BIĻEŠU IEGĀDES INFORMĀCIJA
Biļetes uz katru Kultūras dienu sarīkojumu var nopirkt no š.g. 15. septembra, plkst. 09:00 (pēc
Adelaides laika).
Biļetes var iegādāties:
 Internetā
 Personīgi
 Pa telefonu
 Pirms sarīkojumiem pie ieejas durvīm – Ja nav iepriekš izpārdots
Biļešu nopirkšana internetā:
Šajās Kultūras dienās, Rīcības komiteja piedāvā elektronisku biļešu iegādi. No KD oficiālās
mājaslapas varēs iegadāties KD biļetes izmantojot Trybooking sistēmu, rezervējot sēdvietas un biļešu
tipu. Nopirktās biļetes jāizdrukā pašiem.
Biļešu nopirkšana personīgi:





Adelaidē biļetes varēs iegādāties Adelaides Latviešu namā Tālava, katru sestdien no plkst.
09:00 līdz 12:00. (4 Clark St, Wayville).
Melburnā biļetes varēs iegādāties Latviešu namā š.g. 13. oktobrī, no plkst. 09:00 līdz 16:00.
(3 Dickens St, Elwood).
Sidnejā biļetes varēs iegādāties Latviešu namā š.g. 27. oktobrī, no plkst. 09:00 līdz 16:00.
(32 Parnell St, Strathfield).
Par biļetēm varēs samaksāt gan ar kredītkarti, gan skaidrā naudā, gan pārskaitot maksu
elektroniski.

Biļešu nopirkšana pa telefonu:
Biļetes varēs iegadāties arī pa telefonu. Lūdzu zvaniet 0410 505 240, lai nopirktu biļetes ar
kredītkarti. Biļetes tiks nosūtītas pa parasto pastu.
Biļešu nopirkšana pie ieejas durvīm
Pirms katra koncerta/uzveduma varēs iegādāties nepārdotās sarīkojuma biļetes, izņemot Noslēguma
ballei.
Biļešu pasūtīšana pa pastu
NAV iespēja pasūtīt biļetes pa pastu.

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienas, Adelaidē, 2018. gadā
/australijaslatviesu.kulturasdienas

+61 412 637 427

info@alkd.org.au

alkd.org.au

Biļešu cenas

Atklāšana
Danču vakars
Teātra izrāde “Simts gadu simts minūtēs”
“Zem Zvaigznēm”
RTU vīru koris “Gaudeamus”
Tautas deju lieluzvedums
Tautas deju apkūlības
“Pa saules ceļu” (TDA Rotaļa)
Koncerts “Prāta Vētra”*
Kopkora koncerts
Sadziedāšanās
Noslēguma balle
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* - Prāta Vētras koncertam nodrošinātas sēdvietas papildus maksa ir $20 augšējā balkonā.
Kas ir “Pazeminātā cena”?
Biļetes par pazeminātu cenu var iegādāties personas, kam ir 65+ gadi, Austrālijas valsts pensijas vai
veselības kartiņa; studenti (līdz 25 gadiem) un bērni 8-17 gadiem. Pie ieejas AL57KD sarīkojumos
būs jāuzrāda apstiprinošais dokuments.
Informācija par bērniem
Bērniem zem 8 gadiem ir bez maksas ieeja (izņēmums ir rokmūzikas grupas “Prāta Vētra” koncerts
29. decembrī un Noslēguma balle 31. decembrī, kur brīvbiļetes nepiedāvās).
Informācija par latviešu skolniekiem
Ieeja Austrālijas latviešu skolu skolniekiem uz katru pasākumu ir bezmaksas (izņēmums ir
rokmūzikas grupas Prāta Vētra koncerts 29. decembrī un Noslēguma balle 31. decembrī, kur
brīvbiļetes nepiedāvās).
Informāciju par Kultūras dienu dalībniekiem
Kultūras dienu dalībnieki var iegadāties biļetes par pazeminātu cenu (izņēmums ir rokmūzikas
grupas Prāta Vētra koncerts 29. decembrī un Noslēguma balle 31. decembrī, kur pazeminātās cenas
dalībniekiem nepiedāvās).
KD dalībnieks ir cilvēks kas piedalās jebkurā KD sarīkojumā. Dalībniekiem izdalīs dalībnieku
kartiņas ko izmantot KD laikā.
Atgādinājums visiem KD apmeklētājiem!
Rīcības komiteja cer, ka biļešu iegādei izmantojot moderno tehnoloģiju, būs ātrāk uz izdevīgāk
visiem KD apmeklētājiem. Lūdzu ņemiet vērā, ka ar jaunās tehnoloģijās lietošanu var gadīties kādas
problēmas. Mēs strādājam, lai samazinātu iespējamo kļūdu varbūtību.
Lūdzu zvaniet 0410 505 240 ja rodas problēmas ar biļešu iegādi.
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Zelta un Sudraba biļešu komplekti
Zelta un Sudraba biļešu komplektus varēs iegādāties tikai starp 15. septembra un 30. septembra.
Zelta un Sudraba biļešu komplekti tiek piedāvāti par īpašām un izdevīgām cenām.
 Zelta komplektā iekļautas biļetes uz norādītajiem sarīkojumiem un tās var iegādāties jebkurš.
Zelta biļešu komplekts $AUD 350.


Sudraba komplektu var iegādāties personas, kam ir 65+ gadi, Austrālijas valsts pensijas vai
veselības kartiņa; studenti (līdz 25 gadiem) un bērni ar 8 -17 gadiem. Pie ieejas AL57KD
sarīkojumos būs jāuzrāda atbilstošais dokuments.
Sudraba biļešu komplekts $AUD 120.

Kas būtu jāzina par zelta un sudraba biļešu komplektiem?
 Komplektus varēs iegādāties tikai internetā AL57KD mājas lapā www.alkd.org.au/lv/biletes.
 Sēdvietas rezervēsiet paši.
 Zelta un sudraba biļešu komplektu īpašniekiem būs iespēja rezervēt sēdvietas bērniem.
Bērniem, kam ir ieeja bez maksas vai par pazeminātu cenu, varēs nodrošināt sēdvietu kopā ar
ģimeni.
 Lūdzam visiem rūpīgi izlasīt visus biļešu pārdošanas noteikumus AL57KD mājas lapā pirms
komplekta iegādes.
Atlaides saņemšana
Lūdzam nopirkt visas izvēlētās biļetes sakarā ar komplektu līgumu. Pēc tam ar e-pastu paziņojiet KD
rīcības komitejai, ka jums pienākas atlaides atmaksa (info@alkd.org.au). Atmaksu iemaksās
izmantotajā kreditkartes kontā.
Austrālijas latviešu 57. Kultūras dienu sarīkojums:
AL57KD programmas grāmata
Atklāšana
Danču vakars
Teātra izrāde “Simts gadu simts minūtēs”
“Zem zvaigznēm”
Kora koncerts (RTU vīru koris “Gaudeamus”, Latvija)
Tautas deju lieluzvedums
Tautas deju apkūlības
Tautas deju uzvedums (TDA “Rotaļa”, Latvija)
Koncerts (rokmūzikas grupa “Prāta Vētra”, Latvija)
Kopkora koncerts
Sadziedāšanās
Noslēguma balle
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Lūdzu ņemiet vērā, Kultūras dienu laikā arī notiek citi pasākumi ar ieeju pret ziedojumiem.
Ja, par biļetēm rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam tos atsūtīt uz mūsu e-pasta adresi:
info@alkd.org.au.
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