Rīgas dzimšanas dienu šogad atzīmēs ar grandiozu svētku pikniku Vecrīgā
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Informācija medijiem

Kultūra un izklaide

Pilsētā un sabiedrībā

Rīgas vasara

Sestdien, 20. augustā, Vecrīgā ar Drosmīgo dziesmu svētkiem, balkonu koncertiem, tostiem un gardāko smieklu un kūku
konkursu svētku piknikā svinēs Rīgas 821. dzimšanas dienu.

 “Šogad par rīdzinieku un pilsētas viesu satikšanās vietu esam padarījuši apkaimes un pilsētas centru. Turklāt drosmes un
prieka pasākumi notiek divus mēnešus visā pilsētā, nevis tikai divas dienas krastmalā. 20. augustā, kad ir Rīgas dzimšanas
diena, gaidāms Rīgas vasaras kultūras programmas kulminācijas brīdis, kurā notiks pasākums Rīgas sirdī un daudzveidīgās
aktivitātēs kopā modināsim drosmi, teiksim tostus pilsētai, atzīsimies mīlestībā un neslēpsim prieku par kopā būšanu.
Tiekamies Vecrīgā!” aicina Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Balkonu koncerti Doma laukumā un “tostu tornis” Rātslaukumā
Doma laukums iecerēts kā svinīgākā pasākuma zona. Šeit atradīsies skatuve, bet ap to – gari baltiem galdautiem klāti galdi. Uz
skatuves darbosies diriģents, kurš aicinās sanākušos piedalīties “Drosmīgo dziesmu svētkos”. Visu dienu norisināsies arī vairāki
balkonu koncerti ar Raimonda Paula mūziku, bet pie Doma baznīcas atradīsies bērnu aktivitāšu laukums.
Rātslaukums būs līksmības un prieka centrs. Rātslaukuma vidū sliesies galvaspilsētā augstākais “tostu tornis”, kurā ikviens
rīdzinieks un viesis būs aicināts kāpt, lai teiktu novēlējumu Rīgai dzimšanas dienā. Tostu maratonu atklās laukuma saimnieks –
Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Tikmēr no Rātsnama balkona izskanēs mūziķu sagatavotās performances, savukārt starp namu
jumtiem balansēs gaisa virves mākslinieki.

Drosmes un prieka aktivitātes viscaur Vecrīgai
Visas dienas garumā Vecrīgā izskanēs “ceļojošie koncerti”, norisināsies gardākās kūkas un skanīgāko smieklu konkursi, dzejas
lasījumi, gidu cīņas, publiska atzīšanās mīlestībā un citas priekpilnas norises, kas aicinās viesus uzdrīkstēties un baudīt kopā
būšanas prieku.
Svētku piknika cienastu ikviens aicināts atnest pats vai iegādāties tuvumā esošajās kafejnīcās un pie tirgotājiem.
Rīgas vasaras kultūras programmu realizē pašvaldība sadarbībā ar dažādām nozares organizācijām un biedrībām. Plašāk ar
kultūras pasākumiem var iepazīties tīmekļvietnē https://vasara.riga.lv/. Programma pakāpeniski tiek papildināta, iekļaujot arī
pašvaldības finansēšanas konkursos atbalstītos projektus. Kultūras pasākumiem Rīgā var sekot līdzi arī Facebook lapā “Rīgā
notiek”.
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