Rīgas Amatieru teātru festivāls

RĪGA SPĒLĒ TEĀTRI 2011
3. martā
VEF KULTŪRAS PILĪ Ropažu ielā 2
plkst. 19.00 FESTIVĀLA ATKLĀŠANA
VEF Kultūras pils ansamblis RĪGAS PANTOMĪMA
MISTĒRIJA - GALS UN SĀKUMS - ansambĜa dibinātāja, mākslinieciskā vadītāja un režisora
Roberta Ligera jubilejai veltītais radošā darba vakars
Izrāde veidota apĜa kompozīcijā, tā sākas un beidzas ar „Histrionu mistērijas” motīvu, kas
filozofiski risina jautājumu par aktiera - āksta sūtību. Izrāde, kurā piedalās gan iepriekšējā sastāva
vadošie mīmi - Andris Apinis, Agnese Anševica, Ieva Kiršteine un Artūrs Kristlībs, gan
pašreizējie mīmi, ir apliecinājums aktieru ansambĜa meistarībai un tam, ka Rīgas Pantomīmai
ikviens Gals ir jauna Sākums

5. martā
RĪGAS SKOLĒNU PILS Teātra zālē K. Barona ielā 99
plkst. 13.00
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studija SPOGULIS
Dzintars Briedis SVĒTAIS KARŠ
Sadzīviski fantastiska un nenopietna drāma par tiem, kuri baidās būt patiesi un ticēt savām sirdīm
Režisore Irēna Bauma
plkst. 14.00
Rīgas Skolēnu pils teātris ZĪěUKS
ALVAS ZALDĀTIĥŠ
Kustību izrāde par nelokāmo alvas zaldātiĦu, kuru nebaida nekas, vien iespēja zaudēt visdārgāko
- mīlestību! Izrāde pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem
Režisore Liene Stepena, Pētera Plakida mūzika
plkst. 14.15
Rīgas Franču liceja teātris
Andris Zeibots IKVIENA DIENA
Kad satiekas dažādas pasaules, tas ir interesanti un savādi – atšėirīgas pieredzes, atšėirīgas
vērtības un atšėirīgs skatījums uz notikumiem. Vērtību izvērtēšana notiek abās pasaulēs. Režisore
Velga Līce
plkst. 15.00
Rīgas 88. vidusskolas teātris ABAŽUR
Īvs Žamiaks CILVĒKS, KURŠ MAKSĀ
Stāsts par cilvēku, kurš nopirka sev ăimeni un draugu, un par to, kā tas viss beidzās
Režisors Aba Gercbahs
Izrāde krievu valodā

8. martā
plkst. 19.00
LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĖĪMIJAS FAKULTĀTĒ K.Valdemāra ielā 48
Latvijas Universitātes Studentu teātris
Juliu Edliss VĀRDU SAKOT, KINO...

Izrāde ar mūzikas un šova elementiem, kurā varēsim vērot, kā dzīves loterijā veicas piecām
sievietēm vecumā no 13 līdz 40 gadiem. Par to, kurai veicas un kurai nē, skatītāju viedokĜi
dalīsies, bet vērts atcerēties - ja tavas vēlēšanās nepiepildās pārāk ilgi, sāc vēlēties kaut ko citu
Režisors Visvaldis Klintsons

10. martā
RĪGAS KULTŪRAS UN TAUTAS MĀKSLAS CENTRĀ „MAZĀ ĂILDE” Amatu ielā 3/5
plkst. 17.00 Lielajā zālē
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ăilde” bērnu un jauniešu teātra studija VINNIJS
PELNRUŠĖĪTE. Izrāde bērniem pēc Šarla Pero pasakas motīviem
Režisores Karina Šišlo un Inguna Gremze
plkst. 19.00 Mazajā zālē
Festivāla viesi – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
JevgeĦijs Griškovecs VIENLAICĪGI
Izrāde par sajūtām un domām, kuras lielākā daĜa cilvēku neievēro, jo mūsos izveidojušies
uztveres filtri, kas šo it kā lieko emocionālo informāciju notušē. Monodrāmas varonis spēj sajust
to, ko citi nepamana…
Režisore Kristīne Zotova

11. martā
RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES MAZAJĀ ZĀLĒ KaĜėu ielā 1
plkst. 19.00
Rīgas Tehniskās universitātes studentu teātra studija SPĒLE
KAM IEGUVUMS, KAM ZUDĪBAS
Divpasaka ar bučiĦām vienā skatījienā pēc Hansa Kristiana Andersena pasaku „Cūkgans” un
„Šėiltavas” motīviem. Izrāde bērniem un pieaugušajiem par mīlestības līkločiem,
piedzīvojumiem, par cīĦu ar raganiskām izpausmēm, par naudas varu un bezspēcību īstu jūtu
priekšā
Režisors Romans Grabovskis

11. martā
RĪGAS KULTŪRAS UN TAUTAS MĀKSLAS CENTRĀ „MAZĀ ĂILDE” Amatu ielā 3/5
plkst. 21.00 Mazajā zālē
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ăilde” VECPILSĒTAS TEĀTRIS
TRĪS STUNDAS UN ASTOĥAS MINŪTES
Izrāde pēc MārtiĦa Zīverta lugas „ZaĜā krūze” motīviem. Jocīgs mīlas stāsts par šėiršanos un
satikšanos kara laikā Vācijā un mūsdienās Īrijā…
Režisore Edīte Neimane

12. martā
RPKIA Rīgas KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ „IMANTA” AnniĦmuižas bulvārī 29
plkst. 14.00
Rīgas Kultūras un atpūtas centra „Imanta” Bērnu un jauniešu teātris HORIZONTS
Genādijs MamĜins EI, TU, SVEICINĀTS! jeb ETĪDES PAR MĪLESTĪBU
Liriska drāma par pirmo mīlestību, kas uzdod jautājumu: „Vai tā bija pirmā mīlestība?” Režisors
Vladimirs BoĜševs
Izrāde krievu valodā

plkst. 16.30 Lielajā zālē
Biedrība SAPĥU TEĀTRIS
C’EST LA VIE jeb TĀDA IR DZĪVE
Izrāde pēc piecu franču dramaturgu lugu motīviem. Dramatiskas komēdijas žanra miniatūras par
mākslu, vientulību, attiecību sabrukumu un alkām pēc varas
Režisore Jūlija ěašenko
Izrāde krievu valodā

13. martā
RPKIA RĪGAS KULTŪRAS CENTRA „IěĂUCIEMS” LIELAJĀ ZĀLĒ LidoĦu ielā 27
plkst. 12.00
Rīgas Kultūras centra „IĜăuciems” teātra studija RAMPA
JevgeĦijs Švarcs SARKANGALVĪTE
Moderna pasaka bērniem un pieaugušajiem par drosmi palīdzēt tam, kurš nonācis nelaimē, par to,
kā cīnīties pret Ĝaunumu. Mēs visi no kaut kā baidāmies, un tikai retais no mums palīdz tam, kurš
nokĜuvis briesmās…
Režisore Ināra Čakste
plkst. 15.00
Pamatskolas RĪDZE interešu izglītības programmas jauniešu teātra studija MĒS
Izrāde AVĀRIJA
Komēdija pēc Frīdriha Dīrenmata lugas motīviem. Izrādē izmeklēšana par izdarītu noziegumu
tiek veikta kā jautra viesību spēle, kurā apsūdzētajam dota iespēja izstāstīt savu dzīvi, atzīties...
būt atklātam vai Ĝaut ar sevi manipulēt
Režisore Ligita SmildziĦa
plkst. 17.30
Rīgas Kultūras centra IěĂUCIEMS Nomales teātris PIEKTAIS TRAMVAJS
Elīna Zālīte ĒRIKA
Avīzes „Atbalss” redakcijas ikdienas darbs rit savu ierasto gaitu. Par visu svarīgāk ir sagādāt
rakstus laikā, turklāt, ar skanīgiem virsrakstiem. To morāle nav būtiska - tāda ir galvenā redaktora
nostāja, taču kādā liktenīgā dienā ierasto kārtību izjauc jaunā redakcijas sekretāre Ērika…
Režisore Laima Geikina

16. martā
LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBAS KULTŪRAS CENTRĀ „RĪTAUSMA”
Kandavas ielā 27
plkst. 17.00
Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centra „Rītausma” drāmas ansamblis un deju
kolektīvs
Laimens Frenks Baums BRĪNUMAINAIS BURVIS NO OZA ZEMES
Pasaka par to, kas dzīvē ir vissvarīgākais - sirds, prāts, vai drosme.
Izrādes aktieri un dejotāji savas domas un jūtas izsaka mīmikas un žestu valodā
Režisore Dzintra Kukša, horeogrāfe Dana KalpiĦa-Geida, scenogrāfe Guna Priede
plkst. 18.00
Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centra „Rītausma” drāmas un deju kopa
Kustību izrāde DZĪVE
ĖermeĦa kustību, ritma, mūzikas un žestu sintēze, ar kuras palīdzību aktieri atklāj dzīves ciklisko
dabu no piedzimšanas līdz aiziešanai no tās. Režisores Marika Antonova un Antra PuriĦa,
horeogrāfe Dana KalpiĦa-Geida, Anželas BeĜskas muzikālais noformējums

24. martā
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽĀ BruĦinieku ielā 57
plkst. 18.00 Baltajā zālē jauno režisoru izrādes
CREVENT STUDIO
EMIGRANTI
Satīriska komēdija pēc Slavomira Mrožeka lugas „Emigranti” motīviem. Emigranti – tie ir divi
laimi alkstoši latvieši Londonas pagrabstāva dzīvoklītī, kas aizbēguši no sevis un savām
problēmām, cerēdami iemantot slavu un bagātību, bet pats galvenais – mīlestību un atzinību
Režisors Rihards Svjatskis

25. martā
VEF KULTŪRAS PILĪ Ropažu ielā 2
plkst. 18.00 Kamerzālē
VEF Kultūras pils DRĀMAS KOPA
Kornēlija Apškrūma AR ZVAIGZNI KABATĀ
Muzikāla dzejas kompozīcija - daba un cilvēks laika ritumā, dabas nozīme cilvēka dzīvē.
Režisore Dagmāra Karzova
plkst. 19. 30 Lielajā zālē
Latvijas Neredzīgo biedrības STRAZDUMUIŽAS DRĀMAS UN DZEJAS TEĀTRIS
Dž. Gluatomass ĂIMENES SVINĪBAS
Lai saaicinātu kopā ăimeni uz tēva 80 gadu jubileju, vecākajai meitai jāėeras pie viltības... Izrāde
aicina atcerēties - pirms kritizēt un nosodīt citus, vērīgāk jāieskatās sevī un jāpārdomā, vai
neesam pārāk egoistiski?
Režisore Inese Vanaga
plkst. 21.00 Kamerzālē
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ăilde” VECPILSĒTAS TEĀTRIS
KURPURRŪ
Izrāde pēc MārtiĦa Zīverta lugas motīviem. Smeldzīga un skumja grēksūdze par tiesībām mīlēt
un dzīvot
Režisore Edīte Neimane

26. martā
VEF KULTŪRAS PILĪ Ropažu ielā 2
plkst. 13.00 Lielajā zālē
Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums” teātra studija HARITAS
Gunārs Priede AIVARU GAIDOT
Groteska ar solo dziedāšanu un pārī dejošanu. It kā idilliskā un harmoniskā lauku mājā ziemas
vakarā nonāk trīs Rīgas studenti. Uz notiekošo cūku bēru fona (kas šai sētā ir svētki) izmainās
jauno cilvēku attiecības un atklājas dziĜākie slāĦi mājas iedzīvotāju dvēselēs Režisore Dace
Liepeniece
plkst. 15.00 Kamerzālē
Rīgas Tehniskās universitātes studentu teātris KAMERTONIS un vokālais ansamblis PUTNU
DĀRZS
JA DZĪVE TEVI PIEVILS...
Muzikāla drāma pēc ěeva Tolstoja lugas „Dzīvais mironis” darba motīviem. Lugas varonim jārod
atbilde uz mūžīgo jautājumu: „Būt vai nebūt?” Izvēle jāveic ik brīdi un ne visi atrod spēkus cīĦai
ar Ĝaunumu sevī

Režisore Ludmila Stančika
Izrāde krievu valodā
plkst. 16.30 Mazajā zālē
VEF Kultūras pils Tautas teātris
TĀ NEBIJA PIEKTĀ
Izrāde pēc Aldo Nikolai lugas motīviem, kurā atklājas savdabīgs ăimenes attiecību trīsstūris
Režisors Rolands Valdmanis
plkst. 18.00 Kamerzālē
Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums” Studijteātris AKA
Slavomirs Mrožeks ATRAITNES
Absurda komēdija par Mūžīgi Vīrišėo un Mūžīgi Sievišėo. Dramaturgs atklāj shēmas, kā Ĝaudis,
meklējot atbalsta punktus, rada arvien jaunus, patiesības uztveri apgrūtinošus režăus. Sievietes
unikālā spēja pašsaglabāties un vīrieša vēlēšanās dominēt dīvainā un absurdā veidā noved pie
pašizolēšanās un pašiznīcināšanās... Režisore Ligita SmildziĦa
plkst. 19.30 Lielajā zālē
Latvijas Universitātes Studentu teātris
Juliu Edliss VĀRDU SAKOT, KINO...
Izrāde ar mūzikas un šova elementiem, kurā varēsim vērot, kā dzīves loterijā veicas piecām
sievietēm vecumā no 13 līdz 40 gadiem. Par to, kurai veicas un kurai nē, skatītāju viedokĜi
dalīsies, bet vērts atcerēties - ja tavas vēlēšanās nepiepildās pārāk ilgi, sāc vēlēties kaut ko citu
Režisors Visvaldis Klintsons

27. martā
VEF KULTŪRAS PILĪ Ropažu ielā 2
plkst. 13.00 Lielajā zālē
VEF Kultūras pils ansamblis RĪGAS PANTOMĪMA
SMAIDS
Izrāde ir ansambĜa „Rīgas Pantomīma” vizītkarte, kura laikā no 1985. līdz 2006. gadam spēlēta ne
tikai Latvijā, bet arī festivālos Austrijā, Krievijā, ASV, Somijā, Vācijā un Spānijā. „Smaidā”
apvienoti visi „Rīgas Pantomīmas” spēles veidi, sākot ar klasisko pantomīmu līdz pat
visdejiskākajai - Imanta KalniĦa 4. simfonijas Allegreto. Izrādes centrālā tēma – Cilvēks! Par
labāku Pasauli cilvēkā!
Pirmizrāde atjaunotā sastāvā
Scenārija autors un režisors Roberts Ligers
plkst. 15.00
Pasvales (Pasvalys) pilsētas kultūras centra dejas teātris TANGO & (Lietuva)
EL TANGO (de Maria)
Izrāde tango mūzikas ritmos - smeldzīgs atmiĦu stāsts par prostitūtu Mariju, kuras kaisle un
dzīves jēga ir tango
Režisors Sigits Repšis (Sigitas Repšys)
plkst. 18.00 Lielajā zālē
Rēzeknes Tautas teātris
Dario Fo un Franka Rame BRĪVĀ LAULĪBA
Ugunīga komēdija par brīvajām attiecībām - izrādes varoĦi nebeidzamās mokās un strīdos saprot,
ka patiesībā mīl viens otru
Režisore Māra ZaĜaiskalns

plkst. 19.30 Lielajā zālē
FESTIVĀLA NOSLĒGUMA CEREMONIJA
Ieeja bez maksas. Papildu informācija www.kultura.riga.lv

