
SVĒTKI
Priekulē pulcējas 
uz Ikara Lielo tirgu.

AKTUĀLI
Vai graudu  
straumes plūdīs  
uz Liepājas ostu?

VIEDOKĻI  | 2.lpp.
PANDĒMIJA  | 4., 5.lpp.

COVID-19
Eiropā bauda vasaru, 
vakcinējas un  
protestē pret potēm.
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NOVADĀ  | 6.lpp.

NĀKAMAJĀ NUMURĀ PIELIKUMS “LIGZDA”: KĀ NOSARGĀT VELOSIPĒDU, KĀ SAMAZINĀT RĒĶINUS?

l MIKS KUNCĪTIS 

Nedēļas nogalē Jūrmalas 
parkā kopā sanāca netradi-
cionālo sporta veidu cie-
nītāji. Tur jau septīto reizi 
norisinājās sacensības “Mad 
Liepāja”. Kaut arī laikaps-
tākļu dēļ šoreiz visiem ne-
izdevās startēt, atsevišķās 
disciplīnās labākie tomēr 
noskaidroti, arī sacensību 
programmā pirmoreiz ie-
kļautajā ielu vingrošanā. 

Šogad mačos bija iekļautas 
trīs disciplīnas – BMX Freesty-
le, Scooter un ielu vingrošana. 
Pandēmijas dēļ mači notika bez 
skatītājiem klātienē, taču tiešrai-
dē tos varēja vērot “Mad Liepāja” 
kontā sociālo tīklu vietnē Face-
book, informēja biedrības “RAVE 
Team” vadītājs Roberts Klēpis.

Šogad sacensībās  
“Mad Liepāja” visvairāk 
dalībnieku bija Scooter 
disciplīnā, taču gana sprai-
ga spēkošanās par iekļūšanu 
labāko trijniekā notika arī 
BMX Freestyle un ielu  
vingrošanā.  EGONA ZĪVERTA FOTO

l LINDA KILEVICA

Liepājas teātris sācis savu 
115. sezonu un iepazīstina 
ar tās radošajiem plāniem. 
“Šo varētu saukt par izglāb-
tu sezonu,” šo darba cēlienu 
raksturo teātra direktors 
Herberts Laukšteins. “Jo nav 
tā, ka viss būtu ļoti harmo-
niski. Iepriekšējās sezonas 
darbi tika atcelti, pārcelti, 
bīdīti, salikti... Ir grūti runāt 
par iepriekš ļoti pārdomātu 
sezonas konceptu.”

Viņš norāda, ka teātrim 
galvenie ir divi lieli uzdevumi. 
“Viens bija saglābt ilgspēlētājus, 

piemēram, iestudējumu “Teāt-
ris”, kas būs kopdarbs ar Liepā-
jas Simfonisko orķestri un kam 
Kārlis Auzāns raksta mūziku un 
Inese Zandere – dziesmu tekstus. 
Otrs liels uzdevums bija iesaistīt 
jaunos aktierus, kuri šogad sa-
ņēma diplomus pēc universitātes 
beigšanas. Ap šiem svarīgāka-
jiem grupēti pārējie uzdevumi, 
plus oriģināldramaturģija, reži-
soru projekti. Cerams, ka būsim 
sezonu izglābuši, ja nenāks vēl 
kādi pārsteigumi no kovidbries-
mām,” domā teātra vadītājs.

Skatītāju vērtējumam jau 
nodoti divi mazās skatuves ie-
studējumi – Džoanas Didionas 

Liepājas teātris piedāvā izglābto sezonu
“Maģiskās domāšanas gads”, 
kas ir Andas Albužes monoiz-
rāde, režisore – Beatrise Zaķe, 
un Dankana Makmillana “1 000 
000 labu lietu” Dmitrija Petren-
ko režijā, šai monoizrādē spēlē 
vai nu Edgars Ozoliņš, vai Gatis 
Maliks. Nākotnes Mazās zāles 
pagalmā šovasar apmeklējamas 
divas aktieru koncertprogram-
mas “Laternu stundā” un “Akā-
ciju palags”. 

Trupā uzņemti deviņi jauni 
aktieri, Liepājas Universitātes 
aktiermākslas bakalaura prog-
rammas absolventi. 

LIEPĀJAS TEĀTRA 2021./ 2022. GADA 
SEZONAS JAUNIESTUDĒJUMI
l Sarunu koncerts “Čaklais. Cits”, veido Karīna Tatarinova un 
Roberts Dinters – 11. septembrī. 
l Elens Eikborns “Kā mīl tā otra puse”, rež. Gundars Silakaktiņš – 
17. septembrī.
l Rasa Bugavičute-Pēce “Vilki”, rež. Toms Treinis – 22. oktobrī.
l Kintija Stūre “Sapraši – nesapraši”, rež. Dmitrijs Petrenko –  
28. oktobrī.
l Makss Frišs “Biogrāfija. Spēle”, rež. Valters Sīlis – 6. novembrī. 
l Svētku koncerts “Tepat blakus”, veido Sandis Pēcis un Kaspars Kārkliņš.
l Gajs Boltons (pēc Somerseta Moema) “Teātris”, rež. Laura Groza 
– februārī.
l “Grimmi”, rež. Elmārs Seņkovs – aprīlī.
l Martins Makdona “Līnenas skaistumkaraliene”, 
rež. Dž. Dž. Džilindžers – jūnijā.
l Pēters Turrīni “Tas arī viss”, rež. Mārtiņš Kalita.
l Alesandro Bariko “Jaunā līgava”, rež. Dž. Dž. Džilindžers.

 UZZIŅAI

JAUNUMI UN NOTIKUMI  | 3.lpp.
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Skeitparkā  
spieto  
adrenalīna  
ķērāji


