Jelgava 21. rahvusvaheline jääskulptuurifestival toimub kinoõhustikus

Jelgava linn kutsub kõiki 8.–10. veebruaril Baltimaade suurimale talveüritusele – Jelgava
rahvusvahelisele jääskulptuurifestivalile, mis toimub juba 21. korda. Festival toimub kolmes kohas:
Pastsi saarel (Pasta sala), Jānis Čakste bulvaril ning Pilsi saarel (Pilssalas iela 1). Lisaks on oodata
populaarsete muusikute kontserte, jääetendust, loomingulisi töökodasid, turgu ja palju muud.
Jä ä skulptorid alustavad tö ö d skulptuuridega 4. veebruaril ning jä tkavad kuni 8. veebruarini. Sel aastal tuleb
festivalile kokku 30 maailmakuulsat skulptorit 7 riigist: Lätist, Leedust, Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast,
USAst ja Kanadast. Kunstnike tä navune ü lesanne on kasutada rohkem kui 70 tonni jä ä d, et kujutada teemat
„Kino“. Kokku saab festivali jooksul nä ha rohkem kui 65 jä ä objekti, millest 30 on tuntumate kunstnike
loodud ning millest 15 on suured, rohkem kui 3 meetrit kõ rged meeskonnatö ö d, nende hulgas jä ä labü rint
ning kuus suures formaadis fotoskulptuuri. Veel leiab Pastsi saarelt jä ä baari nimega Jä ä veinid, mis on
kasutatud jä ä mahtude poolest festivali kõ ige suurem objekt. Avatakse ka toitlustus- ja ostupiirkond.
Festivali võ itjad kuulutatakse vä lja reedel, 8. veebruaril toimuval avatseremoonial, mille jä rel toimub
laialdane meelelahutus- ja kultuuriprogramm kahel laval. Festivali esimesel pä eval esinevad pealaval –
Jā nis CQ akste bulvaril – solistid Antra Stafecka, Miks Dukurs, Anmary ja Dainis Skutelis, kes rõ õ mustavad
kü lastajaid kontserdiga „Kõ ik tuleb ja lahkub silmapiirilt“, millel esitatakse Lä ti kinomuusika kullafondi.
Reedel astub lavale ka bä nd 3Live Project. Laupä eval, 9. veebruaril tulevad kü lastajate meelt lahutama
Lauris Reiniks, Chris Noah ning Lä ti X Factori 2. hooaja osalejad, samas kui pü hapä eval, 10. veebruaril
astuvad lavale kodumaised artistid – Ivo Fomins ja bä nd Tautumeitas. Esmakordselt toimib jä ä lavana Pastsi
saare liuvä li, kus on võ imalik vaadata jä ä teatri Ice Republic etendust „Jä ä remix“. Jä ä etenduses on võ imalik
nä ha erinevaid `ilmikangelasi, nagu nä iteks Aladdini ja Jasmine’i, Lumivalgekest, Kariibi mere piraate,
Madagaskari filmi peategelasi jt.
Laupä eval ja pü hapä eval toimub Jā nis CQ akste bulvari laval jä ä skulptuuri ehitamise demonstratsioon, kus
võ istlevad Lä ti ja Leedu auhinnatumad jä ä kunstnikud Kā rlis Iale ja Donatas Mockus.
Kõ ikidesse festivali piirkondadesse on pü stitatud turu-, toitlustus- ja lõ bustusalad. Igal festivaliõ htul
toimub ka ilutulestik, mida võ ib vaadata nii Pastsi saarelt kui ka Jā nis CQ akste bulvarilt.
Piletite eelmüügiperiood kestab 7. veebruarini, mille jooksul on võimalik Biļešu Paradīze
jaemüügikohtades soetada odavam pilet: allahindlust saavad pered, õpilased, üliõpilased, pensionärid jt.
Pileteid saab osta ka nutitelefoniga. Piletid ei pea olema trükitud ning kehtivad ka elektroonilisel kujul.
Festivali vä ltel teeb Jelgava linnavalitsus koostö ö d navigatsioonirakendusega Waze, milles avanevalt
kaardilt võ ib nä ha jä ä skulptuurifestivali ajal kasutusel olevaid parklaid ja kehtivaid liikluspiiranguid.
Autojuhid saavad liiklusinfot reaalajas, mis aitab marsruuti planeerida.
Rahvusvahelise jääskulptuurifestivali külastajail palutakse parkida sel jõe küljel, kust linna saabutakse,
ning võimaluse korral mitte kasutada Lielupe silda. Liiklusuudiseid ja -muudatusi ning infot
turismivõimaluste kohta leiab veebilehtedelt – www.jelgava.lv ja www.festivali.jelgava.lv
Uc rituse kü lastaja nõ ustub, et teda võ idakse `ilmida ja pildistada. Salvestatud materjali võ idakse
piiranguteta edastada, reprodutseerida ja levitada.
Rahvusvahelist jä ä skulptuuride festivali korraldavad Jelgava linn ning JPPI Kultū ra SIA Ramirenti toel.
Video:
Rahvusvahelise jä ä skulptuurifestivali ajalugu: https://www.youtube.com/watch?v=sG9ADJK1LZ8
Jä ä skulptuurifestivali lavatagune (2018): https://www.youtube.com/watch?v=0L4Gsi0wwBM
Jä ä skulptuurifestivali avamine (2018): https://www.youtube.com/watch?v=fu7ECZffSxM

