
Ceturtais Kurzemes 
stāstnieku festivāls 

„Ziv zup” 
Kuldīgā, Talsos un Ventspilī 
2010. gada 23. – 25. aprīlī 

     Piektdien, 23. aprīlī 
Kuldīgā 

 

10.00 – 14.00 Seminārs par stāstiem un stāstīšanu Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā (1905. gada ielā 10). 
 

15.00 – 17.00 Teiku taka Kuldīgā. Stāstu vietas: Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoĜu baznīca, Sv. Katrīnas evaĦăēliski luteriskā 
baznīca, Rātes laukums, Zviedru lāde Stafenhāgena namā, zivju zupa sētā aiz Virspilskunga nama, spoku stāsti Virspilskuga namā. 
 

19.00 Vakarēšana kopā ar stāstniekiem Virspilskunga namā (Baznīcas ielā 34). 
 

Sestdien, 24. aprīlī 
Kuldīgā 

 

10.00 – 12.00 Viduskursas novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu koncerts Kuldīgas Kultūras centrā (RaiĦa 
ielā 21): „Kursīši”, „Krētainie suiti”, „Skolas spēlmaĦi”, „Pīne”, „Ābelīte”, „OzoliĦi”, „Pelēni”, „Kamenīte”, „SuitiĦi”. 
 

11.00 – 13.00 Ceturtā Kurzemes stāstnieku festivāla „Ziv zup” centrālais pasākums – „Ziv zup pret 
stāstu” Ventas krastmalā pie „Kūravas” (Baznīcas ielā 34). 
 

13.00 – 13.40 Jaunie stāstnieki un dziedātāji – Viduskursas novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu laureātu 
koncerts. Goda viesi: „Gudenieku suiti” (Baznīcas ielā 34). 
 

13.40 – 16.00 „Ziv zup” ar stāstīšanu, klausīšanos, cienāšanos – visu paaudžu stāstnieki (Baznīcas ielā 34). 
 

15.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rotaĜu programma „Virpu, virpu, virpulī” (Baznīcas ielā 34). 
 

Talsos  
 

18.00 Stāstnieku sarīkojums Talsu novada muzejā (KārĜa Mīlenbaha ielā 19).  
 

      Svētdien, 25. aprīlī 
Ventspilī 

 

12:00 Stāstu laiks bibliotēkā – Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4). 
 

15:00 „Ziv zup” noslēgums Amatu mājā (Skolas ielā 3). 
 
 

Festivālu organizē Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs. Tālr.:+371 63322718,  

e-pasts: kudigajdk@tvnet.lv, Ina Celitāne: tālrunis +371 26428513, e-pasts inac@inbox.lv.  
 

Festivālu atbalsta: Kuldīgas novada pašvaldība, Kuldīgas kultūras centrs, biedrība Kurzemes kultūras mantojuma centrs „Kūrava”,  
laikraksts „Kurzemnieks”, Talsu novada muzejs, Ventspils Amatu māja, Ventspils Pārventas bibliotēka, Latviešu folkloras krātuve u. c. 

 

Festivālā piedalās: 
Liesma LagzdiĦa, Astra Cimermane, 

Inese Šmukste (Kuldīga) 
Ilga Leimane (Alsunga) 

Lidija Jansone, Terēzija Megne 
(Gudenieki) 

Aija Kaminska, Līga Reitere, Ārija 
Klēvere, Ināra Salava (Ventspils) 

Līga Strēle (Krote) 
Zenta BērtiĦa, Irēna KalniĦa (Liepāja) 

u. c. 

Ieeja visos pasākumos bez maksas. 
Klausītāji tiek aicināti piedalīties 

stāstīšanā! 


