
Muzeju nakts 2012 Kuldīgā 

 

Kuldīgas novada muzeja pagalmā 

20:00 Muzeju nakts atklāšana  

Spēlē „Suitu muzikanti” 

20:30- 01:00 

• Rokdarbnieču kopas „Čaupe” radošā darbnīca, kurā tiks veidots lupatu grīdas 

deķis un darbu izstāde. 

• „Ideju nakts” 

• Ivara Freiberga foto izstāde „Režisoram Raimondam Kugrēnam- 100”  

• 20:30 Kuldīgas amatieru teātra brīvdabas izrāde bērniem „Vilks, kurš rija 

grāmatas.” (Rež. D. Priede) 

• Atjauno spēkus ar īpašo muzeja spēka dzērienu! 

• Atjaunosim Jēkaba floti! Šogad Kuldīga svin savu 770-gadi! Aicinām katru 

kuldīdznieku un pilsētas viesi iesaistīties nebijušā akcijā „Atjaunosim Jēkaba 

floti”-  muzeju nakts laikā kopīgiem spēkiem salocīsim 770 papīra kuģīšus! Lai 

Kuldīgai būtu vislielākā papīra kuģīšu flote Latvijā! 

 

„Goldingen Cinema” brīvdabas kino programma 

23:00 „Laikmetu griežos” Kuldīgas fotobiedrības projekts 

23:30 „Es gribēju jums vēl vairāk dot” TV Skrunda dokumentālā filma par 

dokumentālā kino leģendu- režisoru Uldi Braunu  

00:15  „Vasara” Kuldīgas portretējums (Rež. Uldis Brauns) 

 

Kuldīgas novada muzejs piedāvā nakts ekskursijas:  

No „pieturas” pie muzeja vārtiem- 20:30; 21:30; 22:30 

No „pieturas” pie Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 21:00; 22:00; 23:00 

 

 

 

 



Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un Mākslas namā 

Mākslas nams. 

 20:30 - 00:00 

Izstāžu zālē  „Veronika – Rihterova – pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija 

Čehijas Republikā” un bērnu vizuālās mākslas konkursa „PET pudeles pārvērtības” 

ekspozīcija. 

 20 :30 - 00:00 Galerijā Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Pavasaris 2012.  

 20:30 - 00:00 Semināru zālē Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas 

studentu īsfilmu parāde (Māra Medne, Ance Medne, Krista Dintere, Pēters Riekstiņš 

LiepU Jauno mediju mākslas studenti, Liena Sakne KMHZV 12. kl. skolniece) 

 

Bibliotēka. 

 21:00 - 22:00 aizrautīgs pirātu šovs pēc grāmatas „Mellsila pirāti” motīviem 

kopā ar grāmatas autoru Arvīdu Dinniju Deģi (vilkatis, pirātu kapteinis)  

 20:30 - 23:00 datu bāzes „Kuldīga. Vēsture. Notikumi. Cilvēki” 

www.mantojums.kuldiga.lv prezentācija. 

 20:30 - 00:00 Ceļojošā izstāde „Ceļā uz UNESCO”. 

 20:30 - 23:30 Tiecoties uz Latvijas rekordu un hercoga Jēkaba flotes 

atjaunošanu kopā ar Kuldīgas Novada muzeju (papīra kuģīšu locīšanas darbnīca 

klusajā lasītavā). 

 21:00 - 00:00 Bērnu Literatūras Centrā lupatu leļļu darbnīca iedvesmojoties 

no animācijas filmas „Lupatiņiem”. 

 

 

Visi Muzeju nakts pasākumi ir bez ieejas maksas! 

 

 

Muzeju naktī būs atvērti  „Zvaigzne ABC”  grāmatu veikali!  

 

 
Vairāk informācijas meklējiet: www.kuldiga.lv ; www.biblio.kuldiga.lv   
www.draugiem.lv/kuldigasmuzejs ;  www.pilsetasdarzs.kuldiga.lv/goldingen-cinema     
 
Plašāku informāciju par „Ideju nakti” meklējiet: www.tea.conceptic.lv  


