
10. augusts “Sāksim balli!”

11. augusts “Katram sava balle!”

5.30 autosstāvvietā “Rūķīši” reģistrācija makšķerētāju sacensībām, sacensību sākums 6.00

7.00 Zvejniekciema stadionā reģistrācija futbola sacensībām, no 8.00 sacensības futbolā

No 8.00 Ainažu ielā (no Bīriņu ielas līdz Vidrižu ielai) Latvijā ražotu preču un gardumu tirdziņš

9.30 Jūras parkā reģistrācija MIX grupām volejbolā, no 10.00 sacensības pludmales volejbolā 

No 10.00 Jūras parkā SUP sacensības 

No 11.00 Ainažu ielā pie Saules laukuma īpašā Gleznotāju iela

11.00 autosstāvvietā “Rūķīši” makšķerēšanas sacensību uzvarētāju apbalvošana

No 11.00 līdz 14.00 Jūras parkā “Latvijas spēcīgākā pilsēta” Saulkrastu posms

No 10.30 koncertcikla “Jaunie Latvijas kamermūziķi – Saulkrastiem” minikoncerti : 10.30 Skultes tirgus, “Kamermūziķi kustībā”

12.00 svētku tirgus (pie Ainažu 28 a), 14.30 Saulkrastu stacijas laukums (A. Kalniņa 24 a), 16.00 laukums pie veikala TOP (Rīgas 51) 

12.00 Pludmales volejbola laikā Vidzemes karatē kluba paraugdemonstrējumi

No 12.00 līdz 15.00 Saules laukumā sarīkojums “  – radošās darbnīcas, priekšnesumi un putu ballītePutu ballīte mazajiem”

No 13.00 līdz 15.00 novadā pūtēju orķestru flešmobi : 13.00 svētku tirgus (pie Ainažu 28 a), 13.30 pie kafejnīcas“Iešūpojies ballei!”

                                                                                              “Bemberi” (Vidrižu 21 – 1), 14.00 Raiņa un Ainažu ielas krustojumā, 14.30 pie veikala TOP (Rīgas 51) 

20.00 Saules laukumā  Saulkrastu novada mākslinieciskie kolektīvi “iegriezīs balli”

20.45 svētku gājiens  Dreskods – dažādu laiku un laikmetu ballīšu tērpi un “transportlīdzekļi”  “Katram sava ballīte!”

21.00 Saulkrastu estrādē  :LV100 ZAĻUMBALLE

svētku gala koncerts  ar instrumentālo grupu un jaukto kori “Zaļumballē, dejas solī” LAURI DZELZĪTI, GINTU KRIEVKALNU, ANDRI ĒRGLI, K. KRIEVKALNA 

, grupu un īpašajiem viesiem un , un vakara centrālajiem viesiem – grupu ; gājiena ANIMA,  RAITA AŠMAŅA  BIGBENDU COLT ALEX ELĪNU KRASTIŅU MUSIQQ 

dalībnieku apbalvošana, svētku salūts (apt. 23.30) un balle līdz rītam (līdz 05.00)

Maršrutā “Melnsila iela – centrs – Baltā kāpa – estrāde” kursēs bezmaksas autobuss (20.00 no Melnsila ielas, 20.30 no Baltās kāpas. Pēc salūta – atpakaļ.)

12. augusts “Redz, kā vakar ballē bija!” 

12.00 Saules laukumā svētku noslēgums un vēlas brokastis ar jūsu izvēlētu mūziku. 

Darbosies bufete, varat līdzi ņemt brokastu groziņus! Ja vēlaties, lai  atskaņo jūsu izvēlētu melodiju, lūgums to ņemt līdz FLASH formātā! DJ NEE STOCKA

Svētku norises tiks filmētas un fotografētas, iegūtie materiāli var tikt izmantoti informatīvos nolūkos! 

Sarīkojumos netiks atļauts ienest un izmantot stikla taru, lūdzam būt saprotošiem un atsaucīgiem,
pildot policijas un apsardzes darbinieku norādījumus! 

8.00 Jūras parkā OM Chanting jeb OM skandēšana

19.00 Saules laukumā svētku atklāšana un svētku karoga pacelšana 

21.00 Baltajā kāpā “Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem” klasika saulrietā – nakts koncerts  “Četri gadalaiki”

 
Maršrutā “Melnsila iela – centrs – Baltā kāpa” kursēs bezmaksas autobuss (20.30 no Melnsila ielas, pēc koncerta – atpakaļ)

23.00 mobilā spilvenu ballīte ar kori ANIMA un Saulkrastu pūtēju ansambli – miega dziesmiņas visā novadā 

(pieturas: Rīgas un Stacijas ielu krustojums (23.00), Ainažu un Bīriņu ielas krustojums (23.40), Bērzu alejas un Ostas ielas 
krustojums (00.20))

23.00 Saulkrastu estrādē  – vokāli instrumentālās grupas ,  un saulkrastieši   “Jaunie ballējas” “Color Maze” “Polizei” “The Grooving Miles”

un jauni, perspektīvi DJ līdz rīta gaismai. Īpašais viesis ! (līdz 04.00)  ANSIS
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