Līgo Skrundas novadā!

Vasaras saulgriežus šogad Skrundas novadā sagaidām jau no 21. jūnija. Laipni aicināti
piedalīties gan svētkos Sudmalnieku birzī Raņķos un pie Nīkrāces saieta nama, gan
Zāļu tirgū pie Skrundas pulksteņa, kā arī baudīt izrādes Skrundas estrādē un Rudbāržu
sporta laukumā un izdancoties kādā no ballēm!
KAD?
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Sudmalnieku
birzī Raņķos

Vasaras saulgriežu svinēšana “Līgo, līgo…”
Tautiskiem rituāliem, dziesmām un rotaļām
pavadīsim saulīti, kopā ar Rudbāržu un
Raņķu folkloras kopām degsim ugunskuru.
Aicinām līdzi ņemt ziedojumu ugunij:
graudus, sēklas, pagājušā gada vainagus.
AFIŠA

63354329,
26568403 (Aija
Zeme)

Pie Nīkrāces
saieta nama

Ielīgošanas svētki Nīkrācē:
• plkst. 19.00 Jēkaba Janševska izrāde
"Precību viesulis" Režisore: Inga
Ezeriete. AFIŠA
• plkst. 22.00 Līgo balle, spēlē Zane no
Saldus. AFIŠA

22470402 (Inga
Ezeriete)

23.
jūnijā
no plkst.
9.00 līdz
12.00

23.
jūnijā

23.
jūnijā
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Pie Skrundas
pulksteņa

Pašā Skrundas sirdī, pie pulksteņa varēs
iegūt visīstāko Līgo svētku sajūtu. Te varēs
iegādāties tieši sev darinātu pļavu ziedu
vai ozollapu vainagu, svaigi kūpinātu gaļu
un zivis, nobaudīt ķimeņu un citus sierus.
Par lustīgu noskaņojumu gādās Durbes
kultūras nama tautas mūzikas ansamblis
“Neparasts gadījums”. AFIŠA

28327883 (Dita
Ņuņēvica)

Skrundas
estrādē

Līgo visa Skrunda!
• plkst. 20.00 Jēkaba Janševska izrāde
“Precību viesulis”. Režisore: Inga Ezeriete.
• plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar grupu
“Hono”. Ieeja – bez maksas.
AFIŠA

28327883 (Dita
Ņuņēvica)

Rudbāržu
sporta laukumā

Līgo vakars Rudbāržos:
• plkst. 20.00 ielīgošana ar Ritas Missūnes
pārpratumu komēdiju “Tikai alus un siers”.
Režija, scenogrāfija – Anda Stiba (AFIŠA)
Pēc izrādes līgotāji varēs cienāties ar alu un
sieru.
• No plkst. 22.00 lustēsimies līdz rīta
gaismai kopā ar muzikantu Justu no
Aizputes.

28651944 (Inese
Biliņeca)

Sudmalnieku
birzī Raņķos

Līgo svētki Sudmalnieku birzī:
• plkst. 21.00 svētku ielīgošana kopā ar
Raņķu amatierteātri;
• plkst. 22.00 kursim gaišu jāņuguni un
sāksim Līgo nakts dančus kopā ar grupu
“Saulvējā”.
AFIŠA

63354329,
26568403 (Aija
Zeme)

Informāciju apkopojis: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists

