
Diena Lielā zāle Mazā zāle

Aktieru 

istaba  

3.stāvā

16.telpa  

1.stāvā

Mēģinājumu 

zāle
Deju zāle

Teātra nams 

"Jūras vārti"

Amatu 

māja

Mūzikas 

vidusskola

Ventspils 
Augstskola

3.vsk. 6.vsk.

Jaunrades 

nams/ 

*Latviešu 

biedrības nams 

17.00 - 19.00 

sieviešu koris 

"LĪBA"

18.15 - 19.00 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

jaunākā gr.             

(1.-2.kl.)

09.30 - 12.00  

Saksofonu  

kvartets

16.30 - 17.50  

deju kolektīvs 

"LĀSĪTES"      

(1.-3.kl.)

19.15 - 20.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

vecākā gr.                        

(6.-9.kl.)

19.00 - 21.00  

"VENTSPILS 

BRASS"

20.30 - 22.30 

vokālais 

ansamblis 

"MUNDUS"

21.00 - 22.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

jaunieši

12.00 - 13.30  

vokālais 

ansamblis 

"VĒJU 

STUNDĀ"

17.00 - 17.45 

senioru deju 

kopa 

"BRĪZĪTE"

15.00 - 17.00  

dziesmu 

ansamblis 

"MRIJA"

18.15 - 19.00 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

pirmsskolas 

vecuma gr.

19.15 - 20.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

vidējā gr.            

(3.-5.kl.)

19.15 - 21.15 

folkloras kopa 

"LAIPA"

21.00 - 22.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

vid. paaudze

18.30 - 20.00 

deju kolektīvs 

"LIELAIS 

PRIEKS"     (7.-

11.kl.)

17.30 - 18.30  

vokālais 

ansamblis 

"MAZĀ 

PRINČA 

PLANĒTAS"

17.30 - 18.30  

vokālais 

ansamblis 

"CITA 

PLANĒTA"

17.00 - 19.00 

sieviešu koris 

"LĪBA"

18.15 - 19.00 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

jaunākā gr.             

(1.-2.kl.)

09.00 - 12.00     

TLMS 

"VĪKALE"

18.30 - 20.30  

sieviešu koris 

"VENDA" 

19.15 - 20.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

vecākā gr.                        

(6.-9.kl.)

20.30 - 22.30 

vokālais 

ansamblis 

"MUNDUS"

21.00 - 22.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

jaunieši

19.10 - 21.30 

DŽEZA 

NONETS

18.00 - 19.30 

deju kolektīvs 

"PRIEKS"       

(4.-6.kl.)

17.00 - 17.45 

senioru deju 

kopa 

"BRĪZĪTE"

09.30 - 11.50 

pūtēju orķestris 

"VENTSPILS"

13.30 - 15.30 

senioru koris 

"ZIEMEĻ -  

ZVAIGZNE"

15.00 - 17.00 

vokākais 

ansamblis 

"RĀNDALIST"

19.15 - 20.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

vidējā gr.            

(3.-5.kl.)

17.30 - 18.30  

vokālais 

ansamblis 

"MAZĀ 

PRINČA 

PLANĒTAS"

10.30 - 13.00 

jauktais koris      

"KAIVA"  

13.00 - 14.00 

Ventspils 

vokālā grupa

Sv.
 deju ans. 

"LIEDAGS" 
papildmēģinājumi

11.00 - 13.00  

Senioru 

Bigbends

Vācu dziesmu ansamblis "WINDAU"  mēģina trešdienās no plkst. 18.00 - 20.30 (Saules ielā 9-3, Ventspils vācu b-bas telpās)

Grupa "WINDY TEMPER"  mēģina pirmdienās no plkst. 18.00 - 21.00, ceturtdienās individuālās nodarbības no plkst.18.00 - 21.00 Medņu ielā 44 (SIA "VentSystem")

Folkloras kopa "JURJEV DENJ" mēģina sestdienās no plkst. 12.00 - 15.45 Ventspils 2. vidusskolā

Ventspils Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu grafiks 2022./2023.g. sezonā

P.
18.00 - 22.00  

VENTSPILS 

TEĀTRIS

18.30 - 20.30  

sieviešu koris 

"VENDA" 18.45 - 19.45  

sieviešu koris 

"VENDA" 

18.45 - 19.45  

sieviešu koris 

"VENDA" 

18.00 - 21.00 

džeza studija 

"INTRO" 
19.00 - 20.30  

vokālais 

ansamblis 

"RUDENS 

ROZE"

18.00 - 19.30 

deju kolektīvs 

"PRIEKS"       

(4.-6.kl.)

O.
18.00 - 22.00  

VENTSPILS 

TEĀTRIS

19.00 - 20.00 

jauktais koris 

"LĪVZEME"

18.00 - 20.00   

dziesmu 

ansamblis 

"VENTIŅ"

19.00 - 21.15 

jauktais koris 

"LĪVZEME"

10.00 - 16.00      

TLMS 

"VĪKALE"

17.30 - 18.20  

deju kolektīvs 

"MINI 

LĀSĪTES"

20.00 - 22.00 

vidējās 

paaudzes deju 

kolektīvs 
"STRAUTUGUNS"

13.30 - 15.30 

senioru koris 

"ZIEMEĻ -  

ZVAIGZNE" 

20.00 - 22.30 

deju kolektīvs 

"KURZEME"

19.00 - 21.00 

jauktais koris 

"CANTABILE"

18.20 - 20.40 

pūtēju orķestris 

"VENTSPILS"

18.00 - 21.00 

dziesmu 

ansamblis  

"ŽURAVINKA"

10.00 - 16.00      

TLMS 

"DRELLĪTIS"

18.45 - 19.45  

sieviešu koris 

"VENDA" 

19.00 - 20.30  

vokālais 

ansamblis 

"RUDENS 

ROZE"

T.
18.00 - 22.00  

VENTSPILS 

TEĀTRIS

17.00 - 18.00 

sieviešu koris 

"LĪBA"

16.00 - 18.00 

Junioru 

Bigbends

C.
18.00 - 22.00  

VENTSPILS 

TEĀTRIS

15.00 - 17.00 

dziesmu 

ansamblis      

"MRIJA" 18.00 -19.30            

VĪRU KORIS

12.00 - 13.30   

vokālais 

ansamblis 

"VĒJU 

STUNDĀ"

19.00 - 21.30 

jauktais koris      

"KAIVA"       

19.00 - 21.15 

jauktais koris 

"LĪVZEME" 20.00 - 21.30 

jauktais koris      

"KAIVA"       

10.00 - 16.00      

TLMS 

"DRELLĪTIS"

09.00 - 11.00     

TLMS 

"VĪKALE"

16.30 - 17.50  

deju kolektīvs 

"LĀSĪTES"      

(1.-3.kl.)
20.00 - 22.30  

senioru deju 

kolektīvs 

"SEN-    

KURZEME"

17.30 - 18.30  

vokālais 

ansamblis 

"CITA 

PLANĒTA"

12.00 - 16.00      

TLMS 

"DRELLĪTIS"

18.00 - 21.30 

džeza studija 

"INTRO"

20.00 - 22.30 

deju kolektīvs 

"KURZEME"

P.

18.00 - 19.30   

dziesmu 

ansamblis 

"VENTIŅ"

* (LBN) 19.00 - 

21.00 Ventspils 

vokālā grupa

21.00 - 22.30 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

vid. paaudze

18.30 - 20.00 

deju kolektīvs 

"LIELAIS 

PRIEKS"     (7.-

11.kl.)

 deju ans. 

"LIEDAGS" 
papildmēģinājumi

19.00-21.00 

jauktais koris 

"CANTABILE"

20.00 - 22.00  

jauniešu deju 

kolektīvs 

"STRAUTUGUNS"

18.15 - 19.00 

deju ans. 

"LIEDAGS" 

pirmsskolas 

vecuma gr.

S.
10.00 - 12.30      

VĪRU KORIS

 deju ans. 

"LIEDAGS" 
papildmēģinājumi

Popstudija "JŪRAS AKMENTIŅI"   mēģina   P;O;T;C;P;S no plkst. 15.00 - 22.00; Sv no plkst. 11.00 - 15.00 b/d "Saulīte"

Ansamblis "TATJANAS DIENA"  mēģina  trešdienās no plkst. 18.00 - 20.00 un sestdienās no plkst. 13.00 - 15.00  Andreja ielā7/9  Andreja namā

17.30 - 18.20  

deju kolektīvs 

"MINI 

LĀSĪTES"

18.00 - 21.00 

dziesmu 

ansamblis  

"ŽURAVINKA"

19.00 - 20.00 

jauktais koris 

"LĪVZEME"

09.00 - 11.00     

TLMS 

"VĪKALE"


