Rīgas Puķu Balle 2013 – skaistākie svētki
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
Rīgas Puķu Balle 2013 – skaistākie dārza svētki ar vasaras ziedu aromātu un krāsu
košumu no 4. līdz 7. jūlijam Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, Pārdaugavā –
Kandavas ielā 2. Dziesmu svētku gaisotnē notiks koncerti un vainagu pīšana. Šogad
aicinām ikvienu radoši izpausties, darbojoties mākslinieku darbnīcās.

Rīgas Puķu Balle 2013
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs

4. līdz 7. jūlijs
Programma
IZSTĀDES UN EKSPOZĪCIJAS
•
•
•
•
•
•
•

Griezto ziedu izstāde
Vasaras puķu un krāšņāko ziemciešu jaunumu izstāde
Modes puķe 2013. Šķirņu un daudzveidības variācijas
Gardākās vasaras ogas
Floristu kompozīcijas - vides objekti
Spāņu botāniķa Hosē Selestino Mutis darbu oriģinālu izstāde
Gleznotāja Reiņa Liepas brīvdabas gleznas tapšana un atklāšana

KONCERTI
•
•

Latvijas Universitātes pūtēju orķestra un Siguldas pūtēju orķestra
'Sidrabskaņas' saspēle vakara koncertā "Vasaras saulrietā" (05.07.2013.)
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koru draudzības dienas un
vakara koncerti (04.-07.07.2013.)

IESPĒJA LĪDZDARBOTIES
•

•

"Lielā vainagu pīšanas meistardarbnīca": pieredzējušu floristu vadībā iespēja
jebkuram iemācīties pīt vainagus - tradicionālus, teiksmainus, greznus, lai
godam piedalītos Dziesmu svētkos, kā arī iegūtu noderīgas prasmes
"Visi kopā rada mākslu": gleznotāju un cita veida vizuālās mākslas meistaru
radošās performances ar iespēju līdzdarboties Puķu Balles apmeklētājiem

NODARBES BĒRNIEM
•
•
•
•

Radošās darbnīcas
Izjāde ar poniju
Lielā smilšukaste
Ūdens rotaļas

PUĶU UN STĀDU VASARAS TIRGUS
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs atrodas Rīgā, Pārdaugavā, Kandavas ielā 2. Ieejas
maksa apmeklētājiem no 4. līdz 7. jūlijam: skolēniem Ls 1,50, pensionāriem un
studentiem – Ls 2,00, pieaugušajiem – Ls 2,50.
Par Tropu tauriņu mājas apmeklējumu papildus ieejas biļetei dārzā jāmaksā – 4 līdz 18
gadus veciem bērniem 2,00 Ls, pieaugušajiem 3,00 Ls, ģimenēm (2 pieaugušie + 2 bērni)
9,00 Ls, pensionāriem, politiski represētajām personām, invalīdiem – 2,00 Ls. Bērnainvalīda un 1. grupas invalīda pavadonim – 2,00 Ls.
Plašāka informācija: http://www.botanika.lu.lv/.
Informācija par Puķu Balli 2013: Anta Sparinska 29446249

