
vieta, kur saplūst laiks, daba un mūzikaJaunmoku pils –

Jaunmoku pilij un Ainai Kalnciemai gods piedāvāt:
Jaunmoku vēsturiskā saimnieka Džordža Armitsteda 165. 
un domātājas Zentas Mauriņas 115. gadā

5. Dārza svētkus un Baha mūzikas 
festivāla vasaras programmu 8.jūlijā
Katram stādam, katram 
radījumam ir tiesības uz 
savu vienreizību.

/Zenta Mauriņa/

13.00 Svētku atklāšana  
(pils lapenē) 

•	 „Jaunmoku pils alejas – dabas 
aizsardzības objekts”, Aijas Penderes, 
Ķemeru nacionālā parka vides 
inspektores prezentācija;

•	 „Rožu stāsti” – ekskursija pa 
rododendru dārzu, pils parku, rožu 
tēju, ievārījumu degustācija;

•	Maijas Matīsas darbi izstādē 
„Dienā nosapņotas gleznas” (Torņa 
zālē);

•	 Ivetas Meieres zīda gleznas 
izstādē „Rožu stāsti” (izstāžu zālē);

•	 Floristu ziedu kompozīcijas pils 
salonos;

•	Vasaras ziedu (dienziedes, lilijas) 
izstāde (Kolonnu zālē).

Ieeja bezmaksas.

„Paši ar savu garu uzcelt, 
paši ar savu prātu izgudrot. 
Pazuduši esam, ja gaidām, 
kad citi mūs celtu, atzītu, 
saprastu /../

/Zenta Mauriņa/

14:30 „Kā patlaban ir ar latvieša 
pašapziņu?” (Baltajā zālē)

Saruna par Zentu Mauriņu, Vācijas kanclera 
K.Adenauera balvas „Par vācu tautas 
pašapziņas stiprināšanu” laureāti 1971.gadā.

Sarunā piedalās literatūrzinātniece Ausma 
Cimdiņa, kultūras socioloģe Dagmāra 
Beitnere, filosofi Maija Kūle, Rihards 
Kūlis, teologs Andris Marija Jerumanis, kā 
arī visi klātesošie. 

Izstāde un dokumentālā filma „Baltā spīts” 
(rež.R.Rikards) par Z.Mauriņu.

Muzikālais pavadījums – trio “Noskaņa” 
(Dace Šplīte-Lisova (vijole), Daiga Akmane 
(akordeons) un Natālija Župerka (klavieres).
Ieeja bezmaksas.

Kas vairo prieku, kalpo Dievam. 
 /Zenta Mauriņa/

17:00 Baha mūzikas festivāla vakara 
koncerts (Kolonnu zālē)

Piedalās: orķestris „Sinfonia Concertante”, 
diriģents Andris Vecumnieks. Solisti: Evija 
Martinsone, Aina Kalnciema, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti, 
asoc. prof. Ainas Kalnciemas klavesīna klases 
audzēkņi: Artjoms Musaelovs un Sintija 
Šteinkopfa.

Programmā: 
•	 J.S.Baha Koncerts re minorā, 
•	M. Gurecka Koncerts klavesīnam un stīgu orķestrim, 
•	 Jura Karlsona Vakara lūgšana. 
•	 J.S.Baha un G.F.Hendeļa ārijas no kantātēm, 
•	 J.S. Baha un F.Kuperēna skaņdarbi klavesīnam.
Ieejas maksa koncertā: 
pieaugušajiem Ls 5,00, skolēniem, pensionāriem Ls 3,00
ģimenes biļete (2 pieaug. + 2 bērni) – Ls 12,00 
pirmsskolas vecuma bērniem — bezmaksas
Biļetes var iegādāties Jaunmoku pilī vai Biļešu servisa kasēs!

Zaļās aktivitātes pils parkā lieliem un maziem:
Kroketa spēle, šautriņas, orientēšanās parkā, 
makšķerēšana, vizināšanās zirga pajūgā,  
zīmēšana un daudzas citas jaukas nodarbes. 
Seno spēkratu parāde (Latvijas Antīko auto klubs un 
Rīgas motormuzejs) 

Darbosies kafejnīca.
Baudīsim vasaras ziedu skaistumu kopā ar  
J.S. Baha mūziku un Zentas Mauriņas domām! 

Pasākumu atbalsta: 

A/S “TUKUMA 
STRAUME”

Tukuma 
novada dome

Jaunmoku pils atbalsta 
biedrība “Aleja”


