Hospitāļu ielas kaimiņu
svētki 2019
Scenārijs
Norises vietas shēma

Iesniedzējs: Biedrība Brasa
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Pasākuma “Hospitāļu ielas svētki 2019” scenārijs

Pasākuma
scenārijs

10:00-14:00

Ielas namu rotāšana svētkiem

16:00

Svinīgā atklāšana ar orķestri “Samba de Riga”

16:00-20:00

Aktivitātes visiem apmeklētājiem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16:00-20:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17:00-20:00

Drošības stends sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas Brasas iecirkni
Nacionālo bruņoto spēku stends
Orientēšanās spēle
Jautājumu spēle komandām “Hospitāļu prāti”
Ekskursijas pa apkaimi
Galda tenisa turnīrs sadarbībā ar Banku augstskolu
Empātijas stends ar invalīdu ratiņkrēslu izmēģinājuma braucieniem
Sacensības “Brasas Vecis” un “Brasas Dāma”
Fotostūris ar e-mobile.lv
Kino ar Rada Brasa
Zolītes turnīrs ar Outdoor Latvia
Make-up meistarklase ar Salonvīns
Radošas darbnīcas
Ēdienu, dzērienu, apģērbu un citu preču tirdziņš sadarbībā ar vietējiem
ražotājiem un uzņēmumiem
Aktivitātes bērniem
Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem
Māksla un literatūra bērniem – iepazīšanās ar “Uci-Puci” grāmatu
stendu
Kendama sacensības organizēs “Banana Chill”
Veselības spēle ar Biedrību “Papardes zieds”
Auduma apdrukas darbnīca sadarbībā ar Mākslas muzeja Jauniešu
klubu
Mūsdienīgas gleznošanas apmācība bērniem un vecākiem kopā ar "Ota
otiņa"
Seju apgleznošana un hennas tetovējumu studija
Keramikas zvēru apgleznošana ar Saules Māli
Vides spēle “Sarunas ar kaimiņiem”, organizē uzvediba.lv
Atvērtā durvju diena privātā vidusskolā “Laisma”
Bērnu barošanas un pārtīšanas telts ar Bella Baby Happy
Lekcija māmiņām ar Momyfit
Deju skatuves priekšnesumi
17:00 - Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība
17:15 - JDK Katlakalns un Savieši
17:45 - Deju grupa "STEP"
18:00 - Deju studija MA
18:15 - Deju studija "Virziens"
18:30 - Kaprize dance studio
18:45 - Laba kompānija
19:00 - Soul Tap
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19:30 – RITMS
16:00-22:00

Muzikālā skatuve
16:00 - Svētku atklāšanas gājiens ar perkusatīvo grupu Samba de Riga
16:30 - Bērnu studija " Kukaiņi "
17:10 - Grupa Frequent Mood
17:40 - Sacensības “Brasas vecis” un “Brasas dāma”
18:00 - Grupa Cryin' White
19:00 - Vocal Group Insomnia
20:00 - Rahu The Fool
21:00 - Žoržs Siksna

Paredzēts slēgt satiksmi no plkst. 14:00 līdz 23:00:
•
•

Hospitāļu ielā posmā no Zirņu ielas līdz Ieroču ielai;
Ierēdņu ielā posmā no Hospitāļu ielas līdz iebrauktuvei RIMI stāvvietā.
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Pasākuma „Hospitāļu ielas kaimiņu svētki 2019” norises vietas shēma.

Plānots slēgt satiksmi no plkst. 14:00 – 23:00:
• Hospitāļu ielā posmā no Zirņu līdz Ieroču ielai;
• Ierēdņu ielu posmā no Hospitāļu ielas līdz iebrauktuvei Rimi stāvvietā.
Aktivitātes plānotas visas Hospitāļu ielas garumā, vairākos namu pagalmos, atkarībā no vienošanās
ar īpašniekiem.
Aktivitātes no 16:00 – 22:00
Objektu uzstādīšana no 12:00 – 16:00
Objektu novākšana no 20:00 – 22:00
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