Jauno mūziķu Patrīcijas Annas
Doniņas un Kristapa Kleinberga uzstāšanās, Balzāmbāra
rezidences vēstnieku Pētera Repečko un Riharda Onzula gatavo�
atspirdzinājumi, Tehnikuma topošo pavāru gatavo� gardumi

