JŪRMALĀ NOVEMBRĪ
7. NOVEMBRĪ

13.00 un 15.30
KO ZINA KLUSĀ GERDA

Lai uzturētu muižu, tās īpašnieki izveidojuši pansiju, kurā valda pagājušā gadsimta 30. gadu noskaņa
un nav atļauts izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus – datorus, mobilos telefonus, internetu.
Viss mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie pansionāta ieejas, tostarp vēlme komunicēt ar citiem –
viena no pansijas devīzēm ir: “Ja iespējams, ciet klusu!”. Pansijas viesi ir spilgtu raksturu cilvēki no
dažādām valstīm, kas ieradušies šai nomaļajā vietā, lai izbēgtu no XXI gadsimta informatīvā un
tehnoloģiskā spiediena. Trīs nedēļu ilgais karstuma vilnis ir novedis daudzus līdz vājprāta robežai,
situācija ir tik nāvīgi nopietna un vienlaikus juceklīga, ka kļūst par savu pretmetu – komēdiju.

14. NOVEMBRĪ

13.00 un 15.30
KINO UN MĒS

Kas notiktu, ja “Mērnieku laiku” Ķenci spēlētu Jānis Skutelis? Ko darītu Andris Keišs, ja viņam būtu
jāiemiesojas Gunāra Cilinska ādā? Vai Egonam Dombrovskim izdotos atveidot Kinostudijas
leģendāro bojeviku režisoru Aloizu Brenču? Trīs Latvijā pazīstami aktieri pievēršas iemīļotajām
latviešu padomju filmām, mēģinot saprast, kāpēc tās uzņēma tieši tā…

21. NOVEMBRĪ

Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35

13.00 un 15.30
MANS MĪĻĀKAIS KARŠ

Animēts dokumentālais stāsts par pieaugšanu aukstā kara laika apstākļos Latvijā no 70. gadiem līdz
Atmodai, no padomju režīma līdz neatkarības atjaunošanai. Filmas pamatā ir režisores Ilzes
Burkovskas-Jakobsenas atmiņās balstīti autobiogrāfiski motīvi. Vēsturiskiem faktiem, sadzīviskām
reālijām un personiskām atmiņām savijoties ar humoru, nopietnību un atklātību, veidojas cilvēciska
un dzīva liecība par vēsturiski nozīmīgu laiku.

Spēlfilma
1h 31 min
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Komēdija
1h 27min
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Animācija
1h 22min
Līdz 12 g.v. – neiesakām

14. NOVEMBRĪ

13.00 un 16.00
MANS MĪĻĀKAIS KARŠ

Animēts dokumentālais stāsts par pieaugšanu aukstā kara laika apstākļos Latvijā no 70. gadiem līdz
Atmodai, no padomju režīma līdz neatkarības atjaunošanai. Filmas pamatā ir režisores Ilzes
Burkovskas-Jakobsenas atmiņās balstīti autobiogrāfiski motīvi. Vēsturiskiem faktiem, sadzīviskām
reālijām un personiskām atmiņām savijoties ar humoru, nopietnību un atklātību, veidojas cilvēciska
un dzīva liecība par vēsturiski nozīmīgu laiku.

21. NOVEMBRĪ

13.00 un 16.00
KINO UN MĒS

Kas notiktu, ja “Mērnieku laiku” Ķenci spēlētu Jānis Skutelis? Ko darītu Andris Keišs, ja viņam būtu
jāiemiesojas Gunāra Cilinska ādā? Vai Egonam Dombrovskim izdotos atveidot Kinostudijas
leģendāro bojeviku režisoru Aloizu Brenču? Trīs Latvijā pazīstami aktieri pievēršas iemīļotajām
latviešu padomju filmām, mēģinot saprast, kāpēc tās uzņēma tieši tā…

28. NOVEMBRĪ

Kauguru kultūras nams, Raiņa ielā 110

13.00 un 16.00
KINO UN MĒS

Kas notiktu, ja “Mērnieku laiku” Ķenci spēlētu Jānis Skutelis? Ko darītu Andris Keišs, ja viņam būtu
jāiemiesojas Gunāra Cilinska ādā? Vai Egonam Dombrovskim izdotos atveidot Kinostudijas
leģendāro bojeviku režisoru Aloizu Brenču? Trīs Latvijā pazīstami aktieri pievēršas iemīļotajām
latviešu padomju filmām, mēģinot saprast, kāpēc tās uzņēma tieši tā…

Animācija
1h 22min
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Komēdija
1h 27min
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Komēdija
1h 27min
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Ieejas maksa – EUR 6.00; uzrādot Jūrmalas iedzīvotāju karti - EUR 4.00.

Biļešu iegāde: Biļešu iepriekšpārdošana –
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas iela 35, Pirmdiena 13.00–19.00, Trešdiena 13.00–18.00, Sestdiena 11.00–15.30.
Kauguru Kultūras namā, Raiņa iela 110, Otrdiena 12.00–18.00, Sestdiena 12.00–16.00.
Iegādājoties biļetes, jānorāda personas dati.

* Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas

