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VISC sveic valsts svētkos!

VISC aktualitātes

Dziesmusvētki Ziemassvētkos

VISC SVEIC VALSTS SVĒTKOS!

>> Uz sākumu

DZIESMUSVĒTKI ZIEMASSVĒTKOS
Latvijas valsts svētku laikā VISC aicina visus saglabāt sevī svētku sajūtu un apmeklēt koncertu
„Dziesmusvētki Ziemassvētkos”.
Koncerts notiks šā gada 5.decembrī Arēnā Rīga ar vairāk nekā 2000 bērnu un jauniešu piedalīšanos. Tā būs
iespēja ziemas vidū atsaukt atmiņā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vasaras noskaņu un
sajūtas.
Koncertā viesi būs grupa „PeR”, Latvijas Nacionālās operas solists Jānis Apeinis, Jānis Strazdiņš no vokālās
grupas „Cosmoss”, Valta Pūces etnogrāfiskais ansamblis un Raimonda Macata mūziķu grupa.
Vai dejotāji slido? Vai Dziesmusvētki var būt ziemā? Vai Arēnā Rīga var pikoties? Vai skatītāji arī dziedās?
Vai dziesmas un dejas sasilda? Atbildes uz šiem jautājumiem varēs rast koncertā „Dziesmusvētki
Ziemassvētkos”. Te skanēs iemīļoto komponistu – Raimonda Paula, Valta Pūces, Artura Maskata, Jāņa

Lūsēna, Ērika Ešenvalda, Arvīda Ţilinska – dziesmas, būs skatāmas Jāņa Purviņa, Baibas Šteinas, Olgas
Freibergas, Ilutas Mistres deju horeogrāfijas. Koru, tautas deju kolektīvu un pūtēju orķestru sniegumu
papildinās folkloras kopas un mūsdienu deju grupas.
VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa: „Šis koncerts ir kā turpinājums X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku vasaras piedzīvojumam, kad ikviens varēja sajust sirsnību, skanīgumu, draudzīgumu.
5.decembra koncerts ir dāvana ikvienam svētku dalībniekam, lai atcerētos to prieku, aizrautību un
gandarījumu, kas virmoja svētku laikā. Nāciet un sasildiet sirdis!”
Koncerta biļetes var iegādāties „Biļešu Serviss” tirdzniecības vietās un internetā www.bilesuseviss.lv no
2010.gada 16.novembra. Biļetes maksā no 3 līdz 7 latiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja koncertā ir
bez maksas, bet viņiem netiek nodrošināta atsevišķa sēdvieta.
Lai ikviens interesents varētu izjust koncerta noskaņu, ir gādāts par tā tiešraidi Latvijas Televīzijas
1.programmā. Plašāka informācija par koncertu interneta vietnē: www.dziedundejo.lv.
Koncertu organizē LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs www.visc.gov.lv.
Koncertu atbalsta AS „Swedbank”. Informē: nacionālā ziņu aģentūra „LETA”, laikraksts „Diena”,
izdevniecība „Dienas Ţurnāli”, portāls „Delfi”, sociālais portāls „Draugiem.lv”, nacionālais e-dienests
„Inbox.lv”, Kurzemes Radio un radio „Star FM”.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
VISC un SIA "NKC" apņemas sadarboties
Par diagnosticējošo darbu ceļu satiksmes drošības noteikumos 6.klasei
2010. gada vides izziņas spēļu krājums
Turpinās reģistrācija uz semināru pirmsskolas izglītības iestādēm
Notiks ekonomikas skolotāju MA vadītāju seminārs
Notiks ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāju seminārs
Eksāmeni ģeogrāfijā un biznesa ekonomiskajos pamatos
Stundas Latgales Kultūrvēstures muzejā
Stundas Valkas novadpētniecības muzejā
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā
ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā ierakstot tikai
vienu vārdu – Unsubscribe.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

