LĪVAS TIRGUS Promenādē, Brīvzemnieka ielā,

Dzirnavu ielā, Līvas ciema laukumā

Iespēja iegādāties gan ilggadēju Līvas tirgus dalībnieku, gan pavisam jaunu amatu meistaru,
mākslinieku, unikālu lietu darinātāju un mājražotāju produkciju - senas un stabilas etnogrāfijas,
mākslas un amatniecības vērtības jaunās krāsās un formās.

MEISTARDARBNĪCAS Līvas ciema laukumā, Promenādē,
Brīvzemnieka un Dzirnavu ielās
Ikviens aicināts iepazīt un izmēģināt dažādu amatu prasmes: dzintara apstrāde,
klūdziņu pīšana, grāmatzīmju aušana stellēs, velku uzmešana audumam,
aušana galda stellēs, celu apaudu darināšana no diviem galiem vienlaicīgi,
dzijas šķetināšana uz ratiņa, kamolu tīšana, rakstainu zeķu adīšana, pērļu
adīšana, tamborēšana, rotu montāža, koka vilciņu virpošana, celaiņu aušana, mezglošana,
jostas aušana ar šķietiņu, ādas suvenīru veidošana un mini ķieģeļu būvju veidošana.

DZINTARA LATVIEŠI KROGOS SĒŽ...
un bauda ierastos nacionālos ēdienus un dzērienus

Līvas ciema laukumā, Promenādē, Juliannas pagalmā

SPĒĻU SĒTA Līvas ciema laukumā
Ģimenes ar bērniem arī šogad priecēs “Spēļu sēta”, kas katru gadu tiek
bagātināta ar dažādām radošām latviešu senajām spēlēm “Krāsu Karuseļa” vadībā.
Ikviens varēs iepazīt tādas spēles kā cūku ganīšana, koka vilciņu dīdīšana,
klimpiņu sišana, vēja propelleru laišana pa vējam, zivtiņu makšķerēšana,
“Lielā Jenga” un citas aktivitātes.

LAUKU SĒTA PILSĒTĀ Līvas ciema laukumā
Biedrība Lauku sēta pilsētā sniegs iespēju ikvienam iepazīties un apskatīt dažādus
lauku sētas dzīvniekus - vistas, gaiļus, trušus, kazas u.c., būs iespēja arī iegādāties
dažādus lauku labumus no pašiem zemniekiem, kā arī savām acīm vērot,
kā uz dzīvas uguns tiek cepināts vesels sivēns.

TVĪDA BRAUCIENS
Līvas ciema laukumā, maršruts cauri pilsētai
Jau tradicionāli ik gadu maijā Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs aicina uz Tvīda retro
velobraucienu, kas šogad norisināsies jau 9. reizi. Pasākuma mērķis ir pulcēt velo-mīļotājus, kas
tērpušies 30. gadu stila apģērbā, lai kopīgi dotos izbraucienā pa pilsētu.

LĪVAS UPE Promenādes skatuve, Juliannas pagalma skatuve
Tautas mūzikas svētki “Līvas upe” 2018. gadā turpinās iesākto tradīciju un iepazīstinās klausītājus ar
dažādu žanru, krāsu, formu un noskaņu tautas mūziku. Klausītāji varēs novērtēt tautas mūziku gan
klasiski tradicionālā skanējumā, gan laikmetīgā, netradicionālā un varbūt pat nepierastā formātā,
klausoties muzikālās apvienības no visas Latvijas.

JULIANNAS PAGALMS Juliannas pagalmā
Atjaunotajā Juliannas pagalmā svinam tautas mūzikas svētkus LĪVAS UPE,
bet blakus esošā Fr.Brīvzemnieka iela piedāvā LĪVAS TIRGUS labumus.
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