Pasākums “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” ieguvis piecas Eventex Awards
godalgas un atzīts par labāko koncertu
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Ministrijas jaunumi

Latvijas valsts simtgades programmas „Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” prestižajā
konkursā Eventex Awards 2019 atzīts par labāko koncertu, ieguvis 2. vietu kategorijā "Mākslas pasākums", kā arī 3. vietu
kategorijās "Kultūras pasākums", “Labākais pasākums Eiropā” un "Dzīvā uzstāšanās".
Eventex Awards ir visvērienīgākais starptautiskais konkurss pasākumu industrijā, kur ik gadu piedalās pasaulē atzītākie zīmoli.
Šogad Eventex Award konkursā kopumā piedalījās 331 pasākumi no 42 valstīm. Programmas „Latvijas skolas soma” atklāšana
norisinājās 2018. gada 6. septembrī Arēnā Rīga, kur tikās kopumā 6000 skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem. Atklāšanas
pasākumu veidoja Kultūras ministrija, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, producents „Luka”.
Koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti
attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju. Koncertā uzstājās Raimonds Pauls, vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima
Jansone, grupa „Dagamba”, Matīss Čudars, Edavārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene Grava, Justs Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa
„Auļi”, soprāns Marlēna Keine, DJ Monsta un DJ Rudelies, simfoniskais orķestris „DD” diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji, velo
triālisti „Karters'” un citi mākslinieki, apvienojoties netradicionālās kombinācijās un mudinot jauniešus arī pašiem būt radošiem.
Pirms koncerta Arēna Rīga aizrautīgi degustēja dažādus radošos eksperimentus, iepazina kino un animācijas tapšanas aizkulises,
kā arī dalījās iespaidos kādu viņi saredz Latviju vēl pēc simts gadiem.
Pasākuma radošā grupa: producente – Inese Lukaševska; režisore – Mirdza Zīvere; mākslinieciskais vadītājs – Jānis Ķirsis
(koncerts), Inese Lukaševska (izstāde); diriģents – Jānis Liepiņš; horeogrāfs – Agris Daņiļevičs; tehniskais producents – Reinis

Druvietis; scenogrāfs – Didzis Jaunzems; skaņu režisors – Normunds Slava; gaismu režisors - Oskars Pauliņš; kostīmu konsultante
– Baiba Grīna; vadītājs – Valters Frīdenbergs; video mākslinieki – Artis Dzērve, Viktors Keino; projekta vadītājs – Kristīne
Skvarnaviča.
Koncertu “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” iespējams noskatīties šeit.
„Latvijas skolas soma” ir valsts atbalsta programma, lai visiem 1.–12. klašu skolēnam, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem, būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs,
uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi.
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