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TREŠDIENA, 24. JŪLIJS
16.00–19.30 Mākslas izstāde „Pastorālā Arkādija”,elektroniskā–eksperimentālā mūzika – pie Abavas tilta, Kuldīgas ielā, pļavā zem vītoliņiem
20.00 „Muzikālais pikniks pilskalnā” – Sabiles pilskalnā, Talsu ielā
21.00–22.30 Zaļumballe kopā ar Tukuma pilsētas kultūras nama pūtēju
orķestri „Tukums” – Sabiles pilskalnā, Talsu ielā
23.00 Laikmetīgās mākslas „Perfomance ielejā” – pie Abavas tilta, Kuldīgas
ielā, pļavā zem vītoliņiem
CETURTDIENA, 25. JŪLIJS
16.00 „Rotaļlaukums”, jautras atrakcijas un rotaļas bērniem – pie veikala
„Ilzīte”, Priežu ielā 9
18.00 „Ak, šī jaukā lauku dzīve!”, Rojas amatierteātra izrāde – pie
garāžām Zirņu ielā
19.30 „Kolhoza estrādes atklāšana” kopā ar amatierkolektīviem un Dailes teātra aktieri Gundaru Silakaktiņu – laukumā pie Smilšu ielas 2
21.00–24.00 Zaļumballe kolhoznieku gaumē kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant`” – laukumā pie Smilšu ielas 2
PIEKTDIENA, 26. JŪLIJS
15.00 „Sportotava” – sporta laukumā „Graviņa”, pie Kandavas ielas
16.00–18.00 „Dzer vīnu un baudi dzīvi!”, orientēšanās skrējiens pa vīna
pagrabiem – „Sabiles sidra namā”, Rīgas ielā 11
19.30–24.00 Grupu „Linga”, „Rock’n’barries” un „Pelni” koncerts – „Sabiles Sidra Ābolu rampas skatuve”, bijušās rūpnīcas teritorijā; ieeja: 6 EUR
SESTDIENA, 27. JŪLIJS
7.00 „Labrīt, Sabile!”, Sabiles modināšana kopā ar DJ Ufo
No 9.00 Vīna tirdziņš – laukumā pie ēkas Rīgas ielā 11
No 9.00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš – Sabiles centra laukumā un
Pilskalna ielā
No 10.00 Darbojas amatnieku darbnīca „Cimdiņi” – Rīgas ielā 25
No 10.00 Atvērta „Rokdarbu lāde” – Pilskalna ielā 5
No 10.00 „Ēdienkarte sabilnieku gaumē” kopā ar Muzikantu Edvardu –
sētā pie Rīgas ielas 9
11.00 21.Sabiles Vīna svētku atklāšana – pie Sabiles Vīna kalna
11.30 Svētku atklāšanas gājiens – Sabiles Vīna kalns / Ugunsdzēsēju sēta
11.45 „Bungotava”, sitaminstrumentu ansambļa „Talsi” koncerts –
Ugunsdzēsēju sētā
12.00–16.00 Brīvdabas „Andele Mandele”, pērļu medības – Avotu ielā,
www.andelemandele.lv
12.00 „Skats caur zelta rāmi”, gleznu parāde, andele un radošā darbnīca –
Kuldīgas ielā
12.00–15.00 „Pļeņčkotava”, radošs un atraktīvs pasākums bērniem –
Rozīņu rezidencē, Rīgas ielā 34
12.30 Saldus senioru akardeonistu ansambļa „Akords” koncerts –
Ugunsdzēsēju sētā

13.00 „Dvēseles buķete”, Aivara Hermaņa, Ērika Upenieka koncerts
„Bague duo” – Sabiles ev. lut. baznīcā
13.00 „Sabiles Sidrs” piedāvā: DJ Ufo, mūzikas apvienība „Kaija”, mūziķis
Reinis Jaunais, Jorens Šteinhauers, grupa „Pirmais kurss”, Marko
Ojala; dažādas atrakcijas un spēles – laukumā Rīgas ielā 12
13.00–18.00 „TM RINGS” Vīna svētkos, boksa sacensības profesionāļiem
un entuziastiem – Sabiles sporta laukumā, Ventspils ielā 17
13.30 Atpūtas iela „Viss ir pa viņķel`!”; Sabiles Vīna kalna vīnogu vīna
degustācija – Sabiles centrā, Rīgas ielā
13.30 „Vien zupiņ`!”, laiks pusdienām un dejām … – pie saieta nama
(pirts), Pilskalna ielā 10
14.00 „Iepazīšanās vārtrūme” kopā ar muzikantu Juri – Rīgas ielā 3/5; 7
14.00 Dziesmu un deju ansambļa „Rada” koncerts – Ugunsdzēsēju sētā
14.30 „Vīnotava”, dzimšanas dienas svinības, brāļošanās; Sabiles Vīna
kalna vīnogu vīna degustācija – Rīgas ielā 4/6
14.00 „Dancotava”, senioru dejas – pie „Klames” K. Barona ielā 6
15.00 „Gliemežotava”, gliemeži pārsteidz… – sētā pie Kuldīgas ielas 1
15.00 „Putotava”, ālēšanās pa „vīna putām”, aktīvi atraktīvs pasākums –
Karātavu kalnā, Meža ielā
15.30 „Dzegužotava”, bērnu vokālās grupas „Dzeguzīte” koncerts –
Sabiles bērnu bibliotēkas sētā
16.00 „Zumbotava” kopā ar Daci Tihovsku – Ugunsdzēsēju sētā
16.00 Sabilē iebrauc „Audi” – Pilskalna ielā
16.30–18.00 „Disko-Pļesko” – Ugunsdzēsēju sētā
18.00 „Džaivotava”, džaiva dejas uz trotuāra – Sabiles centrā / Rīgas ielā
19.10 Teatralizēts gājiens „Skurbums pāriet, dullums – nē!”, tēma:
„Vīns + kukū! = projekts” – Rīgas, Ventspils iela / Sabiles pamatskola
21.00 Apsveikumu koncerts / pieaugušo popiela „Vīna dullums” –
brīvdabas estrādē „Birzīte”; ieeja: 1 EUR
22.45 Ugunsšovs Abavas upē – pie Kuldīgas ielas
23.00 Svētku balle kopā ar grupām „Klaidonis” un „Halo”– brīvdabas
estrādē „Birzīte”; ieeja: 5 EUR
SVĒTDIENA, 28. JŪLIJS
13.00 Svētku dievkalpojums – Sabiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Svētku laikā apskatāmas izstādes:
• „Pāreja. Firksu Pedvāles muižas kungu mājas pārbūve un restaurācija” –
Pedvālē
• Koka rotaļlietas – Koka rotaļlietu muzejā, Kuldīgas ielā 1
• Ojāra Arvīda Feldberga koka skulptūru izstāde „Ezerā apgūlies mēness” –
Koka rotaļlietu muzejā, Kuldīgas ielā 1
• 24.07.–27.07. „Sarmīte – nopietna un pa jokam” – Sabiles bērnu bibliotēkā
• 27.07. „TVER – TnE”, Sabiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde – Rīgas ielā24.07.–28.07.
• Rokdarbu izstāde – „Rokdarbu lādē”, Pilskalna ielā 5

Skurbums pāriet, dullums – nē!
Esi svētku sastāvdaļa – tērpies Sabiles krāsās: dzeltens, violets, zaļš!

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkiem

