PIEDĀVĀ

IZRĀDES
TIEŠSAISTĒ

IZRĀDES SĀKUMSKOLAI, PAMATSKOLAI UN VIDUSSKOLAI
SKATIETIES KOPĀ KLASĒ VAI KATRS SAVĀ DĪVĀNĀ
APZĪMĒJUMI:
zem šādas ikonas
atradīsiet video
materiālu par izrādi

LV

RUS

izrādes valoda

16+
vecuma ierobežojums

DĀVANA VISIEM
SKOLĒNIEM

BEZMAKSAS MINISERIĀLS BĒRNIEM PAR EMOCIJĀM
Dienā, kad Nīnas mamma dodas darba komandējumā uz ārzemēm, meitene ne pa jokam saskaišas,
jo nebūs neviena, kurš ar viņu rudenī skaitīs aizlidojošās dzērves. Taču viss izmainās brīdī, kad
Nīna dārzā ierauga kustīgu zaru čupu. Izrādās, ka zem zariem slēpjas purva bruņurupucis
Lekorbizjē, kurš ātri vien kļūst par Nīnas sabiedroto ikdienas gaitās un viņas ceļojumā iekšējo
emociju pasaulē.
Daudzsēriju dzīvās animācijas miniseriālā jeb lellenē visai ģimenei “Nīna un Lekorbizjē” vienkāršā
un saprotamā valodā tiks stāstīts par dažādām emocijām, kuras ikviens no mums pirmo reizi
iepazīst tieši bērnībā. Pirmās trīs sērijas veltītas tādām emocijām kā dusmas, prieks un bailes.
Lellene radīta autortehnikā, t.i. kodoskops kalpo kā medijs, lai video formātā iemūžinātu aktieru
“atdzīvinātos” 2D multenes tēlus. Marionešu caurspīdīgā matērija, kas nosaka seriāla estētisko
toni, ir kā šī darba poētiskās pasaules neatņemama sastāvdaļa, kurā galvenie tēli rada atbruņojoša
trausluma sajūtu. Katru sēriju papildinās divu Latvijas Leļļu teātra aktieru pieredzes stāsti par
saskarsmi ar attiecīgo emociju, kas būs izklaidējoša un reizē vērtīga informācija bērniem un viņu
vecākiem.

Projekts tapis ar VKKF
mērķprogrammas

MEKLĒJIET ŠEIT

KULTŪRELPA atbalstu!

Režisors: Edgars Niklasons
Māksliniece: Evita Bēta
Video mākslinieks: Vladislavs Loiks

Komponists: Staņislavs Kuļikovs
Leļļu animatori: Elīna Bojarkina, Rūdolfs Apse

ĒRIHS KESTNERS

EMĪLS UN
BERLĪNES ZĒNI
Piemērota sākumskolai/pamatskolai

Ieraksta
ilgums
88 min

7.00 eur/
skolēns
Ēriha Kestnera "Emīls un Berlīnes zēni" ir brīnišķīga iespēja atgriezties
pasaulē, kurā joprojām viss ir iespējams. Pasaulē, kurā pieaugušajiem

skolotājam

nemaz nav droši uzticēt visus noslēpumus. Pasaulē, kurā nepazīst

bez maksas

kurā valda citi, nerakstīti likumi. Likumi, kuru pamatā ir īsta draudzība,

nekādus "stāvokļus sabiedrībā" un citas pieaugušo muļķības. Pasaulē,
godīgums, uzticēšanās un drosme, bet nav vietas ļaunprātīgai viltībai,
nodevībai, vājumam un ļaunumam.
Izrādes radošā komanda radījusi mūsdienīgu, muzikālu izrādi dzīvā
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komiksa stilā, kurā gan maziem, gan lieliem skatītājiem būs iespēja
dzīvot līdzi slavenā zēna Emīla Tišbeina dēkām lielpilsētā. Cenšoties
atgūt nozagto naudu, mazais ceļotājs Berlīnē iepazīstas ar Gustavu un
viņa draugiem.

Režisors: Ģirts Šolis
Mākslinieks: Reinis Pētersons
Komponists: Kārlis Kazāks

Lomās: latviešu trupas aktieri

VILHELMS BUŠS

MAKSS UN MORICS
Piemērota sākumskolai/pamatskolai

Ieraksta
ilgums
45 min

7.00 eur/
skolēns
Maksam un Moricam ir ievērojama nedarbu pieredze. Reiz viņi

skolotājam
bez maksas

apmuļķoja gandrīz visus sava ciema miermīlīgos iedzīvotājus. Šoreiz
viņi ir pieauguši un kļuvuši nedaudz prātīgāki. Slavenie delveri pat ir
piekrituši mums visiem izstāstīt septiņus neparastākos savas dzīves
atgadījumus ar visām no tā izrietošajām sekām.
Izrādes "Makss un Morics" estētika ir tik pat nebēdnīga un neganta kā
stāsts, par ko veidota izrāde. Jura Kaukuļa huligāniskā mūzika piestāv
abu spuraino puišeļu izdarībām, ļaujot pārdomāt, vai abu provokatīvās
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Režisors: Edgars Kaufelds

nejaucības ir ļaunums vai protests pret mietpilsonisko un paštaisno
sabiedrību, kurā bērnu loma ir tikai būt pareizam un visiem izpatikt.

Komponists: Juris Kaukulis

Māksliniece: Ieva Ozoliņa
Scenogrāfs: Uģis Bērziņš

Lomās: Miķelis Žideļūns un Artūrs Putniņš

ĒRIHS KESTNERS

DIVAS LOTIŅAS
Piemērota sākumskolai/pamatskolai

Ieraksta
ilgums
72 min

7.00 eur/
skolēns

Ķerties pie šīs lugas iestudēšanas Ģirtu Šoli mudinājusi visā pasaulē,
bet īpaši Latvijā aktuālā problēma: mūsu dzīves ritms pēdējos gados

skolotājam
bez maksas

radījis vēlmi izbaudīt „ātrās dzīves” garšu, kur nav laika remontēt ne
vecas mēbeles, ne attiecības. Un nav arī laika parunāt ar bērnu par to,
kā viņš jūtas situācijā, ja tētis ar māmiņu izlēmuši iet katrs savu ceļu.
Bet „Divas Lotiņas”, protams, ir stāsts ar laimīgām beigām. Tāpēc, par
spīti nopietnajai tematikai, izrāde ir viena liela „ņemšanās” un
dauzīšanās, jo stāsta centrā taču ir divas traki temperamentīgas
jaunkundzes!
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Šarmantus

akcentus

viņu

piedzīvojumiem

piešķir

iestudējuma

vizuālais noformējums, par kuru parūpējies starptautiski atzītais
mākslinieks Reinis Pētersons, un mūziķa Goran Gora īpaši „Divām
Lotiņām” sacerētā oriģinālmūzika.

Režisors: Ģirts Šolis
Mākslinieks: Reinis Pētersons

Lomās: Santa Didžus, Dana Avotiņa-Lāce,

Komponists: Jānis Holšteins-Upmanis

Valdis Vanags

HANSS KRISTIANS ANDERSENS

ДЮЙМОВОЧКА
Piemērota sākumskolai

Ieraksta
ilgums
38 min

7.00 eur/
skolēns
Hansa Kristiana Andersena stāsts par mazmazītiņu meitenīti, kuru par
sievu grib iegūt gan neglītais krupja dēls, gan neredzīgais bagātnieks

skolotājam
bez maksas

kurmis, ir viena no populārākajām dāņu pasaku meistara novelēm.
Bērnus tajā saista aizraujošais sižets, bet vecākus – pārdomas par to,
kas ir pateicība, žēlsirdība un mīlestība.
Сказка

Ханса

Кристиана

Андерсена

о

девочке

малышке

–

Дюймовочке, которую взять в жены хочет и глупый сын жабы, и
слепой богатый крот. Детей увлекает в спектакле сюжет и

RUS

интересные персонажи, а взрослые задумываются о том, что
такое настоящая дружба, любовь и милосердие!
IZRĀDE TIKAI KRIEVU VALODĀ!

Režisors: Pauls Anteins
Mākslinieks: Pāvils Šenhofs
Komponists: Raitis Ašmanis

Lomās: Lilija Sūna, Olga Larina

RAINIS

LELLĪTE LOLĪTE
Piemērota sākumskolai

Ieraksta
ilgums
35 min

7.00 eur/
skolēns
Kad es biju maza, vecmāmiņa man lasīja priekšā Raiņa "Lellīti Lolīti".

skolotājam
bez maksas

Kad izaugu liela, mana mamma manai meitai lasīja "Lellīti Lolīti". Nu
es esmu vecmāmiņa, un man joprojām plauktā stāv "Lellīte Lolīte".
Vienmēr meitenes ir kārojušas skaistas lelles mirdzošām acīm, puikas
smalkus auto spožiem lukturiem. Leļļu un mašīnu mode mainās, bet
pieredze, ko gūstam rotaļājoties, paliek. Raiņa dzejas cikls, papildināts
ar Arvīda Žilinska bērniem rakstītajām dziesmām Raimonda Petrauska
apdarē, izrādē "Lellīte Lolīte" stāsta par būtisko visos laikos un
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paaudzēs - mīlestību, draudzību, izpalīdzību, attiecībām, darba tikumu,
izpratni par mākslu, mūziku, norisēm dabā...

Režisore: Vija Blūzma

Aranžētājs: Raimonds Petrauskis

Māksliniece: Anita Znutiņa-Šēve
Komponists: Arvīds Žilinskis

Lomās: Dace Vītola

ŽOZĒ ARNĀLS

UN ATKAL PIFS
Piemērota sākumskolai

Ieraksta
ilgums
53 min

7.00 eur/
skolēns
Sunītis Pifs un runcis Herkuless, krustmāte Agate un krusttētiņš

skolotājam
bez maksas

Tontons, Dudū un Rozālija. Šie personāži neprasa komentārus ne
Francijā, kur pirms daudziem gadiem tos radīja franču karikatūrists
Žans Arnāls, ne Latvijā, kur tie pazīstami jau vairākām paaudzēm gan
kā komiksu grāmatu, gan leļļu teātra izrāžu varoņi.
Latvijas Leļļu teātrī labsirdīgā Pifa un viltīgā Herkulesa ķīviņi ir
piedzīvojuši atkārtotus iestudējumus un veido teātra Zelta fondu. Par
latviešu bērnu mūzikas klasiku kļuvušas arī izrādē skanošās Ivara
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Vīgnera dziesmas.

Režisori: J. Cimmermanis, V. Sergejičevs

Dziesmu teksti: Jānis Peters

Mākslinieks: Pāvils Šenhofs

Lomās: Vija Blūzma, Silvija Bitere, Valdis Vanags,

Komponists: Ivars Vīgners

Miķelis Žideļūns, Lienīte Osipova, Edgars Kaufelds

ŠARLS PERO

PELNRUŠĶĪTE
ЗОЛУШКА
Piemērota sākumskolai

Ieraksta
ilgums
55 min

7.00 eur/
skolēns
Izrāde-svētki visiem klasikas mīļotājiem, kuri meklē patiesumu, īstas

skolotājam
bez maksas

vērtības un piepildītas cerības – kā dzīvē, tā uz skatuves. Muzikāla un
krāšņa pasaka visa vecuma sapņotājiem.
Этот спектакль – праздник для всех любителей классики,
которые ищут искренность, вечные ценности и сбывшиеся мечты
как в жизни, так и на сцене. Роскошная музыкальная сказка для
мечтателей всех возрастов. Предназначена для детей с 3 летнего
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возраста.

Režisors: Māris Koristins

Dziesmu teksti: Daina Strelēvica

Māksliniece: Anita Znutiņa-Šēve (Pāvils Šenhofs)

Video māksliniece: Austra Hauks

Komponists: Silvestrs Zemgals

Lomās: latviešu vai krievu trupas aktieri

MARGARITA STĀRASTE

KAS NOTIEK
DIŽMEŽĀ?
Piemērota sākumskolai

Ieraksta
ilgums
48 min

7.00 eur/
skolēns
Aiz pļavām, aiz pakalniem un upīšu līkumiem plešas varens mežs. Tur

skolotājam
bez maksas

aug lepni bērzi un apses ar sudraba lapām. Pret debesīm slejas staltas
egles un zaro ozolu milži. Tāpēc šo mežu sauc par Dižmežu. Dižmeža
mazajā Paparžu ciematā laimīgi mājo laumiņas un rūķi. Te kādu dienu
meža Mošķu biezoknī iemitinās jauni iemītnieki - Ragana ar saviem
palīgiem seskiem - un sāk savus posta darbus....
Margaritas

Stārastes

pasakas

„Kas

notiek

Dižmežā?”

notikumi

iedzīvināti krāšņā leļļu izrādē-mūziklā, kas veidots pēc rakstnieces
oriģinālajām ilustrācijām.
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Režisors: Māris Koristins

Dziesmu teksti: Daina Strelēvica

Māksliniece: Anita Znutiņa-Šēve
Komponists: Silvestrs Zemgals

Lomās: latviešu trupas aktieri

HANSS KRISTIANS ANDERSENS

SNIEGA KARALIENE
Piemērota sākumskolai

Ieraksta
ilgums
61 min

7.00 eur/
skolēns
Liela daļa lasītāju uzskata, ka Hansa Kristiana Andersena „Sniega

skolotājam
bez maksas

karaliene” ir viena no tām pasakām, no kurām strāvo ledains aukstums
un pat ļaunums, taču to nevar teikt par šo iestudējumu. Visa radošā
grupa – režisors, leļļu un dekorāciju māksliniece, mūzikas autors un
aktieri - ir panākuši, ka izrādē dominē labestība un mīlestība. Izrādē ir
akcentēta allaž aktuālā doma, ka mīlestība un sirds siltums atkausē
pat ledus kristālā sasaldētu sirdi un atgūst tos, kuri nokļuvuši ļaunuma
atkarībā. Savukārt negantā laupītāju banda un citi komiskie tēli
sagādās skatītājiem ne vienu vien patiesi jautru brīdi. Šo muzikālo,
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sirsnīgo un dramatisko leļļu izrādi izbaudīs gan lieli, gan mazi, jo tā
skar visos vecumos aktuālas tēmas.

Režisors: Māris Koristins

Dziesmu teksti: Daina Strelēvica

Māksliniece: Anita Znutiņa-Šēve

Lomās: Dace Vītola, Silvija Bitere, Baiba Vanaga, Miķelis

Komponists: Valdis Zilveris

Žideļūns, Santa Didžus, Edgars Kaufelds, Anrijs Sirmais

RŪDOLFS BLAUMANIS

SKRODERDIENAS
SILMAČOS
Piemērota pamatskolai/vidusskolai

Ieraksta
ilgums
120 min

7.00 eur/
skolēns
R. Blaumanis pats par savu lugu "Skroderdienas Silmačos" ir teicis:
"Neaizmirstiet, draugi, ka tā ir joku luga. Esmu gribējis rādīt smieklus.

skolotājam
bez maksas

Cita mērķa man nav bijis. Man patīk, kad tauta smejas. Mēs, latvieši,
esam tik smagi, ka neprotam priecāties..."
Režisori Kārlis Auškāps un Valdis Pavlovskis, sadarbojoties ar leļļu
mākslinieci

Ilzi

Vītoliņu,

izrādes

scenogrāfi

Anitu

Znutiņu-Šēvi,

vienojušies par vēl vienu spilgtu paņēmienu, kas tik labi pazīstamo
komēdiju padara vēl komiskāku un modernāku. Proti, lugas tēli ir nevis
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lelles – cilvēki, bet gan lelles – dzīvnieki. Režisori uzskata, ka ar
dzīvnieku tēlu palīdzību var panākt spilgtākas savstarpējās tēlu
attiecības, nevienu tieši neaizvainojot...

Režisori: Kārlis Auškāps, Valdis Pavlovskis

Mūzikas aranžētājs: Valdis Zilveris

Māksliniece: Ilze Vītoliņa
Scenogrāfe: Anita Znutiņa-Šēve

Lomās: latviešu trupas aktieri

RAINIS/MATĪSS GRICMANIS

ZELTA ZIRGS
Piemērota vidusskolai

16+
Ieraksta
ilgums
63 min

7.00 eur/
skolēns
Dudas Paivas “Zelta zirgs” iestudējums Latvijas Leļļu teātrī piedāvā

skolotājam
bez maksas

mūsdienīgu skatījumu pieaugušajiem skatītājiem. Raiņa luga pirmo
reizi iestudēta 1904. gadā un kopš tā laika kļuvusi par Latvijas teātra
klasiku. Lielākoties iestudēta bērnu auditorijai, jo tās pamatā ir
pasaka. Ne mazāk saistoši luga stāsta par to, kā ir būt cilvēkam, par
sapņiem un cerībām, kuras katrs reiz ir piedzīvojis. Paivas uzmanības
centrā ir pretmetu dialektika - kā gaisma un tumsa, cerības un
nolemtība,
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valdnieki

un

pārvaldītie.

Sacensība

par

princeses

Saulcerītes roku var tikt uzlūkota kā cīņa starp melno un balto, kas
izrādē pārnesta šaha laukumā. Tā ir nežēlīga spēle, bet vienlaikus
galvenais varonis Antiņš nes naivu vēstījumu, kas silda sirdis un
negaidot apstulbina ar atklātību.

Režisors: Duda Paiva
Leļļu mākslinieks: Duda Paiva
Scenogrāfs: Andris Eglītis

Kostīmu māksliniece: Vita Radziņa
Komponists: Rihards Zaļupe
Lomās: Anrijs Sirmais, Druvis Anusāns, Baiba Vanaga, Lienīte
Osipova, Aleksandrs Jonovs

DRĪZUMĀ
LINDA RUDENE

PUSCILVĒKI
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LATVIEŠU TAUTAS PASAKAS

LV

VECMĀMIŅAS PASAKAS

IZRĀDES VAR PIETEIKT

E-pastā diana@lelluteatris.lv
Pa telefonu +371 26556669

7.00 eur/

skolotājam

laiks pēc

skolēns

bez maksas

izvēles

- piesakiet skolēnu skaitu
- apmaksājiet saņemto rēķinu
- saņemiet vajadzīgo skaitu unikālu kodu, lai skatītos izrādi

WWW.LELLUTEATRIS.LV / INFO@LELLUTEATRIS.LV

