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Laiks
1.martā
plkst. 10:00-16:00

Notikums
Ģimenes sestdiena

1.martā
plkst. 19:00

Dziedātāja AIJA ANDREJEVA
ar koncertu „MEŽĀ”

2.martā
plkst. 12:30

Krievu kultūras nedēļa Rēzeknē

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

Ieeja brīva

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm visai
ģimenei brīva! Muzejs sestdien atvērts no plkst. 10:00 līdz 16:00

7 eiro (Ls 4.92);
10 eiro (Ls 7.03);
12 eiro (Ls 8.43)

Rēzeknes Kultūras un
atpūtas parkā, Raiņa
ielā 29a

Ieeja bez maksas

„Mežā” ir dziedātājas Aijas Andrejevas un komponista Kārļa Lāča jaunākais
koncertuzvedums. „Tas ir akustisks vēstījums par mīlestību solo balsij, divām
ģitārām, klavierēm, trompetei un sitaminstrumentiem,” teic programmas komponists
Kārlis Lācis, kurš kopā ar pavadošo mūziķu grupu Kasparu Zemīti, Kasparu Grigali,
Konstantīnu Jemeļjanovu, Ēriku Upenieku un Andri Grunti koncertā atskaņos albumā
iekļautās kompozīcijas. Dziesmu tekstu autore ir dzejniece Māra Zālīte.
Koncertuzveduma režisors – Juris Jonelis, horeogrāfe – Olga Žitluhina.
Rīko: SIA „2K Publishing”
Svētdiena – pavadīšana, Piedošanas svētdiena (Проводы , Прощеное
воскресенье). Darbosies svētku tirgus.
Plkst.12.30 – spēles un konkursi bērniem un pieaugušajiem, nacionālo virtuvju
ēdienu degustācija, vizināšanas ar zirgiem, rotaļas, izlozes un balvas,
Plkst.13.00 – KONCERTS, piedalās Rēzeknes pilsētas mākslinieciskie kolektīvi,
jauniešu deju ansamblis „Balaguri” (Daugavpils krievu licejs), ansamblis „Na
panadvorku” un tautas spēļu teātris "Ļoļi" (Braslava, Baltkrievija).
Pasākums krievu valodā.
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentu radošie darbi.

„MASĻEŅICA Rēzeknē”

No 3.līdz
28.martam

LMA LF studentu radošo darbu
izstāde „ŪDENS”

LMA Latgales filiāle,
Baznīcas ielā 34a,
Rēzeknē

tālr. 646 22676

No 3.līdz
31.martam

Bērnu un jauniešu radošo darbu
izstādes ZEIMULĪ

ARPC ,,Zeimuļs’’,
Krasta ielā 31

t. 29389717

Meteņdienas svinēšana

ARPC ,,Zeimuļs’’,
Krasta ielā 31

t. 29389717

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 7.00 - 20.00
Biļešu
iepriekšpārdošana
"Biļešu Servisā" un
Rēzeknes KN kasē

4.martā
plkst. 15:30-17:00
4.martā
plkst. 19:00

Krievijas Tautas skatuves
māksliniece JEĻENA JAKOVĻEVA
ATKLĀTA SARUNA.
AKTIERA LIKTEŅA NOSLĒPUMI.
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03.03. – 31.03. Izstāde kvilinga stilā ,,Savs burtiņš’’
10.03. – 21.03.Keramikas izstāde ,,Sapņu pils’’
17.03. – 31.03. Vizuālās mākslas izstāde ,,Pavasaris lauku sētā!’’

Krievijas Tautas skatuves māksliniece Jeļena Jakovļeva stāstīs par sevi, viņas
lomām teātrī un kino, atcerēsies jautrus notikumus filmēšanas laukumā un uz
skatuves, atklāti atbildēs pat uz „visneērtākiem” jautājumiem. Programmā mēs
redzēsim apbrīnojamu aktrisi, apveltītu ar daudzpusīgu talantu, miljoniem lielu
skatītāju auditorijas mīluli, vienreizēju stāstītāju un satriecošu sievieti. Un ticiet, tik
atklātu sarunu, tik satraukumu pilnu attieksmi pret tikšanos ar skatītājiem Jūs
nevienam vairs neatklāsiet.
Jeļenas Jakovļevas popularitāte ir neparasta: nekā līdzīga elka pielūgsmei. Ne
tenku, saistītu ar viņas vārdu, ne pielūdzēju dežurēšanas pie durvīm, ne epitetu
„dzīvās leģendas” stilā, ne pašreklamēšanās. Tikšanās ar lielisku aktrisi – sievieti,
kura dzīvo mums blakus, ar vienu no mums.

Skatītāji uzticīgi mīl viņu jau daudzus gadus – kopš slavenās „Intermeiteņu” laikiem.
Bet viņa tēlo parastās sievietes – emocionālas un ļoti atpazīstamas. Pie kam, viņas
Kabaņihai uzticamies ne mazāk, kā viņas majorei Kamenskai, vai netiklai dāmītei no
„Ankors, vēlreiz ankors!”. Bet galvenais – tas ir dabiskais magnētisms, tā
mākslinieka aizrautība, kas neļauj novērst no viņas acis – gan uz ekrāna, gan uz
skatuves. Dzīvē Jeļena Jakovļeva ir vienkārša un patiesa visās izpausmēs. Pat
viņas pretrunīgajā vēlmē vienlaikus būt atpazīstamai un nemanāmai visiem. Viņa,
protams, ir dažāda. Kautra, ironiska, ārkārtīgi atbildīga: uz tikšanos brauc nevis
vienkārši, lai būtu laikā, bet būtu daudz agrāk pirms tās.
Norises ilgums - 2 stundas. Pasākumu drīkst apmeklēt: no 7 gadu vecuma
Pasākuma valoda: krievu
2014. gadā gleznotājam Kārlim Mudelim (1904 - 1966) tiks svinēta 110. jubileja. Lai
pēc pāris gadu desmitiem izcilo mākslinieku pazītu, zinātu un atcerētos, Daugavpils
Novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā iepazīt daļu no bagātās K.Mudeļa
gleznu kolekcijas, kas ļaus ieskatīties mākslinieka daiļradē un atklāt viņa personību.
K.Mudelis ir ainavists. Visvairāk viņu saista reālistiskā un impresionistiskā
glezniecības maniere. K.Mudelis savā mākslas pasaulē ir daudzveidīgs krāsās,
kompozīcijā, tematikā, noskaņās un izjūtās. Vērojot ziemas, rudens, vasaras un
pavasara ainavas, ļoti grūti atrast darbus, kas atkārtotos kolorītā, otas uzlicienā.
Vienmēr parādās kāda īpaša nianse, kas neatkārto iepriekšējo darbu, jo jebkurš
mākslinieks savā radošās dzīves periodā mainās, atrodoties uz meklējumu, iespaidu
un pilnveidošanās ceļa, kas nav viegls, vien tik Meistaram jūtams un zināms.

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem,
studentiem–
0.43€/ Ls 0.30,
pieaugušajiem 0,71 €/
Ls 0.50

ARPC ,,Zeimuļs’’,
Krasta ielā 31

t. 29389717

(pieteikumus iesniegt līdz 28.02.14 uz e- pastu edite.cepule@rezekne.lv)

JAUNĀKĀS LATVIEŠU KORU
MŪZIKAS KONCERTS.
Māris Sirmais un
Latvijas Mūzikas akadēmijas
jauktais koris

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

3 eiro (Ls 2.11);
5 eiro (Ls 3.51)

8.martā
plkst. 17:00

OPEREŠU MŪZIKAS KONCERTS
„Štrauss, Lehārs un...”

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

10 eiro (Ls 7,03); 15
eiro (Ls 10,54); 17
eiro (Ls 11,95)

Latviešu izcilie komponisti, diriģenti un etnomuzikologi sastapsies kopīgā
koncertprogrammā „Spodrē manu dvēselīt’”. Koncerta apmeklētājiem būs
iespēja piedzīvot vairākus pasaules pirmatskaņojumus.
Koncertā skanēs Paula Dambja, Jura Karlsona, Pētera Plakida, Selgas Mences,
Riharda Dubras, Ērika Ešenvalda, Gundegas Šmites, Rolanda Kronlaka, Jura
Vaivoda, Kārļa Lāča, Jāņa Aišpura un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas kompozīcijas studentu skaņdarbi. Koncertā piedalās Latvijas
Mūzikas akadēmijas jauktais koris un etnomuzikoloģijas studenti, pie diriģenta
pults kora diriģēšanas studenti. Koncerta mākslinieciskais vadītājs un galvenais
diriģents Māris Sirmais. Rīko: Latgales vēstniecība GORS
Rīgas Muzikālā teātra koncertprogrammā „Štrauss, Lehārs un…” iekļautas klausītāju
iemīļotas operešu ārijas un dueti, aicinot atsaukt atmiņā, cik skaista ir Latvijā jau
nedaudz piemirstā, bet klausītāju sirdīs skanošā operešu mūzika. Koncertā piedalās
Sonora Vaice, Ingus Pētersons, Juris Ādamsons, Nauris Indzeris, Marlēna Keine
(Igaunija), Emīls Kivlenieks, Laura Teivāne, dejotāji un orķestris diriģenta Guntara
Bernāta vadībā. Koncertprogrammas režisors ir Jānis Kaijaks (juniors), vadītājs Zigurds Neimanis Rīko: Latgales vēstniecība GORS

8.martā
plkst. 20:00

„DISKOTĒKA 80”

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Vietu skaits
ierobežots, pieteikties
pa telefonu 22836906

Izstāde skatāma
līdz 5.martam

6.martā
plkst. 14:00
7.martā
plkst. 18:00

„Ainavas meistaram Kārlim
Mudelim – 110”,
sadarbībā ar Daugavpils
Novadpētniecības un mākslas
muzeju

Skolēnu skatuves runas
KONKURSS - 1.kārta
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8.martā
plkst. 17:00 un
9.martā
plkst. 17:00
9.martā
plkst. 17:00

10.martā
plkst. 11:00

No 10.marta līdz
12.aprīlim
Izstāde atvērta:
P. O. T. C. P. –
10:00-19:00;
S. – 10:00-17:00;
Svētdien - slēgta
11.martā
plkst. 14.00

Rēzeknes teātris-studijas „Joriks”
PIRMIZRĀDE
„Negaidītais viesis”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

3.56 EUR

Svetlanas Bartohovas lugas iestudējums.

Kamerorķestra
„Kremerata Baltica” un
pianista Andreja Korobeiņikova
KONCERTS

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

7 eiro (Ls 4,92); 10
eiro (Ls 7,03)

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 2.00; 3.00
Biļešu
iepriekšpārdošana
"Biļešu Paradīzes" un
Rēzeknes KN kasēs

Kamerorķestri „Kremerata Baltica” 1997. gadā radīja pasaulslavenais vijolnieks
Gidons Krēmers, kļūdams par tā māksliniecisko vadītāju un solistu. Kamerorķestrī
muzicē izcili talantīgi Baltijas valstu jaunie mūziķi. „Kremerata Baltica” mēdz dēvēt ne
tikai par Baltijas reģiona kultūras vēstnieku de facto, bet arī par tiltu cēlāju visas
Eiropas integrācijas kontekstā. Šoreiz „Kremerata Baltica” uzstāsies kopā ar atzīto
Krievijas pianistu Andreju Korobeiņikovu, kurš savas karjeras laikā uzstājies vairāk
nekā 40 valstīs visā pasaulē. Koncerts tiks translēts Latvijas Radio trešajā
programmā „Klasika”. Rīko: Latgales vēstniecība GORS
Izrāde ir klasiski iestudēta, apvienojot 2 autoru - Karlo Kolodi un Alekseja Tolstoja
stāstus par dzīvespriecīgo koka cilvēciņu Buratīno. Izrādē skan brīnišķīga, īpaši šai
izrādei sacerēta Jura Kulakova mūzika, ir krāsaini tērpi un dinamiski notikumi, kas ne
tikai bērnus izklaidē, bet varbūt liek padomāt par to, kā iet bērnam, kurš neklausa
tēti... Muzikāls, asprātīgs un krāsains piedzīvojums 2 daļās par koka cilvēciņa
neticamajiem dzīves notikumiem, kur viņš satiek gan labus un patiesus draugus Malvīni un Pjero, gan blēdīgus, mantkārīgus krāpniekus - lapsu Alisi un runci Bazilio,
gan visu piedodošo tēta Karlo mīlestību.
Tētis Karlo nopērk savam mīļajam dēliņam ābeci, lai Buratīno varētu mācīties skolā.
Lai gan Buratīno ir apņēmības pilns mācīties, ejot uz skolu, atskan aicinoša
Karabasa Barabasa teātra mūzika un Arlekīna vilinošie piedāvājumi. Kārdinājums ir
pārāk liels. Buratīno apmaina ābeci pret teātra biļeti...
Kas notiek tālāk, un ar ko tas viss beidzas? Par to izrādē „Buratīno piedzīvojumi” !
Režisore - Dita Balčus. Komponists – Juris Kulakovs. Lomās – J.Ulmis vai
R.Bargais, J.Kalnups vai M. Zvagulis, I.Bankoviča vai Egija Silāre, E.Avots vai
J.Mūrnieks, A.Berģis

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem,
studentiem –
€ 2,00 / Ls 1,41
Pieaugušajiem –
€ 4,00 / Ls 2,81
Pirmsskolas vecuma
bērniem - € 1 / Ls
0.70

Sanktpēterburgas vaska figūru muzejs piedāvā vienu no savām kolekcijām, kas
ataino gan vēsturisku personību, gan mūsdienu slavenību (valstsvīru, kino aktieru
u.c.) figurālus portretējumus, radot īpašu gaisotni gan ar izgaismojumu, gan ar
scenogrāfiskiem paņēmieniem.

skolēniem, studentiem –
EUR 0.71 (Ls 0.50);
pieaugušajiem – EUR
1,42 (Ls 1.00)

Medicīna ir tik pat veca kā cilvēce. Ko mums atklāj Rēzeknes medicīnas vēsture?
Uzzināsim, kad pilsētā ieradās pirmais mediķis, kur atradās pirmā slimnīca, kurš bija
viens no pirmajiem latgaliešu ārstiem...

Izrāde bērniem
„BURATĪNO PIEDZĪVOJUMI”
(pēc K.Kolodi un A.Tolstoja)

VASKA FIGŪRU IZSTĀDE
„SLAVENĪBAS”
no Sanktpēterburgas vaska figūru
muzeja

Latgales Kultūrvēstures
Vēstures mirkļu pietura muzejā
muzejā, Atbrīvošanas
„No Rēzeknes medicīnas vēstures” alejā 102, Rēzeknē
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12.martā
plkst. 19:00

Humora šovs
„Novie Russkie babki”

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

Izpārdots!

14.martā
plkst. 19:00

Baleta zvaigžņu
GALĀ KONCERTS

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

10 eiro (Ls 7,03); 12
eiro (Ls 8,43); 15 eiro
(Ls 10,54); 20 eiro (Ls
14,06); 23 eiro (Ls
16,16)

15.martā
plkst. 16:00

Dziesminieks VARIS VĒTRA
ar koncertu
„Viena mirkļa dēļ...”

Mazā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

8 eiro (Ls 5.62);
10 eiro (Ls 7.03);
12 eiro (Ls 8.43)

15.martā
plkst. 18:00

Rīgas Kamerteātra
PSIHOANALĪTISKA KOMĒDIJA
„Āmurs. Kamasutra. ATLAS. vai
Pištonga Freida kungam”

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 5.00, 6.00,
7.00, 8.00
Biļešu
iepriekšpārdošana
Biļešu Paradīzes un
Rēzeknes KN kasēs

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem,
studentiem –
Ls 0.30/ 0.43 €,
pieaugušajiem – Ls
0.50/ 0,71 €

(МОЛОТОК. КАМАСУТРА. АТЛАС.
или ПИСТОН ГОСПОДИНУ
ФРЕЙДУ.)

Izstāde skatāma
līdz 15.martam

Diāna Apele – grafika,
Mairita Folkmane – keramika,
Ivo Folkmanis – tēlniecība
izstādē „IESLĒGTS – IZSLĒGTS +
FEROMONI”
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Vairākkārt viesojušās Latvijā un regulāri redzētas televīzijas ekrānos, abas komiskās
vecmāmiņas Klaudija Ivanovna Cvetoček (Igors Kasilovs) un Matrjona Ivanovna
Nigmatuļina (Sergejs Čvanovs) nu viesosies Rēzeknē, lai atkal jokotu, dziedātu un
uzjautrinātu skatītājus. Abi aktieri popularitāti Krievijā un ārpus tās robežām
sasnieguši galvenokārt iejūtoties divu pļāpīgo vecmāmiņu tēlā. Šobrīd bez Jaunajām
krievu večiņām grūti iedomāties lielākos Krievijas televīzijas humora šovus un
izklaides programmas. Vecmāmiņas uzstājušās teju visos Krievijas nostūros un arī
ārzemēs. Pasākuma valoda: krievu. Rīko: Latgales vēstniecība GORS
Kompānija „Worldstars” - pasaulslavenā galā koncerta „Etoile Ballet Gala”
dibinātāja – piedāvā ekskluzīvu „Baleta zvaigžņu galā koncertu”, kurā
piedalīsies spilgtākie mūsdienu Lielā Teātra, Prāgas Nacionālā baleta, Zviedrijas
Karaliskā baleta un citu teātru dejotāji. Galā koncerta programmā skatītājiem
būs iespēja redzēt klasiskā baleta pērles: slavenos pas de deux no baletiem
„Riekstkodis”, „Dons Kihots”, „Korsārs”, „Puķu festivāls Genzano”, „Silfīda”,
„Parīzes liesmas” un citiem. Baleta zvaigžņu Galā koncerta mākslinieciskā
vadītāja ir Olga Azizova. Rīko: SIA „Worldstars”
Aktieris, dziesmu autors un dziedātājs Varis Vētra Latvijas koncertturnejā izpilda
sava jaunā albuma „Viena mirkļa dēļ...” 15 oriģinālkompozīcijas, kā arī tautā jau labi
zināmas un iemīļotas dziesmas no pirmā albuma „Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt”.
Koncertos Varis Vētra prezentē arī savu pirmo dzejoļu krājumu „Tu esi skaista visos
niekos, sīkumos”. „Es mēģinu atgādināt, ka dzīve ir pilna ar jaukiem brīnumiem,
mums tikai jāļaujas tos ieraudzīt, tāpēc ceru, ka dziesmas iedvesmos arī klausītājus
gan iekšējā, gan apkārtējā pasaulē saskatīt vairāk skaistā un baudāmā,” teic Varis
Vētra. Rīko: SIA „Bilžu birojs”
Izrāde krievu valodā. Komēdija stāsta par trim pacientiem, kas atnāk pie
psihoterapeita. Pirmais pacients atzīst, ka viņa problēma slēpjas tajā, ka viņš "it neko
neaizmirst un nekad nevienam nepiedod". Otra paciente – kāda smalka dāma
gaužas par to, ka "visi vīrieši ir cūkas, un viņa nevar iziet uz ielas, lai viņu «tūdaļ
kāds neizģērbtu»". Savukārt trešais – brutāls tipiņš ir saskaities par to, ka redz par
daudz ir "sabraukušo", kurus viņš ciest nevar!
Ja viņi vien zinātu, pie kāda ārsta viņi atnākuši uz seansu! Neparedzami asi dialogi
starp četriem talantīgiem māksliniekiem, smalks humors un ārprātīgs temps, par
kuru viens Maskavas kritiķis teica, ka "tik trakā ritmā šeit Maskavā spēlē tikai
Konstantīna Raikina teātrī."
Lomās: Hasmik Bagojans, Artur Fedjaevs, Andrejs Lavriņecs, Valdemārs Mikšis.
Scenārijs un iestudējums: Valdemārs Mikšis. Teksts: Mihails Heifics un Valdemārs
Mikšis. Mūzika: Vladimirs Tarasovs. Izrādes ilgums 1h 30 min.
Izstādē skatāmas D.Apeles krāsainas grafikas linogriezuma tehnikā, kurās
māksliniece iedvesmojusies no Pablo Pikaso domu līkločiem un mākslinieciskās
izteiksmes labirintiem. M.Folkmane un I.Folkmanis apcer netveramo, gaistošo un
saistošo cilvēku savstarpējās attiecībās, piedāvājot skatītājiem vizualizētu un
telpisku sajūtu tvērumu materiālā.
Feromoni ir gaistošas ķīmiskas vielas, ko izdala dziedzeri cilvēka ādā. Tā ir īpaša
smarža, kas katram no mums ir unikāla un vienreizēja. Šī smarža spēj piesaistīt vai
tieši pretēji - atgrūst pretējo dzimumu, kā arī ietekmēt tā rīcību. Pastāv teorija, ka

16.martā
plkst. 17:00

IZRĀDE
„Kāpēc mums jāprecas?
jeb
Tūsteps ar čemodānu fonā!”

16.martā
plkst. 12:00

Izrāde visai ģimenei,
austrumu pasaku inscenējums
„ALADINA BURVJU LAMPA”

18.martā
plkst. 15:30
Izstāde skatāma
līdz 19.martam

KONKURSS
,,Ko tu zini par Visumu?’’
RMDV Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde
„SAULES ATSPULGI”

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 5.00, 6.00, 7.00
Biļešu
iepriekšpārdošana
Rēzeknes KN kasē

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

EUR 3.56 / 2.85

ARPC ,,Zeimuļs’’,
Krasta ielā 31

t. 29389717

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem,
studentiem– 0.43€/ Ls
0.30, pieaugušajiem–
0,71€ / Ls 0.50
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tieši feromoni ir atbildīgi par tā saukto iemīlēšanās sajūtu, kad cilvēki sāk stāstīt par
tauriņu lidošanu vēderā, turklāt arī teiciens "Starp viņiem valda kaut kāda ķīmija"
izrādās nav viss nekāds parastais sakāmvārds.
Apvienības DrKT izrāde “Tūsteps ar čemodānu fonā” ir atkal satikšanās stāsts par
diviem cilvēkiem pēc 60 gadiem, kam pietiek drosmes mēģināt būt kopā. Bez
ilūzijām, bez rozā brillēm, apzinoties, ka tas nebūs viegli, bet – būs pa īstam. Kristīne
(A. Līvmane) – atraitne, pirms gada zaudējusi vīru, gatavojas doties dzīvot uz
dienvidiem, lai tur pavadītu vecumdienas. Viņa ir izlēmusi vientulību nomainīt pret
kādas ne pārāk izsmalcinātas kundzes sabiedrību, kad Hermanis (J.Kalniņš),
ģimenes draugs, arī atraitnis, piedāvā viņai sākt visu no sākuma.
Cik lielai ir jābūt drosmei, lai bildinātu senu draudzeni, un vai tādā vecumā ir
iespējams palikt kopā? Kā lai to noskaidro 18 stundu laikā, ja nemitīgi traucē
strādnieki (J. Mūrnieks un R. Šilings), kuriem ir jāizkravā dzīvoklis?...
Liriskā komēdija ar asprātīgajiem dialogiem pirmajā cēlienā, kas pāraug izrādē par
patiesi svarīgo, liek skatītājiem gan smieties, gan raudāt vienlaikus, aiznesot izrādes
pēcgaršu uz mājām.
Lomās: lieliskais duets Akvelīna Līvmane (Kristīne), Juris Kalniņš (Hermanis).
Viņiem palīdzēs Jānis Mūrnieks un Roberts Šilings.
Režisore Indra Vaļeniece, Horeogrāfe Ieva Ozoliņa
Režisore Larisa Ščukina.
Rēzeknes teātris-studija „Joriks” aicina uz muzikālu izrādi bērniem un viņu vecākiem
„Aladina burvju lampa”. „Aladina burvju lampa” ir klasisks stāsts par Aladinu un viņa
burvju lampu.
Ļaunais burvis no Magribas zina lampas noslēpumu, taču lai to iegūtu, viņš izmanto
jaunieša ar skaidru sirdi – Aladina uzticēšanos. Pēc daudziem un dažādiem
piedzīvojumiem lampas vergs visspēcīgais Džins kļūst par Aladina draugu un palīdz
tam apprecēt princesi Buduru.
Izrāde "Aladina burvju lampa " ir veidota pēc arābu pasaku "Tūkstots un viena nakts"
motīviem, tā ir pilna ar jautrām dziesmām un eksotiskām dejām. Brīnišķīga mūzika,
krāsaini un spilgti tērpi – tas viss padara izrādi skaistu un aizraujošu.
Režisore – Larisa Ščukina, mūzikas autors – Indulis Balodis, kostīmmeistare –
Jeļena Vinogradova, dekorācijas – Vladislavs Zaharevičs. Izrādē piedalās teātrastudijas "Joriks" aktieri.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņi katru gadu rāda
savu veikumu. Šogad bērni meklē saules atspulgus gan sniegā un lāstekās, gan
pavasara peļķēs un mākoņu zelta maliņās...
Izstādē tradicionāli tiek rādīti iepriekšējā mācību gada nobeiguma darbi, veltot
uzmanību audzēkņu sasniegumiem visos mācību priekšmetos.
Audzēkņi nodod skatītājam savas emocijas, asociācijas par noteiktām tēmām,
izmēģina dažādus materiālus un tehnikas, savos darbos apliecinot prieku par radošu
un brīvu izteiksmi mākslas valodā

20.martā
plkst. 15:00

ARPC ,,Zeimuļs’’,
Krasta ielā 31

t. 29389717

(pieteikumus iesniegt līdz 12.03.14 uz e- pastu edite.cepule@rezekne.lv)

OSVALDS ZVEJSALNIEKS
jubilejas izstāde
„Terra Vitae”
GLEZNAS

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem,
studentiem– 0.43€/ Ls
0.30, pieaugušajiem–
0,71€ / Ls 0.50

22.martā
plkst. 15:00

Koru koncerts
„LAI DZIESMA SKAN!”

Bezmaksas

22.martā
plkst. 18:00

IZRĀDE
„Gumijas princis”

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3
Mazā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

Gleznotājs Osvalds Zvejsalnieks saka: „Pēdējā laikā galvenokārt gleznoju vasaras
un rudens plenēros, jo darba ikdienā maz laika. Sakrauju visus gleznošanas
piederumus mašīnā un – aiziet! Man īpaši interesē pilsētas kolorīts, tā īpašā aura
celtnēs, namos, baznīcās, ko gadu simtos radījuši un atstājuši cilvēki. Vecās ēkas,
krāsu apsūbējumi, seni priekšmeti, detaļas... Kad saules gaismā ieliņu līkumi, namu
aprises, Daugavas straumes tecējums it kā izkūst, arī uz audekla sāk dominēt nevis
objekts kā tāds, bet krāsu attiecības...”
Ar glezniecības izstādi „Terra Vitae” O.Zvejsalnieks šogad atzīmē savu 70.dzives
jubileju.
Koncertā piedalās: Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Viļānu novada, Ludzas
novada, Kārsavas novada kori. -

23.martā
plkst. 15:00

Rīgas dziesmu teātris „Etjud”
KONCERTS
„Krievu, latviešu, čigānu, spāņu un
itāļu romances”
MUZIKĀLA PASAKA
visai ģimenei
„Brēmenes muzikanti”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

5.00 EUR

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

4 eiro (Ls 2.81);
grupām 10 cilvēki un
vairāk 3 eiro (Ls 2.11);
klēpī sēdošiem
bērniem bez maksas.
Tuvojoties izrādei,
biļešu cenas var
mainīties

KARĪNAS TATARINOVAS un
„Plenēra apvienības”
KONCERTIZRĀDE
„Ne formāts”

Mazā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

8 eiro (Ls 5.62); 10
eiro (Ls 7.03); 12 eiro
(Ls 8.43)

No 21.marta līdz
19.aprīlim
Izstādes atklāšana
21.martā
plkst. 15:00

25.martā
plkst. 13:00
(krievu val.) un
plkst. 16:00
(latviešu val.)
27.martā
plkst. 19:00

Vides izziņas spēļu konkurss
,,Iepazīsti vidi’’ 1.kārta
Tēma – ,,Enerģija’’

10 eiro (Ls 7,03);
14.50 eiro (Ls 10,19);
17 eiro (Ls 11,95)
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2014. gada martā pirmizrādi Latvijā piedzīvos mākslas telpā „64 krēsli” tapusī,
režisores Gaļinas Poliščukas iestudētā komēdija „Gumijas princis”. Humora
pārbagātā komēdija ar milzīgiem panākumiem vairākas sezonas tika spēlēta
Krievijā, un galveno lomu tajā spēlēja populārā dziedātāja Lolita.
Rīko: SIA „Producents.lv”

Brāļu Grimmu pazīstamais stāsts Latvijas Leļļu teātrī ieguvis jaunu ietērpu – tas
pārtapis muzikālā pasakā visai ģimenei. Četri draugi – ēzelis, suns, kaķene un gailis,
dosies uz savu sapņu zemi Brēmeni, bet ceļojuma laikā viņus sagaidīs negaidīti
notikumi un šķēršļi, ko draugi kopīgiem spēkiem pārvarēs. Ass prāts, drosmīga sirds
un dziesmas būs viņu pavadoņi ceļā caur pasaku mežu, kurā nāksies būt attapīgiem
un bezbailīgiem. Izrādes režisors ir Ivars Lūsis, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Anita Znutiņa-Šēve, komponists - Silvestrs Zemgals, dziesmu tekstu autors - Ivars
Lūsis.
Rīko: Latgales vēstniecība GORS
Koncertizrādē skanēs Imanta Kalniņa un citu autoru dziesmas - populāras un mazāk
zināmas pasaules kino melodijas jaunā, improvizētā skanējumā, instrumentācijās un
formā.
Koncertizrādē piedalās mūziķi Jānis Stafeckis (kontrabass), Artūrs Noviks
(akordeons), Artūrs Kutepovs (ģitāra), Ivars Kalniņš (perkusijas), Oskars KrasauskisKrauze (arfa), kā arī aktrise un dziedātāja Karīna Tatarinova
Rīko: nodibinājums „Mūzikas un mākslas atbalsta fonds”

29.martā
plkst. 19:00

Čellu trio „Melo-M”
KONCERTS
„Jaunā sērija”

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

5 eiro (Ls 3.51);
7 eiro (Ls 4.92); 10
eiro (Ls 7.03)

29.martā
plkst. 19:00

Sergejs Slavjanskis
Koncertprogramma
"SIEVA"

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 7.00 - 9.00
Biļešu
iepriekšpārdošana
Biļešu Servisa un
Rēzeknes KN kasēs

30.martā
plkst. 11:00

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate
„Gada izrāde 2013”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

3.56 / 2.85 EUR

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 2.85
Bērniem,
skolēniem,
studentiem,
pensionāriem - € 2.13

Rēzeknes teātra – studijas „Joriks”
Nikolaja Ļeskova uzveduma
inscenējums – monoizrāde
„SASUKU MĀKSLINIEKS”
30.martā
plkst. 12:30

Latvijas amatierteātru iestudējumu
skate "Gada izrāde 2013"
Rēzeknes Tautas teātra izrāde
U.Hūbs
„ASTOŅOS PIE ŠĶIRSTA”
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Čellu trio „Melo-M” koncertā „Jaunā sērija” būs iespēja baudīt ne vien labi zināmas
grupas izpildītās kompozīcijas, bet arī piedzīvot jaunas programmas
pirmatskaņojumu. „Jauna sērija” veltīta pasaulē pazīstamu televīzijas seriālu
mūzikas tēmām. Trīs čellu sniegumā jaunās versijās skanēs melodijas no tādiem
seriāliem kā „Troņu spēles”, „Sekss un lielpilsēta”, „A-komanda”, „Monthy Pyton”,
„Tvinpīka” un citiem. Koncertā sagaidāmi pārsteigumi, žilbinoši skatuves
priekšnesumi un krāšņas melodijas - no pasaules hitiem līdz tautas mūzikai, operu
tēmām un „Melo-M” dalībnieka Kārļa Auzāna oriģināldarbiem.
Rīko: SIA „Premium art events”
Sergejs Slavjanskis - dziesmu autors un izpildītājs, producents un aranžētājs. Viņš
darbojas estrādes šansona stilā, labākajā šī žanra izpausmē.
Viņa dziesmas neatstāj vienaldzīgu nevienu klausītāju. Ar labām dziesmām, ar
atvērtu dvēseli - ar šādu devīzi iet pa dzīvi dziedātājs un komponists Sergejs
Slavjanskis. Viņa dziesmu ideju pamatā ir reālu cilvēku dzīve, notikumi, ar kuriem
sastopamies mūsu dzīvē. Par savām dziesmām autors saka: "Pieaugušo dziesmas
dvēselei", jo uzskata, ka šansons ir dzīve izteikta mūzikā.
Šī autora dziesmas ir piepildītas ar mīlas romantiku, kas, skarot dvēseli, iededz tajā
liesmas un rada lielisku garastāvokli.
Sergejs Slavjanskis ir arī muzikālā maratona «Всенародная Шансон – ГУЛЯНКА!»,
kas notiek ik gadu Minskā, producents un organizators.
Nikolaja Ļeskova stāsts „Sasuku mākslinieks” ir krievu klasiskās literatūras pērle.
Oriģināla un spilgta ir tā valoda. Literārās un tautas valodas savienojums veido
neatkārtojamu un dzīvu runas manieri.
Cilvēks ir laimīgs tikai tad, kad viņš izdara izvēli pats, patvaļīgi, nevis pakļaujoties
spiedienam. Mīlestība vieno cilvēkus, un nav nekā par to augstāka. Par mīlestību
dažreiz nākas maksāt ar dzīvību, jo pasaule to noraida.
Aicinām visus krievu klasiskās literatūras cienītājus noskatīties monoizrādi „Sasuku
mākslinieks”, kura veidota pēc N.Ļeskova stāsta ar tādu pašu nosaukumu.
Režisore Larisa Ščukina. Izpilda Larisa Beilo.
Izrāde bērniem un vecākiem. No vācu valodas tulkojusi Jūlija Mihailova.
Bībeles stāsts par Pasaules plūdiem parādīts negaidītā aspektā.
Galvenie personāži - trīs pingvīni, kuri atrodas dilemmas priekšā. Ko darīt, ja Noasa
šķirstā vieta atvēlēta tikai Diviem? Dievs Noam taču ir ļāvis līdzi ņemt tikai divus "no
katras radības". Kā gan lugas varoņiem izdosies "apiet" šos noteikumus? Un kā,
iekļuvuši šķirstā, Pingvīni mēģinās saprast, kas ir Dievs un kāpēc Viņš uzsūtījis
plūdus?
Par to stāsta izrāde "Astoņos pie šķirsta".
Lugas autors Ulrihs Hūbs viegli un asprātīgi, bet tajā pašā laikā ļoti nopietni iztirzā
jautājumu par Dievu, nedodot vienu galīgo atbildi, kas ir Dievs un kāds ir Dievs, jo uz
šo jautājumu mums katram pašam ir jāmeklē atbilde. Autors ir saņēmis Bērnu
literatūras balvu 2008.
Režisore Māra Zaļaiskalns. Telpa un tērpi- Ināra Apele, Gaismas un skaņa- Ints
Salmiņš. Aktieri: Oskars Lustiks, Vija Dikule, Aldis Leidums, Ināra Apele, Kaspars
Balodis

30.martā
plkst. 17:00

Latvijas amatierteātru iestudējumu
skate "Gada izrāde 2013"

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 2.85
Bērniem,
skolēniem,
studentiem,
pensionāriem - € 2.13

Tas ir jautrības un neticamu pārpratumu pilns, bet tajā pašā laikā smeldzīgs stāsts
par kara laika mīlestību, kā kara beigās laimīgi izdodas satikties vīram un sievai, kuri
viens otru bija pazaudējuši.
Režisore Inese Pilābere

Priekuļu pagasta kultūras nama
amatierteātra izrāde
Mārtiņš Zīverts „ZAĻĀ KRŪZE”
(Leldes Stumbres adaptācija)
31.martā
plkst. 13:00

Muzikāla fantāzija jauniešiem
ATVER SAVU SIRDI /
ОТКРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 6.00, 7.00, 8.00
Biļešu
iepriekšpārdošana
Biļešu Servisa un
Rēzeknes KN kasēs

Pasākuma valoda: krievu.
Izrāde „Atver savu sirdi”, kas veidota pēc Kate DiCamillo pasakas „Trusīša Edvarda
brīnišķīgais ceļojums” motīviem, radīs jums pasaku pasauli, kur kopā sajauksies viss
– mūzika, jūtas, maģija un reālā pasaule.
Jums būs iespēja iepazīties ar porcelāna trusīti Edvardu, kurš, ceļojot kopā ar savu
saimnieci, nokrita no okeāna lainera borta. No tā paša brīža viņa ierastā dzīve
apgriezās ar kājām gaisā. Viņu gaida daudz šķēršļu, grūtību un bīstamu
piedzīvojumu, tomēr galu galā, viņš atradīs pašu svarīgāko, to, kas ir vajadzīgs gan
lellei, gan cilvēkam, gan arī trusītim. Bet mēs ar jums redzēsim īstu brīnumu – mūsu
acu priekšā porcelāna lelle iegūs jūtas un iemācīsies mīlēt.
Mūzikas autors ir populārais Sanktpēterburgas komponists, Krievijas Federācijas
nopelniem bagātais mākslas darbinieks, vairāk nekā 700 dziesmu un vairāk nekā
simts muzikālajam teātrim veltītu skaņdarbu autors – Viktors Plešaks.
Izrāde ir Pirmā Sanktpēterburgas starptautiskā mūziku un muzikālo izrāžu konkursa
uzvarētāja.
Izrādē piedalās SPbVU Mākslas fakultātes 3.aktieru kursa studenti, KF
nopelniem bagātā mākslinieka Anatolija Puzireva darbnīca.
Pasākumu drīkst apmeklēt: no 12 gadu vecuma. Pasākuma ilgums: ~1h30min.

31.martā
plkst. 18:00

Imres Kalmana
Operete 2 cēlienos
„BAJADĒRA”

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

€ 7.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00
Biļešu
iepriekšpārdošana
Biļešu Servisa un
Rēzeknes KN kasēs

Pasākuma valoda: krievu.
Operete „Bajadēra”, kas publiku pirmo reizi apbūra 1921. gadā, tās autoram Imre
Kalmanam atnesa milzīgus panākumus. Līdz šai dienai šī operete ir gaidīts viesis
daudzos muzikālajos teātros visā pasaulē.
„Mazās operas” sižeta pamatā ir stāsts par lielu mīlestību, kuras ceļā neviens
šķērslis nevarēja būt liktenīgs. Indijas prinča Radžami nepārvaramās jūtas pret savu
izredzēto, Parīzes varietē aktrisi Odettu Darimondu izrādās tik spēcīgas, ka neatstāj
ne mazākās šaubas par sava turpmākā likteņa izvēli. Princis izvēlas mīlestību un
atsakās no neaprēķināmas bagātības, atstājot troni, kā to pieprasa Indijas stingrais
troņa mantošanas likums.
Neparedzamā indiešu prinča stāsts un brīnišķīgā I.Kalmana mūzika apbur ar ugunīgi
pikantu jūtu kaislību un patiesu austrumu motīvu skaistumu. Apmeklējiet „Bajadēru”
– apbrīnojiet, baudiet un pārliecinieties!
Pasākumu drīkst apmeklēt: no 5 gadu vecuma. Pasākuma ilgums: ~2h30min.
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Muzejpedagoģiskās nodarbības
No 4. līdz 31.martam
Muzejpedagoģiskā programma
„Kā top maize?”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),
iepriekšēja
pieteikšanās:
tālr.64622464,
26595434

No 4. līdz 31.martam

Muzejpedagoģiskā programma
„Viss par pienu”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),
iepriekšēja
pieteikšanās:
tālr.64622464,
26595434

līdz 7.martam

Muzejpedagoģiskā programma
„Cilvēka bērns”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),
iepriekšēja
pieteikšanās:
tālr.64622464,
26595434

No 11.marta līdz
4.aprīlim

Muzejpedagoģiskā programma
„Dzied circenītis aizkrāsnē”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),
iepriekšēja
pieteikšanās:
tālr.64622464,
26595434
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Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem.
Programmu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt visu gadu.
Nodarbības ilgums: 60 min.
Improvizēta maizes tapšanas procesa izspēle, iepazīstot cepšanas tradīcijas,
cepšanā lietotos senos saimniecības traukus. Nodarbībā skolēni skatīsies video
mācību materiālu „Nu gryuda leidz maizis klaipam”. Ar Latgales reģiona attīstības
aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tapušais video stāsts ir muzeja
speciālistu veidots pētījums, kas ataino maizes ceļu – graudu sēju, labības augšanu,
kulšanu, graudu malšanu, maizes cepšanas tradīcijas Latgalē. Pēc čakli padarīta
darba – kopīga sēšanās pie lielā saimes galda un kādas maizes šķirnes
nogaršošana, siltas zāļu tējas dzeršana (izvēloties maizes nogaršošanu, tās pirkuma
čeks jāapmaksā atsevišķi).
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem.
Nodarbības ilgums: 50 min.
Nodarbībā bērni varēs iepazīt gan etnogrāfiskos saimniecības traukus no muzeja
krājuma, kas lietoti 20.gs. sākumā, gatavojot dažādus piena produktus, gan
apzināties piena veselīgumu, gan uzzināt interesantus faktus par piena iegūšanas
un pārstrādes vēsturi. Nodarbībā skolēni skatīsies muzeja speciālistu veidotu video
mācību materiālu „Pīna stuosts“ (9 min.), kurā stilizēti atainoti lauku darbi saistībā
ar dažādu produktu pagatavošanu no piena. Izvēloties piena garduma nogaršošanu,
tās pirkuma čeks jāapmaksā atsevišķi (+ ~EUR 3 no grupas).
Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 60 min.
Nodarbībā muzejā skolēni iepazīsies ar rakstnieka Jāņa Klīdzēja daiļradi, īpašu
vērību veltot romānam „Cilvēka bērns“ un kinorežisora Jāņa Streiča tāda paša
nosaukuma 1991.g. uzņemtajai filmai; tiks iesaistīti sirsnīgu un humoristisku
uzdevumu veikšanā, jo būs iespēja aplūkot muzeja krājuma priekšmetus – ar
romānu un filmu saistītas relikvijas, uzzināt par Kazača lomas atveidotāja Antona
Kūkoja gaitām filmā „Cilvēka bērns“ un izpētīt grāmatās atstātos Jāņa Klīdzēja
autogrāfus. Atzīmējot rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100 gadu jubileju, šogad
programmu kuplinās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu un viņu vecāku,
vecvecāku veidotā izstāde „Boņuka sarkanais cimdiņš” un „Es un mans suns Žiks”.
Pēc nodarbības iespējams nofotografēties pie Antonam Kūkojam veltītā pieminekļa,
kas atrodas laukumā pie muzeja.
Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem.
Nodarbības ilgums: 60 min.
1941.g. 14.jūnijs un 1949.g. 25.marts Latvijas vēsturē atstājis sāpīgus notikumus:
dažādu tautību, vecumu un dzimumu ļaudis tika izvesti uz Sibīriju, viņu vidū arī
bērni. Pieminot šos vēstures notikumus, skolēni ir aicināti iepazīt uz Sibīriju aizvesto
bērnu likteni, viņu pārdzīvojumus un ikdienas dzīvi svešumā. Programma izstrādāta,
izpētot muzeja krājuma dokumentus, fotogrāfijas, izmantojot izsūtīto cilvēku atmiņu
materiālu. Nodarbībā skolēni tiek iesaistīti situāciju izspēlē un, aplūkojot muzeja
priekšmetus – izsūtīto personīgās mantas, meklē atbildes uz jautājumiem: „Ko
domāja un par ko sapņoja bērni svešumā?”

No 4.marta līdz
31.martam

Tematiska izstāde
„LAIPU LIEKOT. Latvijas Tautas
frontei-25”

Eksponēta
Rēzeknes novada
Feimaņu p-sk.,
Nautrēnu v-sk.

Bez maksas

Tematiska izstāde, kas liecina par Trešās atmodas laiku Rēzeknē un Rēzeknes
novadā 20.gs. 80.-90.g. Izstādi veidojuši Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālisti
sadarbībā ar Rēzeknes zonālo Valsts arhīvu. Izstāde tapusi ar LR Kultūras
ministrijas atbalstu.

Rēzeknes pilsētas BIBLIOTĒKU aktualitātes 2 0 1 4. g . M AR T Ā www.rezeknesbiblioteka.lv
Datums
1./16., 17./31.martā
1./30.martā
3./17.martā
3./14.martā
3./16.martā
3./17.martā
4./18.martā
4./18.martā
7./17.martā
10./15.martā
14./24.martā
14./24.martā
17.martā/2.aprīlī
20./31.martā
20./31.martā
21./28.martā
21./28.martā

Pasākumi
„Jaunās grāmatas”: grāmatu izstāde
„Marta ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde
„Pavasaris mājās un dārzā” Telpaugi un dārza darbi”: tematiskā izstāde
„Nakts piedod mirdzumu zvaigznēm un sievietēm”
Sieviete mākslas pasaulē – aktrises, rakstnieces, dzejnieces, mākslinieces…: tematiskā izstāde
“Sievietes?!”: tematiskā izstāde
„Zaķīšu pirtiņas autoram Vilim Plūdonim – 140”: tematiskā izstāde
„Bērnu un jauniešu žūrijas 2013. labākās grāmatas”: grāmatu izstāde
„Starp mums, meitenēm, runājot” Meitenes tēls dzejā, prozā: tematiskā izstāde
„Pičiņu, pačiņu austiņām” : V.Plūdonim – 140: grāmatu izstāde
„Mūžs gleznās”: Māksliniekam Osvaldam Zvejsalniekam – 70: tematiskā izstāde
„Latviešu karavīru atceres diena”: Latviešu karavīrs literatūra: tematiskā izstāde
„Pasaku meistars Kārlis Skalbe bērniem”: grāmatu izstāde
Visi putni skaisti dzied: 1.aprīlis – Starptautiskā putnu diena: tematiskā izstāde
„Rakstniecei Aīdai Niedrei – 115”: grāmatu izstāde
„Spēlēsim teātri?!”: 27.marts – Starptautiskā teātra diena.
Literatūras izstāde sadarbībā ar Rēzeknes Tautas teātri
„Triju Zvaigžņu ordenis – Latvijas valsts augstākais apbalvojums”: tematiskā izstāde
„Sibīrijas bērni”: literatūras izstāde Komunistiskā genocīda upuru piemiņai

Informāciju apkopoja Maija Upeniece,
pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” reklāmas speciāliste; Tālr. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv

Seko jaunumiem: www.rezekne.lv/kultura/afisa/;
www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; www.draugiem.lv/kulturasunturismacentrs/
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Vieta
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.)
Rēzeknes pilsētas Kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. 646 25509, 646 22066
Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams, Latgales ielā 54, Rēzeknē, tālr. 646 22182
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, tālr. 646 22061
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 646 22464
Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 646 22222
Austrumlatvijas koncertzāle/ Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 22020206 (info, ekskursijas), 64633303 (kase, biļešu rezervācija), www.latgalesgors.lv
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 646 22599, 28661618
Rēzeknes Augstskola, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. 64622881, 26656553
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, LMA Latgales filiāle, Baznīcas ielā 34a, tālr. 646 22676, 646 21723
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