
IZRĀDES UN NOTIKUMI IZGLĪTĪBA UN CIRKA MĀKSLAS ATTĪSTĪBA ĒKAS ATDZIMŠANA

Sadarbība ar kultūras jomā nozīmīgiem partneriem

SEZONAS AKCENTI
● cilvēka spēju robežas
● cirka radītais brīnums un pārsteigumi 

CIRKA SKOLA
Rīgas cirka skolā visu vecumu dalībniekiem iespējams 
apgūt dažādas cirka disciplīnas un lietderīgi pavadīt laiku, 
attīstot savas fiziskās un prāta spējas. Šobrīd iespējams 
apgūt grīdas, pāru un grupu akrobātiku, līdzsvara disci-
plīnas (vienritenis un līdzsvara dēlis), žonglēšanu ar 
lakatiņiem, bumbām, vālēm vai riņķiem, objektu manipu-
lāciju un klaunādes / aktiermeistarības pamatus. Regulāri 
pieejamas arī nodarbības ģimenēm un pieaugušajiem.

REZIDENCES
Rīgas cirka rezidenču programma ir radīta ar mērķi būt 
par jaunu māksliniecisko meklējumu un prakšu 
starpdisciplināru laboratoriju. Tā paredzēta māksliniekiem, 
kuri vēlas strādāt pie jaunu cirka izrāžu idejām vai 
site-specific projektiem, kas saistīti ar Rīgas cirku.  

CIRKA PROFESIONĀĻIEM
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2019. GADA AKTIVITĀTES 
Uzsāksim Rigas cirka vēsturiskās ēkas energoefektivitātes 
veicināšanas būvprojekta izstrādi. Turpināsim ēkas 
tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumus. 

2019. GADĀ PLĀNOJAM 
8 izrādes / 10 sarunas / 1 konferenci par mākslu kā 
instrumentu sabiedrības labklājības veicināšanai 

Pirmais mākslinieks
Rīgas cirka rezidencē –

Alexis Akrovatakis
22.08. — 05.09.2018.  

«Jostka»

ĒKAS 130 GADU JUBILEJAS GADS
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vai līdzproducētas
izrādes

511
Apmeklētāji klātienē,
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2018. GADS RĪGAS CIRKĀ

LATVIJAS LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRS TEĀTRA TRUPA «KVADRIFRONS»

↓

MARTĀ
Tiek izsludināts arhitektūras metu konkurss.

↓

JŪNIJĀ
Tiek atvērtas devīzes un publiskoti četri konkursa laureātI. 

Tiek sagatavotas sarunas ar godalgotajiem laureātiem 
par tālāko sadarbību

↓

AUGUSTĀ
Rīgas pilsētas būvvalde veic atzīmi par fasādes 

konservācijas projekta pabeigšanu.

↓

SEPTEMBRĪ
Cirka ēkā notiek mākslas festivāls SURVIVAL KIT.

↓

OKTOBRĪ
RC telpās darbību uzsāk jauno teātra mākslinieku 

apvienība KVADRIFRONS,
sākas regulāras izrādes un izstādes.

12. oktobrī pirmizrāde: BRĪNUMA SKARTIE -
Rīgas cirka ēkas stāsts mūsdienīgās tehnoloģijās

© VSIA RĪGAS CIRKS 2018 / WALTERWERNER.DESIGN


