21-asis tarptautinis ledo skulptūrų festivalis Jelgavoje bus palydėtas kino aplinkoje

Jelgavos miestas kviečia vasario 8–10 dienomis jau 21-ąjį kartą susitikti plataus masto Baltijos
šalių žiemos renginyje – Tarptautiniame ledo skulptūrų festivalyje. Festivalis vyks trijose miesto
vietose: Pašto saloje, Jāņa Čakstes bulvare ir Pilies saloje (Pilssalas g. 1). Taip pat laukiama
populiarių muzikantų koncertų, šou ant ledo, kūrybinių dirbtuvių, turgelio ir dar daug ko.
Ledo skulptū ras kurti menininkai pradė s vasario 4 d. ir tęs iki vasario 8 d. S: iemet į festivalį atvyks 30
pasaulyje pripaž intų menininkų iš 7 š alių: Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, JAV ir Kanados.
S: į kartą menininkų už duotis – iš daugiau kaip 70 tonų ledo pavaizduoti temą „Kinas“. Iš viso festivalyje bus
galima apž iū rė ti daugiau kaip 65 objektus iš ledo, iš jų 30 individualių ir 15 didelių komandinių skulptū rų
bus apš viestos, aukš tesnė s kaip 3 metrai, tarp jų ledo labirintas, š eš ios didelio formato fotoskulptū ros. Taip
pat Paš to saloje veiks baras „Ledus vı̄ni“ („Ledo vynai“) – didž iausias objektas iš festivalyje sunaudojamo
ledo kiekio. Bus pasirū pinta maitinimo ir prekybos zona.
Festivalio nugalė tojai bus paskelbti penktadienį, vasario 8 d., kai įvyks atidarymo ceremonija, po kurios
numatoma plati pramoginė ir kultū rinė programa dviejose scenose. Pirmąją festivalio dieną pagrindinė je
scenoje Janio C: akstė s bulvare pasirodys solistai Antra Stafecka, Miks Dukurs, Anmary ir Dainis Skutelis,
lankytojus dž iuginsiantys auksine latvių kino muzika koncerte „Viss nā k un aiziet tā lumā “ („Viskas ateina ir
praeina“). Taip pat penktadienį į sceną ž engs grupė „3Live Project“. S: eš tadienį, vasario 9 d., lankytojus
dž iugins Lauris Reiniks ir Chris Noah bei Latvijos „X faktoriaus“ 2-ojo sezono dalyviai, o sekmadienį,
vasario 10 d., koncertuos ž inomi vietiniai muzikantai – Ivo Fomins ir grupė „Tautumeitas“. Pirmą kartą ledo
scena taps Paš to salos č iuož ykla, kurioje bus galima stebė ti ledo teatro „Ice Republic“ š ou „Ledus
Remix“ („Ledo Remix“). S: ou pasirodys tokie kino herojai kaip Aladinas ir Žasmina, Snieguolė, Karibų jūros
piratai bei „Madagaskaro“ personažai ir kt.
S: eš tadienį ir sekmadienį scenoje Janio C: akstė s bulvare vyks ledo skulptū rų kū rimo demonstracijos, kuriose
varž ysis tituluoti Latvijos ir Lietuvos menininkai – Karlis Ilė ir Donatas Mockus.
Visoje festivalio teritorijoje veiks turgeliai, maitinimo ir pramogų įstaigos. Kiekvieną festivalio vakarą
spalvins fejerverkai, kuriuos bus galima matyti tiek iš Paš to salos, tiek iš Janio C: akstė s bulvaro.
Per išankstinę bilietų prekybą iki vasario 7 d. „Bilešu Paradize“ prekybos vietose bilietus galima įsigyti
pigiau: šeimos bilietai, nuolaidos moksleiviams, studentams, pensininkams. Bilietų galima įsigyti ir
išmaniuoju telefonu. Bilietų nebūtina spausdinti, tinka ir elektroniniai bilietai.
Jelgavos miesto savivaldybė per festivalį bendradarbiaus su navigacijos programė le Waze, kurioje bus
prieinamas ž emė lapis su paž ymė tomis stovė jimo aikš telė mis ir susisiekimo apribojimais Jelgavoje per ledo
skulptū rų festivalį. Vairuotojai tiesiogiai galė s gauti susisiekimo informacijos, padė sianč ios planuoti
marš rutus.
Tarptautinio ledo skulptūrų festivalio lankytojai kviečiami automobilius palikti toje upės pusėje, iš kurios
atvažiuos į miestą, ir pagal galimybę nevažiuoti Lielupės tiltu. Informacija apie susisiekimo pokyčius ir
naujienas, taip pat turizmo galimybes per festivalį bus atnaujinama interneto puslapiuose www.jelgava.lv ir
www.festivali.jelgava.lv
Informuojame, kad renginio lankytojai gali bū ti hilmuojami ir fotografuojami. Medž iaga gali bū ti
transliuojama, perdirbta ir platinama be apribojimų.
Tarptautinį ledo skulptū rų festivalį rengia Jelgavos miestas ir JMSĮ „Kultū ra“, rė mė jas – SIA „Ramirent“.
Vaizdo įraš ai:
Tarptautinio ledo skulptū rų festivalio istorija: https://www.youtube.com/watch?v=sG9ADJK1LZ8
Ledo skulptū rų festivalio už kulisiai (2018): https://www.youtube.com/watch?v=0L4Gsi0wwBM
Ledo skulptū rų festivalio atidarymas (2018): https://www.youtube.com/watch?v=fu7ECZffSxM

