
 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KURSS 

 

PROFESIONĀĻU MEISTARKLASES 

 
DIDZIS JAUNZEMS 

“SCENOGRĀFIJAS  MĀKSLA DIGITALIZĀCIJAS LAIKMETĀ”  

 

 

MEISTARKLAŠU 

MĒRĶIS: 

Nozares ievērojamāko pasākumu veidotāju, spilgtu personību 

pieredzes stāsti un praktiskie padomi. Meistarklašu vadītāju Latvijā 

un ārvalstīs realizēto pasākumu piemēri, ieskats radošās ieceres 

īstenošanas procesā, unikāli vizuālie, mākslinieciskie un tehniskie 

risinājumi. 

Didzis Jaunzems ir viens no pieprasītākajiem jaunās paaudzes latviešu 

arhitektiem. Izglītojies un guvis praktisku pieredzi Latvijā, Norvēģijā 

un Itālijā. Piedalījies arhitektūras vasaras skolās un plenēros 

Nīderlandē, Somijā, Indijā, Ķīnā un Šveicē, kā arī konkursos Eiropā. 

Kā scenogrāfijas un arī skatuves dizaina autors Didzis Jaunzems 

piedalījies vairāku kultūras jomas projektu īstenošanā. To vidū arī 

Lielās mūzikas balvas ceremonijas, XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku atklāšanas koncerts, Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai veltīti koncerti, cikls Dabas koncertzāle, 

Simtgades deju lieluzveduma Abas malas scenogrāfs, Latvijas 

Nacionālās operas iestudējuma Izvirtības hronika scenogrāfs, šobrīd 

strādā pie scenogrāfijas Dziesmu un deju svētku uzvedumam. 

MĒRĶAUDITORIJA: Kultūras notikumu organizatori, producenti un režisori, 

oriģinālpasākumu veidotāji, radošo industriju pārstāvji un kultūras 

projektu vadītāji, pašnodarbinātie izklaides industrijas pārstāvji, 

kultūras un pasākumu programmu studējošie, interesenti. 

DALĪBNIEKU 

IEGUVUMI: 

 Scenogrāfija-spilgtākais mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis;  

 zināšanas par radošās ieceres īstenošanu ar dažādu scenogrāfisko 

risinājumu pielietojumu; 

 motivācija attīstīt radošo koncepciju laikmetīgā pasākuma 

formātā; 

 iedvesma un  impulsi jaunām idejām; 

MEISTARKLASES 

TĒMA: 

15.03.2023. Didzis Jaunzems “Scenogrāfijas māksla digitalizācijas 

laikmetā.” 

MEISTARKLASES 

APJOMS (akadēmiskās 

stundas): 

2 akadēmiskās stundas klātienē katra meistarklase 
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DALĪBNIEKU SKAITS: Meistarklases norise tiks apstiprināta un nodrošināta, ja grupā būs 

pieteikušies vismaz 12 dalībnieki. 

Dalībnieku skaits ierobežots. 

MEISTARKLASES 

ĪSTENOŠANAS VEIDS: 

Klātienē, Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku ielā 57. 

MEISTARKLAŠU 

ĪSTENOŠANAS 

PERIODS: 

2023. gada 15. martā, trešdien, no 18:00-19:30. 

PIETEIKŠANĀS: Ne vēlāk, kā 1.dienu pirms meistarklases, aizpildot pieteikumu 

kulturaskoledza.lv, sadaļā TĀLĀKIZGLĪTĪBA. 

Pēc reģistrācijas no kursu koordinatora saņemsiet kursa dalības 

līgumu. Kursa mācību apmaksa jāveic pirms mācību uzsākšanas. 

DALĪBAS MAKSA: 35 EUR 

 Kursu beidzēji saņems LKA Latvijas Kultūras koledžas izsniegtu 

apliecību par 2 akadēmisko stundu tālākizglītības programmas apguvi. 

 

 


