
JŪRMALĀ OKTOBRĪ

Ieejas maksa – EUR 6.00; uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja 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 no 11.00–15.30.
Kauguru Kultūras nams, Raiņa iela 110, Otrdiena 12.00–18.00, Sestdiena no 12.00–16.00.
Iegādājoties biļetes, jānorāda personas dati. * Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas

Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35

Kauguru kultūras nams, Raiņa ielā 110
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13.00 un 15.30
SARKANĀS KURPĪTES
UN SEPTIŅI RŪĶĪŠI
Animācija
1h 32 min
Filma paredzēta sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem.

Pasaku salā septiņi prinči kā parasti bez pārlieku lielām grūtībām izglābj no pūķa ķetnām 
skaisto princesi. Taču princese it nemaz nav tāda, kādu prinči to iedomājušies. Par 
ķircināšanu un apsmiešanu prinči izpelnās feju princeses lāstu un tiek pārvērsti par 
septiņiem rūķīšiem. Lāstu var lauzt tikai ar skūpstu no daiļavas, kas, kā izrādās, valkā sar-
kanas kurpītes. Tomēr arī pašai kurpju valkātājai ir kāds noslēpums. Vai rūķīšiem izdosies 
atkal pārvērsties par prinčiem? Filma dublēta latviešu un krievu valodā.

13.00 un 16.00
SARKANĀS KURPĪTES
UN SEPTIŅI RŪĶĪŠI
Animācija
1h 32 min
Filma paredzēta sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem.

Pasaku salā septiņi prinči kā parasti bez pārlieku lielām grūtībām izglābj no pūķa ķetnām 
skaisto princesi. Taču princese it nemaz nav tāda, kādu prinči to iedomājušies. Par 
ķircināšanu un apsmiešanu prinči izpelnās feju princeses lāstu un tiek pārvērsti par 
septiņiem rūķīšiem. Lāstu var lauzt tikai ar skūpstu no daiļavas, kas, kā izrādās, valkā sar-
kanas kurpītes. Tomēr arī pašai kurpju valkātājai ir kāds noslēpums. Vai rūķīšiem izdosies 
atkal pārvērsties par prinčiem? Filma dublēta latviešu un krievu valodā.

13.00 un 15.30
AUNIŅŠ ŠONS:
FERMAGEDONS
Animācija
1h 26 min
Filma paredzēta sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem.

Netālu no auniņa Šona fermas ir avarējis piemīlīgās un draiskās citplanētietes Lu-Las kos-
mosa kuģis. Lu-Las neparasto spēju, nebeidzamo blēņu un galaktikas mēroga atraugu ap-
burts, Šons nolemj palīdzēt savai jauniegūtajai draudzenei atgriezties mājās, nenojaušot, 
ka nežēlīga citplanētiešu mednieku organizācija jau dzen viņiem pēdas. Vai Šons un viņa 
bars spēs novērst Fermagedonu, pirms nav par vēlu?

13.00 un 16.00
AUNIŅŠ ŠONS:
FERMAGEDONS
Animācija
1h 26 min
Filma paredzēta sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem.

Netālu no auniņa Šona fermas ir avarējis piemīlīgās un draiskās citplanētietes Lu-Las kos-
mosa kuģis. Lu-Las neparasto spēju, nebeidzamo blēņu un galaktikas mēroga atraugu ap-
burts, Šons nolemj palīdzēt savai jauniegūtajai draudzenei atgriezties mājās, nenojaušot, 
ka nežēlīga citplanētiešu mednieku organizācija jau dzen viņiem pēdas. Vai Šons un viņa 
bars spēs novērst Fermagedonu, pirms nav par vēlu?

24
. O

KT
OB

RĪ
31

. O
KT

OB
RĪ

31
. O

KT
OB

RĪ Lai uzturētu muižu, tās īpašnieki izveidojuši pansiju, kurā valda pagājušā gadsimta 30. gadu 
noskaņa un nav atļauts izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus – datorus, mobilos tele-
fonus, internetu. Viss mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie pansionāta ieejas, tostarp 
vēlme komunicēt ar citiem – viena no pansijas devīzēm ir: “Ja iespējams, ciet klusu!”. Pansi-
jas 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.

13.00 un 15.30
KO ZINA KLUSĀ GERDA
Spēlfilma
1h 31 min 
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Lai uzturētu muižu, tās īpašnieki izveidojuši pansiju, kurā valda pagājušā gadsimta 30. gadu 
noskaņa un nav atļauts izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus – datorus, mobilos tele-
fonus, internetu. Viss mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie pansionāta ieejas, tostarp 
vēlme komunicēt ar citiem – viena no pansijas devīzēm ir: “Ja iespējams, ciet klusu!”. Pansi-
jas 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.

13.00 un 16.00
KO ZINA KLUSĀ GERDA
Spēlfilma
1h 31 min 
Līdz 12 g.v. – neiesakām


