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Sabile
9. decembri

Ziema un svētku gaidīšanas laiks nav iedomājams bez aromātiskiem dzērieniem.

4. Sabiles Karstvīna svētki piedāvā „garšvielas” ko pievienot ziemas „dzērieniem”,
tās sasildīs ķermeni un pārsteigs Tevi ar kaut ko jaunu.

11.00–13.00 CITRONA ŠĶĒLĪTE – zvaniņu darbnīca Sabiles bibliotēkā, Ventspils ielā 14
11.00 KRUSTNAGLIŅA – vīna un amatnieku tirdziņš centra laukumā
11.00–18.00 APELSĪNU MIZIŅA – karsti dzērieni, karstas maizītes, karstas sarunas –
Sabiles Sidra namā Rīgas ielā 11
12.00 CITRONMĒTRA – svētku atklāšana centra laukumā
12.00–15.00 KARSTAIS KAKAO – foto stūrītis centrā (Rīgas iela)
12.15 ROZĪNE – Rozīņnamiņa atklāšana Ventspils ielā 1/3
12.30 ROZĪNĪTE – radošā darbnīca viss par un ap rozīnēm – Rozīņnamiņā Ventspils ielā 1/3
12.30 KARDAMONS – jautrās sporta spēles centrā, Ugunsdzēsēju sētā
13.00 MEDUS – Sabiles sieviešu un Virbu vokālā ansambļa koncerts Sabiles ev. lut. baznīcā
13.00 SMARŽĪGAIS PIPARS – piparkūku darbnīca kafejnīca „Zane”
13.00 MUSKATRIEKSTS – garšvielu maisiņu šūšanas darbnīca Rīgas ielā 9
13.30 PIPARIŅŠ – „Pasaka par muļķa pelēnu” Sabiles pamatskolas teātra pulciņa uzvedums centra
laukumā
13.00–14.00 CUKURSĪRUPS – cukurainas frizūras bērniem, hennas zīmējumi salonā „Made” Rīgas ielā 9
14.00 CUKUROŠANĀS – Cukuriņa disko-tēka Sabiles bērnu bibliotēkā
14.30 PŪDERCUKURS – saldie kraukšķi, Sabiles mūzikas skolas audzēkņu koncerts centra laukumā
15.00 ČILLI – karstās zumbas dejas centra laukumā
15.30 MANDARĪNA DAIVIŅA – karsto dzērienu degustācija centra laukumā
16.00 KARSTVĪNA GARŠVIELU MAISĪJUMS – ielūdz „Talsu kurši”, koncerts Sabiles kultūras namā
17.00–21.00 KORIANDRS – festivāls „Latvijas 100gades Goda aplis” – staro Vīna kalns Sabilē
(labākā vieta redzēšanai – lejā pie Vīna kalna vārtiem)
17.30 ROZMARĪNS – pasakains gājiens „Nesam gaismiņu eglītei” – Sabiles Vīna kalns – centra laukums
17.45 ANĪSA ZVAIGZNE – lielās egles iedegšana kopā ar rūķīšiem un meža veci centra laukumā
18.10 KANĒĻA STANDZIŅA – svētku koncerts, romu ansamblis „Tabores romance”, solists Edgars
Vesmanis centra laukumā
21.00 SINEPJU PLĀKSTERIS – svētku balle kopā ar grupu „RUMBAS KVARTETS” (Kuldīga)
Sabiles kultūras namā; ieeja 5 EUR

