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Par godu valsts 98. dzimšanas dienai visā Latvijā notiks Simtgades klubu nakts
Klubos un izklaides vietās visā Latvijā šo piektdien norisināsies „Simtgades klubu
nakts”, ko ierosinājusi Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteja. Tās ietvaros
naktī no 18. uz 19. novembri klubos skanēs iemīļota pašmāju mūzika.
„Simtgades klubu nakts” muzikālo pamatu veido Latvijas Radio 5 veidota Latvijas
oriģinālmūzikas dziesmu izlase, kurā apkopotas iecienītākās pašmāju dziesmas Latvijas
simtgadei. Dziesmu saraksts „Pilnīgs simts” ikvienam pieejams Latvijas Radio 5 mājaslapā
Pieci.lv un mobilajā lietotnē, kā arī mūzikas straumēšanas vietnē Spotify. Dziesmu izlases
veidošanā Latvijas Radio 5 mūzikas redakcija iesaistījusi radio klausītājus, kuri norādīja sev
un Latvijai īpašu dziesmu, pievienoja īsu stāstu, kāpēc tieši šī dziesma būtu iekļaujama
dziesmu izlasē. Pasākumu norises vietās būs skatāmas VJ Oore veidotās video projekcijas,
kuras tapušas, iedvesmojoties no Latviju raksturojošiem tēliem un simboliem.
Bārs „Ezītis miglā” kļuvis par „Simtgades klubu nakts” vēstnesi - ar gaismas objektu
piedaloties gaismas festivālā „Staro Rīga 2016” un aicinot ikvienu apmeklētāju izbaudīt
svētku noskaņu no 17. līdz 20. novembrim pašā vecpilsētas sirdī, Palasta ielā 9. „Simtgades
klubu nakts” pasākumi 18. novembra naktī notiks arī „Ezītis miglā” bāros Rīgā, Aldaru ielā
12/14 un Ogrē, Brīvības ielā 19, kā arī vienpadsmit atpūtas un izklaides tīkla „Klondaika”
filiālēs visā Latvijā.
Iniciatīvai valsts dzimšanas dienā atskaņot pašmāju labāko mūziku pievienojušies arī „Četri
balti krekli”, folkklubs „Ala”, „Greenwood”, „Limonāde”, „Kaļķu vārti”, „Latvijas 1.
Rokkafejnīca”, „Tims Mints”, „Hāgenskalna komūna”, „Follow the rabbit” un „Nabaklab”.
Svētkus sagaidīt patriotiskās noskaņās aicinām arī reģionos - Jelgavā, mūzikas klubā
„Jelgavas krekli”, Līvānos, „Mūsdienu mākslas galerijā”. Valmierā ikvienu gaidīs „Citāds
bārs” un „Multiklubs”, Cēsīs dziesmu izlasi atskaņos „Fonoklubs”, Jēkabpilī „Cita atpūta”.
Īpaši vēlamies uzsvērt ārzemju latviešu iesaisti klubu nakts norisē. Ikviens, kurš valsts svētkus
sagaidīs Londonā, aicināts pievienoties svinētājiem „Daugavas vanagi” nama „Balzāmbārā”
(72 Queensborough Terrace, London W2 3SH).
Ikviena norises vieta būs atpazīstama pēc tai izsniegtās Latvijas valsts simtgades svinību
piederības zīmes, kas liecinās par kluba līdzdalību „Simtgades klubu nakts” aktivitātēs.
Pasākumu norises laiki ir atšķirīgi, lai apmeklētu sev tīkamo „Simtgades klubu nakts” norises
vietu, iepriekš iesakām apskatīt publicēto informāciju tās sociālajos tīklos vai mājaslapā.
„Simtgades klubu nakts” iedvesma gūta 2008. gadā notikušajā Klubu naktī, kas notika par
godu Latvijas valsts deviņdesmit gadu jubilejas. Šogad jaunieši tradīciju atjaunota, lai
turpmāk ik gadu Latvijas dzimšanas dienā - Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas
dienā - izklaides vietās valsts svētki tiktu svinēti ar Latvijas mūzika.
Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecu gadu periodā no 2017.gada aprīļa līdz
2021.gada janvārim, aptverot galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos
notikumus. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”,
akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās
tagadni un liek pamatus valsts rītdienai.

Karte ar „Simtgades klubu nakts” norises vietām: http://medijiem.lv100.lv/zinas/karte/
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