
Mākslas galerija “Durvis” “MŪSDIENU MĀKSLINIEKU 
RADOŠĀ IZPAUSME”1

19.00 - 23.00 Tukuma Mākslinieku grupas izstāde “Miera vējos”
“Mākslas bode” – iespēja iegādāties suvenīrus, mākslas 
darbus, rotaslietas, kultūrvēstures un mākslas grāmatas
“Trauslais skaistums” – hennas zīmējumi ar Daci Laukmani 
(5.00 EUR)
“Skats spogulī” – apmeklētāju karikatūras zīmēs Vents 
Dubrovskis (līdz 5.00 EUR)

“NO PAGĀTNES UZ NĀKOTNI”2
19.00 – 23.00 

20.00 – 21.00 

Tairas Haļāpinas fenomens un izstāde “Tukku Magi. 
Paralēlas līnijas krustojas!” 
Orientēšanās spēle “Kas vērtīgs Tukumā?” pilsētas centra ielās
Ekspozīcija “Savējo stāsti, ne svešo” par Tukumu un 
tukumniekiem 20. gadsimtā
Ekskursija “Tukku Magi. No pagātnes uz nākotni.” No Pils 
torņa līdz “Tukku Magi” gidu vadībā 

“SMALKI DIEGI, STIPRI MEZGLI” 3
19.00 – 23.00 

19.00 – 20.00 

19.00 – 23.00  

Izstāde “Baltais rokdarbu ceļš” – Dagmāras Prībergas, Gitas 
Prībergas un TLMS “Bārbele” mežģīnes 
Skaties un mācies kā meistare Gita Prīberga knipelē mežģīnes
Izzinošas un radošas aktivitātes – sien mezglus, pīn un 
mezglo rokassprādzes, sien tīkliņus,  aud 
Atvērts Audēju darbnīcas veikals – iespēja iegādāties rokdarbus

 19.00 – 23.00 

21.00  

Gleznu izstāde "Ķemers no Ķemeriem” – gleznotājam 
Miervaldim Ķemeram 120 
“Atrast vērtīgo” – gleznu fragmentu meklēšanas spēle izstādē 
un “Āriņa istabā”
Radi savu unikālu pastkarti no mākslas darbu fragmentiem 
digitālajā ekspozīcijā “Tukuma muzejs cauri laikiem”
Muzikāls notikums “Skaņu māksla” – Paulis Georgs 
Dubrovskis (trombons) un Ilze Tišlere (marimba)

“MĀKSLAS VĒRTĪBA”4

“TRAUSLAIS UN VĒRTĪGAIS”5
19.00 – 23.00 

19.00 – 20.00 

20.00 - 23.00
 
20.00; 21.00;
22.00
 

23.00  

Izstādes “Ieraudzīt Rozentālu”, “ARTEFACTUM” un Durbes 
pils vēsturiskais interjers
Laiks ģimenēm pagalmā – spēles bērniem ar objektiem 
“Trauslo skulptūru dārzā” 
Pagalmā tēlnieces Andas Poikānes performance “Trauslo 
skulptūru dārzs”
Skaties kā atdzīvojas skulptūras jauno mūziķu Henrija Poikāna 
(kompozīcija, klavieres), Laines Luīzes Freidenbergas (kontrabass) 
un Ances Vanagas (trombons) skaņu improvizācijās
“Vakars bērnistabā” – komponistes Alises Rancānes skaņu 
instalācijas
“Smalkā vakarēšana” kopā ar Tukuma literātiem 
Orientēšanās Durbes pils parkā (līdzi lukturītis)
Muzeju nakts noslēgums “Gaismu spēles” pie pils

“GRĀMATAS UN DRAUGI”6
19.00 – 23.00 

19.00 – 22.00 

19.00 – 20.00  

Rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša dzimtā sēta un vērtību 
mēri - lasi un klausies daiļdarbus pie ugunskura, atrodi muzeja 
vērtīgos priekšmetus krēslas spēlē 
Muzeja draugu koncerts - deju kopa “Pastariņi”, vokālā 
studija  “Varavīksne” un ārzemju draugi
Vizināšanās zirga mugurā Intas Caunes vadībā (2.00 EUR)

“VĒSTURISKĀS ATMIŅAS”

“VĒRTĪBU SARGĀTĀJI”

7
19.00 – 23.00 

19.00 – 19.40

19.00 – 23.00  

Izstāde “Kurbads. Latvju varoņstāsts” un ekspozīcija “Anss 
Lerhis-Puškaitis un pasakas”
Izstaigā taku “Pa saulei ” - uzzini, kā Sprīdītis un Puškaitis no 
dabas mācījās (līdzi lukturītis)
Muzikāls sveiciens  ģimeņu apvienības “Varam, ja darām!” 
izpildījumā
Zirgu izjāde “Skudru staļļi” (3.00 EUR) un Ritas Ziedones 
cukurvates baudīšana

Brīvības laukums 21

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma daļa
Ugunsdzēsēju ekipējuma apskate un dažādi uzdevumi
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirknis
“Atrodi vērtību drošībā” - tehnikas un ekipējuma apskate

8

19.00 Ieskaņas koncerts “Mūzika bez vārdiem” - “Xylem Trio” - Oskars 
Pertrauskis (saksofons), Raimonds Petrauskis (klavieres), Rihards Zaļupe 
(sitaminstrumenti) 
Fasādes plāksnes “Fīrekera gāte” atklāšana 
20.00 – 23.00 baznīcas vērtību (senā altārglezna, Kūr�rsta Bībele un 
vakarēdiena kauss) un torņa apskate

9

19.00 – 23.00 Tukuma iedzīvotāju un viesu radošo darbu izstāde
19.00 – 22.00 radošās darbnīcas “Ieraugi vērtīgo!” un fotostūrītis

19.00 – 22.00 radošā darbnīca "Kaķi, kuri staigā, kur pašiem patīk..."  

11

19.00 – 23.00 baudi gardumus latviešu kino mūzikas gaisotnē

 
19.00; 20.00 Ekskursija. Tikšanās vieta pie jaunās piebūves centrālās ieejas 

12

13

  
21.30 Starptautiskā īs�lmu festivāla 2ANNAS godalgotās �lmas seanss

14

Tukuma Pils tornis
 Brīvības laukums 19a

Tukuma Audēju darbnīca
Tidaholmas iela 3

Tukuma Mākslas muzejs
Harmonijas iela 7

Pastariņa muzejs
“Bisnieki”, Zentenes pag., Tukuma nov. 

Programmā iespējamas izmaiņas. Pasākumā iespējama fotografēšana, �lmēšana, materiāli tiks izmantoti publicitātes nolūkiem

Durbes pils
M. Parka 7

Džūkstes Pasaku muzejs
Lanciņu skola, Džūkstes pag., Tukuma nov. 

Brīvības laukums

Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca
Brīvības laukums 19a

10 Biedrība “Ligzda”
Brīvības laukums 1

Picērija “Kvazi Pizza” 
Katrīnas laukums 1

Biedrība “Tukuma Tēlotājmākslas Studija”
Tidaholmas iela 3, 3. stāvs

Tukuma 2. vidusskola
Raudas iela 16

Tukku Magi
Pasta iela 26


