Kolektīva nosaukums,
vadītājs
Jauktais koris „MĪTAVA”
A. Pizika, tālr. 29229062
Jauktais koris „ZEMGALE”
G. Pavilons, tālr. 29155577
Jauktais koris „TIK UN TĀ”
G. Galiņš, tālr. 29467242
Jauktais koris “BALTI”
M. Branka, tālr. 29931881
JELGAVAS POPKORIS
E. Karlsone, tālr. 29849132
Bērnu vokālais ansamblis
„ROTIŅA”
A. Pizika, tālr. 29229062
Sieviešu vokālais ansamblis
„GUNS”
G. Agruma, tālr. 26731200
JELGAVAS TIRKĪZA KORA
ANSAMBLIS

Uzņem jaunus dalībniekus
3. un 5. septembrī plkst. 19:00 jauno dalībnieku
uzņemšana visās balsu grupās
9., 11. un 18. septembrī plkst. 18:00, kā arī visu septembri
kora mēģinājumu laikos, uzņem jaunos dalībniekus visās
balsu grupās
10. septembrī plkst. 20:00 aicinām pievienoties dziedošus
vīrus
Koris atsāk darbību 31. augustā plkst. 10:00. Pozitīvus,
dziedāt gribošus un varošus dziedātājus gaidām
mēģinājumu dienās
Popkoris atsāk darbību ar septembri, par jaunu dalībnieku
uzņemšanu interesēties pa tālr. 29849132
3. un 5. septembrī jauno dalībnieku uzņemšana sekojošās
vecuma grupās: 4 – 6 g.v. plkst. 16:00 – 16:45; 7 – 9 g.v.
plkst. 17:00 – 17:45; 10 – 16 g.v. plkst. 18:00 – 18:45
Ansamblis atsāk darbību no 3. septembra otrdienās un
piektdienās
10. septembrī plkst. 18:00 gaidām muzikālus jauniešus

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos
Otrd., ceturtd. plkst. 19:00
Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst. 18:45
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst. 20:00
Jelgavas k/n
Trešd. plkst. 19:00,
Sestd. plkst. 9:30
Jelgavas k/n
Turpmāk interesēties pa
tālr. 29849132
Otrd., ceturtd. no plkst. 16:00
(atkarībā no vecuma grupas)
Jelgavas k/n
Otrd. plkst. 17:00, piektd.
plkst. 16:00
Jelgavas k/n
Otrd., ceturtd. plkst. 18:00
Jelgavas k/n

Ž. Siksna, tālr. 29622683 (I. Leilands)

Senioru vokālais ansamblis
“VĪZIJA”
L.Gaile, tālr. 26542139
Bērnu deju kolektīvs „IEVIŅA”
L. Ozola, tālr. 20121850

Bērnu un jauniešu deju
kolektīvs „VĒJA ZIRDZIŅŠ”
A. Skrastiņa, tālr. 26539194
Tautas deju ansamblis
„LIELUPE” (A, B grupa)
E. Simsone, tālr. 29712365
Tautas deju ansamblis
„LIELUPE” (D grupa)
E. Simsone, tālr. 29712365
Tautas deju ansamblis
„LIELUPE” (Ex sastāvs)
E. Simsone, tālr. 29712365
Tautas deju ansamblis
„DIŽDANCIS”
I. Karele, tālr. 28374363

Ansamblis atsāk darbību no 4. septembra trešdienās un
piektdienās
Uzņem jaunus dejotājus no 2 līdz 16 gadu vecumam.
3.septembrī plkst. 18:00 pirmsskolas vecuma bērni;
4. septembrī plkst. 18:00 skolas vecuma bērni. Kā arī visu
septembri iepriekš piesakoties.
Vairāk informācijas pa tālr. 22020919
1. septembrī plkst. 16:00 kolektīvam aicināti pievienoties
puiši visās vecuma grupās!
Uzzini vairāk: www.vejazirdzins.lv
2. un 9. septembrī plkst. 19:30 jauno dalībnieku
uzņemšana A grupā (pamatsastāvs) ar priekšzināšanām, B
grupā (studija) no 15 gadu vecuma ar priekšzināšanām.
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
5. un 10. septembrī plkst. 20:00 jauno dalībnieku
uzņemšana vidējās paaudzes sastāvā (vecumā no 25
gadiem). Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
2.septembrī plkst. 20:00 jauno dalībnieku uzņemšana
(vecumā no 45 gadiem). Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv
4. septembrī plkst. 19:30 Jelgavas Amatu vidusskolas zālē
un 9. septembrī plkst. 19:30 Jelgavas k/n Lielajā zālē
aicinām dejotājus ar priekšzināšanām vecumā no 18
gadiem. Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv

Trešd. plkst. 14:30, piektd.
plkst. 16:00
Jelgavas k/n
Darba dienās atkarībā no
vecuma grupas
k/n Rota

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst. 15:30 (atkarībā no
vecuma grupas) Jelgavas k/n
Pirmd., trešd. plkst. 19:30
Jelgavas k/n

Otrd., ceturtd. plkst. 20:00
Jelgavas k/n
Pirmd., ceturtd. plkst. 20:00
Jelgavas k/n
Pirmd. plkst. 19:30
Jelgavas k/n
Trešd. plkst. 19:30
Jelgavas Amatu vidusskolā

Tautas deju ansamblis
„JAUNĪBA”
A. Noviks, tālr. 29721362
Tautas deju ansamblis
„RITUMS”
I. Karele, tālr. 28374363
Vidējās paaudzes deju
kolektīvs „LAIPA”
M. Skrinda, tālr. 29428013

Vidējās paaudzes deju
kolektīvs „ROTA”
L. Muskare, tālr. 29879292
Jauniešu deju kolektīvs
„ZEMGAĻI”
L. Krēsliņa, tālr. 29165523

Mūsdienu deju studija
„INTRIGA”
I. Ose, tālr. 29149198
Mūsdienu deju studija
„BENEFICE”
A. Andersone, tālr. 29160618

Folkloras kopa „DIMZĒNS”
V. Leja, tālr. 28801113
Ā.Alunāna Jelgavas teātra
studija
A. Matisons, tālr. 29190434
Jelgavas Jaunais teātris
A. Leite - Straume,
tālr. 226129150

Tekstilmākslas studija
„DARDEDZE”
I. Ozolniece
Tautas gleznošanas studija
I. Klapers, tālr. 29953991
A. Kalniņa, tālr. 26314574
Zīmēšanas studija
U. Roga, tālr. 29546447

Jaunu dalībnieku uzņemšana 9., 11., 16. un 18. septembrī
plkst. 20:00

Pirmd., trešd. plkst. 20:00
Jelgavas k/n

5. un 10. septembrī plkst. 19:00 aicinām pievienoties
jaunus dejotājus – pārus un / vai puišus

Otrd., ceturtd. plkst. 19:00
Jelgavas k/n

11. septembrī plkst. 20:00 aicinām pievienoties puišus un
pārus, ar priekšzināšanām. Ir pierādīts, ka dejojot, tiek
izstrādāti laimes hormoni – tas pozitīvi uzlabo emocionālo
stāvokli! Esam draudzīgi, dzīvespriecīgi, sportiski,
jauneklīga azarta pilni!
Tiekamies jaunajā “LAIPAs” 26. deju sezona!
10. septembrī plkst. 20:00 kolektīvs atsāk sezonu un
uzņem jaunus dalībniekus un turpmāk otrdienās un
ceturtdienās
11. septembrī plkst. 20:00 un turpmāk visu septembri
mēģinājumu laikos gaidīsim jaunus dejotājus no 16
gadiem ar vai bez priekšzināšanām. Galvenais ir vēlme
dejot, iegūt jaunus draugus, kā arī doties ar mums kopā
dažādos piedzīvojumos gan deju zālē, gan ārpus tās
4. septembrī plkst. 18:30 aicina pieteikties meitenes no
5 gadu vecuma. Uzzini vairāk: www.intriga.lv

Pirmd., trešd. plkst. 20:00,
Deju centrā „Cukurfabrika”
(Cukura ielā 22)

4. septembrī plkst. 17:00 atsāk darbu un uzņem jaunus
dalībniekus - skolēnus no 6. līdz 12. klasei

Otrd., trešd. plkst. 16:00
Jelgavas k/n

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no plkst. 15:00
Jelgavas k/n
Deju studija "Benefice" uzsāk sezonu 9. septembrī (esošie Nodarbības notiek katru darba
dejotāji). Jauno dejotāju uzņemšana 4., 5.,6. septembrī
dienu, katrai vecuma grupai
plkst. 14:00-20:00 un 7. septembrī plkst. 10:00-13:00.
atšķirīgos laikos deju centrā
Aicinām bērnus un jauniešu no 3 līdz 18 gadiem –
"Cukurfabrika" (Cukura ielā
meitenes un puišus, kā arī pieaugušos uz hobby klasi. Deju 22).
studija "Benefice" piedāvā apgūt show deju, laikmetīgo
deju, baletu, akrobātiku.Sīkāka informācija pie deju centra
administratores tālr. 27795685 un www.benefice.lv
9. un 13. septembrī plkst.18:00 gaidīsim jaunos
Pirmd., piektd. plkst. 17:00
dalībniekus - puišus un meitenes, vīrus un sievas,
bērni, plkst. 18:00 pieaugušie
pieaugušos un bērnus, kam prieks dziedāt un dejot
Jelgavas k/n
17. un 19. septembrī plkst. 15:00 – 20:00. Teātra studija
Otrd., ceturtd. plkst. 16:00 –
uzņem jaunus dalībniekus – jauniešus vecumā no 16 līdz
20:00
25 gadiem. Pretendentiem jāsagatavo neliels runas gabals Jelgavas k/n (ieeja no Uzvaras ielas)
13. septembrī plkst. 19:00 uzņem jaunos dalībniekus
Pieaugušie – pirmd., trešd.
pieaugušo grupā no 19 līdz 30 gadiem. Pretendentiem
plkst. 19:00 – 21:00,
jāsagatavo sev tuvs prozas fragments, dzejolis vai fabula
jaunieši – otrd., ceturtd. plkst.
līdz 3 minūtēm.
17:30 – 19:30
Uzzini vairāk: www.jaunaisteatris.lv
k/n Rota
Studija atsāk darbu ar septembri, otrdienās un
Otrd., ceturtd. plkst. 10:00 –
ceturtdienās. Interesēties pa tālr. 28344478
18:00
Jelgavas k/n
Jauno dalībnieku uzņemšana visu septembri nodarbību
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
laikos. Interesēties pa tālr. 26314574 vai 29953991
no plkst. 18:00, Jelgavas k/n

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”
Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, tel. 63084675
Kultūras nams „Rota”, Garozas iela 15, tel. 63000844
Deju centrs „Cukurfabrika”, Cukura iela 22, tel. 27795685
E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv
www.kultura.jelgava.lv

Otrd., ceturtd. plkst. 20:00
Deju centrs „Cukurfabrika”
(Cukura ielā 22)
Pirmd., trešd. plkst. 20:00
k/n „Rota”

