
Labdien Jūsmājās!

Radošajai apvienībai "Pūces Māja", rakstniecei Dacei Judinai 
un komponistam Arturam Nīmanim sakrājušies priecīgi jaunumi: 

• Grāmatu jaunumi:

Aizvadītais gads (no jūnija līdz jūnijam) rakstniecei Dacei Judinai bijis ražīgs – pie lasītājiem 
devušās četras grāmatas: divi romāni no ironisko detektīvu sērijas Izmeklē Anna Elizabete - 
“Trīs klikšķi līdz laimei” (2016, Zvaigzne ABC), “Ceturtais kauliņš” (2017, Lauku Avīze) – 
un pirmie divi dzimtas romāni no cikla Latvijas simtgades romāni – “Septiņi vakari” (2016, 
Lauku Avīze) un “Gredzens” (2017, Lauku Avīze).

Šogad vēl iznāks jaunais detektīvs “Tīrītājs” un dzimtas romāns “Kad klusums kliedz”.

Sīkāka informācija par romāniem: 
http://www.pucmaja.lv/lv/tris-klikski-lidz-laimei
http://www.pucmaja.lv/lv/ceturtais-kaulins
http://www.pucmaja.lv/lv/septini-vakari
http://www.pucmaja.lv/lv/gredzens

• Mūzikas jaunumi:

Komponists Arturs Nīmanis laidis klajā jaunu instrumentāli 
meditatīvās mūzikas disku – Orākuls, kurā apkopoti 
divdesmit dziļi izsmalcināti skaņdarbi. 

Albums atrodams internetā MP3 formātā:
AMAZON – goo.gl/cq3hT5

BANDCAMP - https://arthurneeman.bandcamp.com/album/oracle
Šajā vietnē ir pieejams arī pirmais albums "Divi. Pusnakts sarunas", 
kas bija iekļauts grāmatā ar tādu pašu nosaukumu. 

DEEZER - http://www.deezer.com/album/15693566

SPOTIFY - https://open.spotify.com/album/2O5VhJOjD8JJFbEWfsL3tD

• Izbraukumu programmas:

Pieņemam pieteikumus literāri-muzikālajām koncertprogrammām:

1) Poētiskā kafejnīca,
2) Romantiskais Detektīvs, 
3) Skeleti skapī, 
4) Pusnakts sarunas,
5) Simtgades stāsti un dziesmas.
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Sīkāk par izbraukumu programmām: 

1) Poētiskā kafejnīca - https://soundcloud.com/arturion/akmeni-satikt
dzeja, proza, mūzika, teātris, dzīve, laiks, sarunas.
Programma un grupa tiek veidota elastīgi, pēc pasūtītāja vēlmēm (rakstniece, publiciste Dace 
Judina, komponists / dzejnieks Arturs Nīmanis, multimediju mākslinieks Krists Čaupals, aktieris 
un dzejnieks Andris Bulis, aktieri Juris Hiršs, Voldemārs Šoriņš, Jānis Skanis, Artis Robežnieks, 
dziesminieks Ginters Cepurītis).
Dzejas un prozas lasījumi (lomās, dialogos), aktieru muzikāli teatrālās etīdes, tematiski 
pieskaņotas videovizualizācijas un fotokolāžas. Artura meditatīvā mūzika un Dace Judinas 
ģitārbalādes. Citu autoru muzikālie priekšnesumi. Literāri skaniski konkursi, balvas. Dzīvās 
sarunas. Sadziedāšanās.
Programmas garums – 2-3 stundas. Piemērota gan pieaugušajiem, gan skolu jauniešiem.

2) Romantiskais Detektīvs - goo.gl/  qKGP9I   un goo.gl/15M1Wx
krimināli domīgi filozofiski par Dzīvi, Laiku un Cilvēkiem.
Pasākums ietver tikšanos ar rakstnieci Daci Judinu, sarunu par viņas astoņiem psiholoģiskajiem 
detektīviem un galveno personāžu Annu Elizabeti, kā arī citiem literārajiem darbiem. 
Teatralizēti romānu fragmentu lasījumi. Konkursi, izdevniecību balvas.
Muzikālo daļu veido komponista Artura Nīmaņa elektroniskās mūzikas skices un Daces Judinas 
ģitārbalādes. Krista Čaupala un Artura Nīmaņa videovīzijas. 
Programmas garums – 1,5 -3 stundas. Piemērota gan pieaugušajiem, gan lieliem jauniešiem.
 
3) Skeleti skapī - https://www.youtube.com/watch?v=NS5gDrIrOVA
diskusiju vakars par mūsdienu slepenajām/atklātajām lietām un “zirnekļu tīkliem”.
Var apvienot ar Detektīvu pasākumu. Pēc rakstura – specifiskākai pieaugušo auditorijai.

4) Pusnakts sarunas - https://youtu.be/NY2T1inrVCU un goo.gl/Vekvyx
romantiski, muzikāli, dzejiski - par Mīlestību un Mums.
Pasākums ietver sarunu par kopdarbu – dzejas & eseju izlasi “Divi. Pusnakts sarunas”, 
fragmentu lasījumus klusināti muzikālā dialoga formā un koncerta daļu – Artura Nīmaņa 
elektroniskā mūziku ar videovizulizācijām un Daces Judinas ģitārbalādes.
Programmas garums – 2-2,5 stundas. Piemērota gan pieaugušajiem, gan skolu jauniešiem.

5) Simtgades stāsti un dziesmas - https://youtu.be/pDzx__cZdLk 
ceļš uz Latvijas simtgadi.
Sarunas, diskusijas par laiku, kurā dzīvojam, šī brīža aktuālākajām problēmām, par vērtībām 
un to atdzimšanu vai norietu, Latvijas saknēm un nākotni. Cikla Latvijas simtgades romāni - 
“Septiņi vakari” un “Gredzens”. Teatralizēti literāro darbu fragmentu lasījumi. 
Jaunas muzikālās apdares senām un stiprām latviešu tautas dziesmām, oriģinālkomozīcijas. 
Dziesmu konkursi un kopīga sadziedāšanās. Latvijas skaistāko skatu videovizualizācijas.
Dalībnieku skaits un radošais sastāvs variējams. 
Programmas garums –  2-3 stundas. Piemērota gan pieaugušajiem, gan skolu jauniešiem.

Par cenām un līgumiem:
Parastā variantā izbraukuma grupas sastāvā esam divatā, attiecīgi - pasākuma cena veidojas 
pēc mehānisma “autoratlīdzība x 2 + ceļa izdevumi”. Sīkāk – individuāli.
Līgumiem iespējami divi veidi:
1) Viens vai divi Autoratlīdzības līgumi, vienā no tiem ietverot arī degvielu
2) Uzņēmuma/pakalpojuma līgums + Pieņemšanas-Nodošanas aktu + Rēķinu par visu summu 
bruto (kā ind.d.veicējam).
Ja ir vēlme radošajā grupā pieaicināt vēl kādu (aktieri, mūziķi), par to jāvienojas iepriekš 
(jāsalāgo datumi, jo viņiem ir izrādes, mēģinājumi, filmēšanas) un summa attiecīgi palielinās.

Kontaktinformācija: R/a Pūces Māja - www.pucmaja.lv
E-pasts: d.judina@gmail.com, info@pucmaja.lv t. 20051211, 29572933.
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