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Laiks

4.aprīlī

Notikums

Akcija „Satiec savu meistaru!”

plkst. 18:00
Radošā darbnīca

Vieta

Ieejas maksa

ARPC ,,Zeimuļs’’,
Krasta ielā 31

t. 29389717

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu

Bezmaksas,

ielā 3

tālr. 25880259

Akcija „Satiec savu meistaru!”

plkst. 14:0017:00;

KERAMIKAS

5.aprīlī 12:0014:00;

MEISTARDARBNĪCA

No 4. līdz 6. aprīlim visā Latvijā notiek akcija „Satiec savu meistaru!”, kad ikviens
aicināts apmeklēt meistardarbnīcas un apgūt dažādas tradicionālās prasmes.
Tautas lietišķās mākslas studijas „Dzīpariņš” radošā darbnīca celaiņu aušanā, celu
jostu apskate.

CELAIŅU AUŠANĀ
4.aprīlī

Cita informācija

Salonā „Lāde”,

Bezmaksas,

Krasta ielā 31, Rēzeknē

tālr. 26357616

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas

Ieeja brīva

Keramikas nodarbības, meistara Mihaila Sabanska paraugdemonstrējumi.

6.aprīlī 13:0016:00
5.aprīlī

Akcija „Satiec savu meistaru!”

plkst. 11:0013:00

Radošā darbnīca CELAIŅU
AUŠANĀ un

alejā 102, Rēzeknē

noaust pašiem savu celu jostu. Varēs aplūkot Latgales Kultūrvēstures muzeja
krājuma 20. gs. sākumā un 30tajos gados austās un lietotās etnogrāfiskās
Latgales jostas, uzzināt, kāpēc to saglabāšanā tik ļoti nepieciešama ir bijusi
aušanas prasme.

radošā darbnīca bērniem
„Meistaro pats!”
5.aprīlī
plkst. 17:00

Latvijas Radio koris,
„Sinfonietta Rīga” un solisti.
J.S.Baha un Ē.Ešenvalda

Paši jaunākie muzeja apmeklētāji varēs darboties radošajā darbnīcā „Meistaro
pats!” un izgatavot suvenīru Lieldienām.
Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils

7  12 eiro (Ls 4.92 –
8.43)

ielā 4, Rēzeknē

RĒZEKNES PUSMARATONS

Koncertā līdzās baroka ģēnija Johana Sebastiana Baha apgaroti lakoniskajai
Marka pasijai izskanēs arī starptautiski atzītā latviešu komponista Ērika Ešenvalda
Lūkas pasija. Koncertā piedalās solisti Elīna Šimkus (soprāns), Sergejs Jēgers
(kontrtenors), Mati Turi (tenors) un Daumants Kalniņš (baritons), kā arī Latvijas
Radio koris un kamerorķestris „Sinfonietta Rīga” diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā.
Rīko: GORS

PASIJAS
6.aprīlī

Akcijas „Satiec savu meistaru!” .ietvaros muzejā iespēja tikties ar TLMS „Dzīpariņš”
meistarēm un izzināt par jostucelaiņu aušanu, saņemt konsultācijas un pamēģināt

Starts – Festivāla parkā

PIETEIKŠANĀS: www.rezeknespusmaratons.lv
DISTANCES: PUSMARATONS  21,097 km; NIKE SKRĒJIENS 10,55 km; TAUTAS
SKRĒJIENS – 5,27 km; NŪJOŠANA 5,27 km vai 10,55 km; BĒRNIEM dažādas
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distances, atbilstoši vecumam

„Skrien Latvija” 2014 1.posms

NORISE: no 9:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, iesildīšanās
11:15 Bērnu starts ; 12:00 Starts visām distancēm; 14:30 Apbalvošana
Sacensības organizē Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldības,
sadarbībā ar idejas autoriem  biedrību Sporta klubs „MAGNEN”.

6.aprīlī
plkst. 17:00

Rēzeknes teātrastudijas
„Joriks” IZRĀDE
„Negaidītais viesis”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,

3.56 EUR

Izrāde krievu valodā.
Svatlanas Bartohovas lugas iestudējums.

Latgales ielā 54

Režisors  Vladimirs Petrovs
Viņš un Viņa satiekas neparastā situācijā. Viņš, izvairoties no savas mīļākās vīra
negaidītas ierašanās, pārkāpj no balkona uz balkonu un nokļūst svešā dzīvoklī, kur
Viņa gaida satikšanos ar savu pielūdzēju.

6.aprīlī
plkst. 17:00

NORMUNDS RUTULIS
ar koncertu
„AIZTURI ELPU”

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils

7  15 eiro (Ls 4.92 –
10.54).

ielā 4, Rēzeknē

Koncertā dziedātājs Normunds Rutulis kopā ar pavadošo sastāvu prezentēs
savu jauno albumu „Aizturi elpu”, kurā iekļautas Raimonda Paula, Jāņa
Stībeļa, Jāņa Strazda, Anitas Rezevskas un Ingus Feldmaņa dziesmas ar
Guntara Rača, Liānas Langas un Ivara Kurpnieka vārdiem. Koncerta pirmajā
daļā skanēs dziesmas no jaunā albuma, savukārt otrajā  jau zināmas un
populāras dziesmas.
Rīko: SIA „Micrec PM”

8.aprīlī
plkst. 14:00
No 8.aprīļa līdz
7.maijam

Vēstures mirkļu pietura
„Vai tu zini savas ielas vēsturi?”
Mākslas dienu ietvaros –
LMA Latgales filiāles
studentu mācību darbu izstāde

Tikšanās ar darbu
autoriem 17.aprīlī

Latgales Kultūrvēstures

Pieaugušajiem € 1,42

Rēzeknes kartē atrodas vairāk kā 130 ielas. Katrai ir savs stāsts – kad pirmo reizi

muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

(1,00 LVL), skolēniem €
0,71 (0,50LVL).

iezīmēta pilsētas kartē, kā un kāpēc mainījies nosaukums, kā tā izaugusi un
mainījusies vai gluži pretēji – panīkusi un izzudusi no pilsētas plāna.

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas

skolēniem, studentiem–
0.43 €/ Ls 0.30,

Topošie Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti piedāvā savu
redzējumu par dažādām mūsdienu aktuālajām tēmām dažādās tehnikās un

alejā 102, Rēzeknē

pieaugušajiem– 0,71€ /
Ls 0.50

formātos. To grūti aprakstīt, tas – jāredz! Jānāk uz muzeju un jāredz! Un Mākslas
dienu sajūta būs „noķerta”!

Rēzeknes Augstskolā,
Atbrīvošanas alejā 115

Tālr. 26462152,
26656553 Epasts:

Laipni gaidīti skolēni, viņu vecāki un skolotāji, lai uzzinātu par studiju iespējām
Rēzeknes Augstskolā, uzņemšanas nosacījumiem, valsts finansētajām budžeta

san@ru.lv

vietām, dienesta viesnīcu, studiju un prakses iespējām ārzemēs, kā arī
ārpusstudiju aktivitātēm.

„NĀC UN REDZI!”

plkst. 16:00
11.aprīlī

INFORMĀCIJAS DIENA

plkst. 10:00

Rēzeknes Augstskolā
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Rēzeknes Augstskola šobrīd ir septītā lielākā valsts dibinātā augstskola, kurā studē vairāk
nekā 1818 studenti 41 pilna un nepilna laika studiju programmā. Augstskolas darbības gados
sagatavoti vairāk nekā 9 tūkstoši absolventu. Rēzeknes Augstskolā darbojas 4 fakultātes:

Ekonomikas un vadības, Inženieru, Izglītības un dizaina un Humanitāro un juridisko zinātņu,
kā arī 2 institūti: Reģionālistikas zinātniskais institūts un Personības socializācijas pētījumu
institūts. Studijas tiek nodrošinātas visos līmeņos – pamatstudiju, maģistra un doktora.
Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme.

11.aprīlī
plkst. 19:00

DONS
ar koncertprogrammu
„VARANASI”

Lielā zāle, Latgales

8  12 eiro (Ls 5.62 –

Dziedātājs Dons prezentē savu ceturto studijas albumu „Varanasi”, kas ir pērn

vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

8.43)

iznākušās plates „Signāls” turpinājums. Koncerta „Varanasi” programmā iekļautas
gan jaunā albuma dziesmas, gan jau popularitāti guvuši hiti. Koncertā Dons
uzstāsies kopā ar ierasto grupas sastāvu  Mārci Auziņu (ģitāra), Tomu Poišu
(bass) un Rūdolfu Dankfeldu (bungas). Dziesmu muzikālo vēstījumu papildinās
īpaši koncertam un katrai dziesmai veidotas video un grafikas projekcijas, kā arī
gaismu un lāzeru spēle mūzikā. Rīko: SIA „Pietura 1984”

12.aprīlī
plkst. 17:00

Comedy Club (Krievija)
HUMORA ŠOVS
„Sestri Zaicevi”

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils

20  30 eiro (Ls 14.06 –
21.08)

ielā 4, Rēzeknē

Krievijas humora šova „Comedy Club” humoristi Romāns Junusovs un Aleksejs
Ļihnickijs plašākai auditorijai pazīstami kā duets „Sestri Zaicevi”.
Romāns un Aleksejs ir absolūti dažādi gan rakstura, gan skatuves personāžu
ziņā, taču vienmēr spējuši atrast kopīgu valodu un radīt oriģinālas izrādes.
Izcila spēja bez kompleksiem reflektēt jebkādas dzīves situācijas
neatkārtojamajiem humora meistariem palīdzējusi iekarot skatītāju mīlestību
gan Krievijā, gan ārpus tās robežām.
Pasākuma valoda: krievu. Rīko: GORS

Izstāde skatāma
līdz 12.aprīlim

VASKA FIGŪRU IZSTĀDE
„SLAVENĪBAS”
no Sanktpēterburgas vaska

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas

Pieaugušajiem –

alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem, studentiem
– € 2,00 / Ls 1,41;

figūru muzeja
13.aprīlī
plkst. 11:00

MŪSDIENU DEJU KONKURSS –
reitinga turnīrs
„Latgales kauss 2014”

€ 4,00 / Ls 2,81;

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.

Pirmsskolas vecuma
bērniem  € 1 / Ls 0.70

Izstāde atvērta: P. O. T. C. P. – 10:0019:00;

Rēzeknes Kultūras
namā, Brāļu Skrindu

€ 3.00 (Ls 2.11)

Konkursu organizē deju studija „STOPTIME” un LMDA.

ielā 3

Pirmsskolas vecuma

Sacensībās piedalīsies kolektīvi no visas Latgales un Rīgas. Konkurss ir paredzēts

bērniem un
pensionāriem ieeja

kā iesācējiem, tā OPEN līgai HipHop, Showdance un House stilos. Būs gan solo,
gan dueti un labākie šovi, kā arī Latvijā atpazīstami dejotāji žūrijā.

bezmaksas
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S. – 10:0017:00; Svētdien  slēgta

13.aprīlī
plkst. 17:00

Teātrastudijas „Joriks” jauniešu Rēzeknes Nacionālo
studijas PIRMIZRĀDE
„NATAŠAS SAPNIS”

15.aprīlī
plkst. 19:00

Ērģeļu „Johannus Ecclesia”
atklāšana.
IVETA APKALNA un

biedrību kultūras namā,

EUR 2.85

Režisors – Igors Mihailovs

Latgales ielā 54
Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils

5  10 eiro (Ls 3.51 –
7.03)

ielā 4, Rēzeknē

Izstāde skatāma
līdz 19.aprīlim

Lieldienu šūpolēs
OSVALDS ZVEJSALNIEKS
jubilejas izstāde „Terra Vitae”
GLEZNAS

Pateicoties Rēzeknē dzimušās, pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas Apkalnas
neatlaidībai un degsmei, ar valsts un uzņēmēju atbalstu Latgales vēstniecībai
GORS iegādātas digitālās ērģeles „Johannus Ecclesia”. Ērģeļu atklāšanas
koncertā piedalīsies Iveta Apkalna un valsts kamerorķestris „Sinfonietta Rīga”.

„Sinfonietta Rīga”
No 14. līdz 27.aprīlim

Dramaturģes Jaroslavas Pulinovičas lugas inscenējums.

Koncerts tiks translēts Latvijas Radio trešajā programmā „Klasika”.
Rīko: GORS
Skvērā pretī RIMI un
GORAm

Skvērā izvietotas šūpoles, olu ripināšana iekārtas un vides instalācijas, kas
piedāvā iespēju visai ģimenei radoši darboties un priecāties par pavasari.

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas

skolēniem, studentiem–
0.43€/ Ls 0.30,

Gleznotājs Osvalds Zvejsalnieks saka: „Pēdējā laikā galvenokārt gleznoju vasaras
un rudens plenēros, jo darba ikdienā maz laika. Sakrauju visus gleznošanas

alejā 102, Rēzeknē

pieaugušajiem– 0,71€ /
Ls 0.50

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.

19.aprīlī
plkst. 18:00

Koncertuzvedums
„AKTRISE”.
Raimonds Pauls,

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils

7.50 – 24.50 eiro (Ls
5.27 – 17.22)

ielā 4, Rēzeknē

Marlēna Dītriha – 20. gadsimta teātra un kino leģenda, elks, kuru pielūdza gan
vīrieši, gan sievietes. Viņa spēlēja eņģeļus un padauzas, noteica laikmeta modi.
Sieviete, kuras fantastiskie panākumi joprojām nav pārspēti. Viņa vēl joprojām ir
ikona abās Atlantijas okeāna pusēs. Tomēr viņa bija sieviete, kura mīlēja un arī
cieta, kura bija stipra un reizē vāja. Viņa bija tikai cilvēks. Koncertuzvedumā
„Aktrise” piedalās Raimonds Pauls, Latvijas Nacionālā teātra aktieri Madara

Madara Botmane, Juris Jope

Botmane un Juris Jope, mūziķi Raimonds Macats, (taustiņinstrumenti), Oskars
Sproģis (basģitāra) un Artis Orubs (sitamie instrumenti).
Rīko: SIA „Koncertmeistars”

21.aprīlī
plkst. 12:00

Teātra studijas „Joriks”
BĒRNU IZRĀDE

Rēzeknes Nacionālo

3.56/2.85 EUR

biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54
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G.Ostera lugas inscenējums.
Režisors Vladimirs Petrovs
Muzikāla izrāde ar jautrām dziesmām un dejām pēc krievu tautas pasakas „Zaķīša

mājiņa” motīviem. Stāsts par to, kā Lapsa piesavināja Zaķīša mājiņu un neviens
nevarēja viņu no tās padzīt  ne Vilks, ne Lācis, ne Vērsis, tikai viltīgais Gailītis

„Šķipsnas pa kaktiņiem jeb
briesmīgais KuKaReKu”
21.aprīlī
plkst. 17:30

IZRĀDE
„Lauva ziemā”

spēja tikt galā ar šo uzdevumu.
Rēzeknes Kultūras

€ 5.00, 6.00, 7.00

namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

(Ls 3.51, 4.22, 4.92)
Biļešu
iepriekšpārdošana
"Biļesu paradīzes" un
Rēzeknes KN kasēs

Karaliska ģimene, mīla, naids, karaliskas kaislības izrādē "LAUVA ZIEMĀ".
Ir 1183.gads – un jūsu uzmanībai  valdnieku ģimene, kas ierauta sarežģītu
attiecību virpulī. Mīlestība, naids, cīņa par troni un varu – slavenajā amerikāņu
dramaturga Džeimsa Goldmena izrādē ar aktieriem Zani Jančevsku un Juri Kalniņu
titullomās!
Vēstījuma centrā ir Britānijas valdnieku pāra  karaļa Henrija II Plantageneta un
viņa nežēlastībā kritušās sievas Akvitānijas Elinoras skaudrais romāns, kurā cieši
savijas mīla un naids. Un pāri visam cietsirdīgās spēles par varu: kam  trim dēliem
vai karaļa mīļākajai, Francijas princesei, atstāt mantojumā troni? Darbība noris
1183. gadā, bet, lūkojoties uz šo spēli un kaislībām ap to, ir skaidrs, ka tas varētu
norisināties jebkurā gadsimtā un valstī  arī šodien, jo cilvēku vājības diemžēl
nemainās.
Lomās lieliski dažādu Latvijas teātru aktieri Zane Jančevska, Juris Kalniņš,

Kārlis Freimanis, Mārtiņš Brūveris, Kristians Kareļins, Ilze Bude un Kaspars
Aniņš.

Izrādes režisors Juris Jonelis, vērienīgu scenogrāfiju radījis scenogrāfs  Uģis Bērziņš,
orģinālmūzikas autors Jēkabs Jančevskis, gaismu mākslinieks Rauls Lorencis. Kostīmu
māksliniece Baiba Vaivare viduslaiku stilistikā radījusi fantastiskus dabīgā lina tērpus.
Pirms vairāk nekā četrdesmit gadiem Dž.Goldmena (James Goldman) sarakstītā luga LAUVA
ZIEMĀ (The Lion in Winter) allaž ir saglabājusi godpilnu vietu pasaules teātros un kino, jo
aktieriem tā paver vienreizēju iespēju veidot izcilus tēlus un spilgti apliecināt savu
talantu.Pirmo reizi LAUVU ZIEMĀ Brodvejas teātrī Ambassador 1966.gadā iestudēja režisors
Noels Vilmens. Turpmākos gados tā uzvesta dažādos pasaules teātros un vairākkārt
ekranizēta. Galvenās lomas spēlējuši tādi slaveni aktieri kā Ketrīna Hepberna, Glena Klouza,
Inna Čurikova, Pīters O’Tūls, Entonijs Hopkinss, Dmitrijs Pevcovs.
Izrādes garums 2,5 stundas ar starpbrīdi.

22.aprīlis – 27.aprīlis

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA

Rēzeknes bibliotēkās –
sk. zemāk

Nedēļas laikā notiek vairāki pasākumi, kas pievērš uzmanību grāmatu lasīšanai un
radošām nodarbībām, skatāmas rokdarbu u.c. izstādes, kam idejas gūtas no
grāmatām.
Konkrētu informāciju pa dienām sk. zemāk.

23.aprīlī

Deju studijas „Dynamic Hit”

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils

3 eiro (Ls 2.11), tikai
GORS kasē
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Kas ir sieviete? Kāda ir sievietes būtība? Kurš gan varētu to zināt, ja pašas
sievietes nespēj atbildēt uz šo jautājumu? Pārdomas un atmiņas, sapņi un

plkst. 19:00

MŪSDIENU DEJU KONCERTS

ielā 4, Rēzeknē

realitāte, laimes brīži un pārdzīvojumi, jautājumi un atbildes  tas viss deju
studijas „Dynamic Hit” mūsdienu deju koncertā „Starp mums, meitenēm,

„Starp mums, meitenēm,

runājot…”. 70 dejotāji izpildīs 20 horeogrāfijas dažādos deju stilos.
Horeogrāfija  Diāna Garanča. Rīko: GORS

runājot…”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas

skolēniem, studentiem–
0.43€/ Ls 0.30,

Šī ir tradicionāla izstāde, ko rīko Latgales Kultūrvēstures muzejs sadarbībā ar
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles mācībspēkiem un studentiem, kuri

pieaugušajiem– 0,71€ /
Ls 0.50

iekļāvušies starptautiskā projektā. Jaunajiem māksliniekiem projekta ietvaros ir
dota iespēja parādīt sevi jaunā mākslas virzienā – medaļu tēlniecībā

t. 64622061

Semināru vada I.Gorsvāne  sertificēta NLP meistare, NLP pasniedzēja

Rēzeknes pilsētas
Kultūras nams, Brāļu

€ 2.85 (Ls 2.00)
Bērniem, skolēniem,

Informācija sekos

Skrindu ielā 3, Rēzekne

studentiem,
pensionāriem 

No 23.aprīļa līdz

Sadarbībā ar LMA LF studentiem

10.maijam

Starptautiska medaļu tēlniecības alejā 102, Rēzeknē
izstāde
„BONDS”

Izstādes atklāšana
23.aprīlī plkst. 16:00
24.aprīlī

INFORMATĪVS SEMINĀRS:

plkst. 16:00

Komunikāciju meistarība,
prasme sarunāt jebko ar jebkuru

?? 23.04.14.
18:00

Rēzeknes Tautas teātra
pirmizrāde

Centrālās bibliotēkas
konferenču zālē (CBL),
3.stāvā,
Atbrīvošanas alejā 81/5

€ 2.13 (Ls 1.50)

?? 24.04.14.
18:00

Rēzeknes Tautas teātra
pirmizrāde

Rēzeknes pilsētas

€ 2.85 (Ls 2.00)

Kultūras nams, Brāļu
Skrindu ielā 3, Rēzekne

Bērniem, skolēniem,
studentiem,
pensionāriem 
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Informācija sekos

€ 2.13 (Ls 1.50)

No 24.aprīļa līdz
24.maijam

Daina Manuško,
Inga Onževa
GLEZNU IZSTĀDE „Dārzi”

Latgales Kultūrvēstures

skolēniem, studentiem–

Mākslinieces savos darbos apcer pavasara ziedēšanas laiku tā daudz krāsainībā –

muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

0.43€/ Ls 0.30,
pieaugušajiem– 0,71€ /

dabā, pārnesot to uz savām sajūtām, domām, izpausmēm.

Ls 0.50

Izstādes atklāšana
24.aprīlī plkst. 15:00
24.26.aprīlī

Latgales podnieku dienas

Latgales podnieku darbnīcās notiek atvērto durvju dienas – paraugdemonstrējumi un tikšanās ar meistariem, keramikas cepļu kurināšana
un atvēršana, tikko no cepļa izņemtu trauku iegādāšanās, izstāde un diskusijas.

4. aprīlis  31. maijs Keramikas sīkplastikas izstāde
Daugavpils Māla mākslas centrā, 18.novembra iela 8, Daugavpils, tālr. 29241488, dmmc@inbox.lv
24. aprīlī plkst. 10:00 – 14:00
Atvērto durvju diena Olgas un Valda Pauliņu keramikas darbnīcā
Dūmu iela 8, Krāslava, tālr. 29128695, valdispaulins@inbox.lv
24.aprīlī plkst. 12:00 – 18:00
Atvērto durvju diena un raku cepļa dedzināšana un keramikas darbu rūdīšana
Daugavpils Māla mākslas centrā, 18.novembra iela 8, Daugavpils, tālr. 29241488, dmmc@inbox.lv
24.aprīlī plkst. 17:00 – 20:00
Reducētās keramikas cepļa kurināšana keramiķa Jura Krompāna darbnīcā
Niperova, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, tālr.27529187
25.aprīlī plkst. 9:00
Reducētās keramikas cepļa atvēršana keramiķa Jura Krompāna darbnīcā
Niperova, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, tālr.27529187
Izbraukšana plkst. 8:30 no Latgales Kultūrvēstures muzeja, tālr. 64622464, muzejs@rezekne.lv
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25.aprīlī plkst. 11:00 – 17:00
Kultūrizglītojošs seminārs „Virtuālais muzejs: Latgales keramikas aspekts” pārrobežu sadarbības projekta „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” („The Virtual Past
is a Keystone for the Future of Museums”) ietvaros
Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 64622464, muzejs@rezekne.lv
25.aprīlī plkst. 17:00 – 21.00
„Latgales podnieku dienu 2014” keramikas cepļa kurināšana Andra Ušpeļa darbnīcā
Foto kluba „Artērija” plenērs
„Moldedži”, Pocelujevka, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, tālr.29463032, a.uspelis@gmail.com
Ar keramikas meistaru paraugdemonstrējumiem, apdedzināšanas tehnoloģiju pielietojumu cepļos, iespēju izjautāt podniecības meistarus un klausīties viņu stāstos, lai
kārtējo reizi pārliecinātos par uzkrātās darba, prasmju un zināšanu pieredzes bagātību. Fotogrāfu plenērs.
26.aprīlī plkst. 10:00
„Latgales podnieku dienu 2014” keramikas cepļa atvēršana Andra Ušpeļa darbnīcā.
Foto kluba „Artērija” plenērs
„Moldedži”, Pocelujevka, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 29463032, a.uspelis@gmail.com
26.aprīlī plkst. 12:00
„Latgales podnieku dienas 2014” keramikas izstādes un foto kluba „Artērija” biedru un draugu izstādes „Uguns” atklāšana (izstāde skatāma līdz
2014.gada 12. maijam)

Fr.Trasuna muzejā „Kolnasāta”, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 27508050, kolnasata@inbox.lv
Izstādē piedalās Latgales podniecības meistari ar pēdējā gadā darinātajiem keramikas traukiem. Krāšņi glazētā un niansēm bagātā reducētā (t.s. melnā) keramika,
virpoti un lipināti trauki, ikdienā lietojamā un dekoratīvā keramika.
Organizē: Rēzeknes novada pašvaldība, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki”, Latgales Kultūrvēstures muzejs
Sadarbībā ar: TLMS „Latgale” (Daugavpils), A.Paulāna TLMS (Rēzekne), Tradicionalūs zineibu tureitoju bīdreiba „Pūdnīku skūla”, Fr.Trasuna muzejs „Kolnasāta”, Foto klubs „Artērija”
(Rēzekne)
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Atbalsta: Valsts Kūltūrkapitāla fonds

27.aprīlī
plkst. 12:00

Teātra studijas „Joriks”
BĒRNU IZRĀDE
„Šķipsnas pa kaktiņiem jeb

Rēzeknes Nacionālo

3.56/2.85 EUR

biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

Muzikāla izrāde ar jautrām dziesmām un dejām pēc krievu tautas pasakas „Zaķīša
mājiņa” motīviem. Tas ir stāsts par to, kā Lapsa piesavināja Zaķīša mājiņu un
neviens nevarēja viņu no tās padzīt. Nevis Vilks, ne Lācis, ne Vērsis, bet tikai viltīgais
Gailītis spēja tikt galā ar šo uzdevumu.

briesmīgais KuKaReKu”
27.aprīlī
plkst. 15:00

Folkloras kopas „RŪTA”
radošās darbības
30 gadu jubilejas KONCERTS

29.aprīlī
29.aprīlī

plkst. 19:00

Rēzeknes pilsētas

Informācija sekos

Kultūras namā, Brāļu
Skrindu ielā 3, Rēzeknē
Rēzeknes pilsētas

CIRKA izrāde

Rēzeknes pilsētas
Kultūras namā, Brāļu

plkst. 18:00
30.aprīlī

Režisors Vladimirs Petrovs

CIRKA izrāde

plkst. 11:00

G.Ostera lugas inscenējums.

Informācija sekos

Kultūras namā, Brāļu
Skrindu ielā 3, Rēzeknē
Informācija sekos

Skrindu ielā 3, Rēzeknē

Baltijas Baleta festivāls.
FLAMENKO DEJU kompānijas
„Jesus Carmona & Cia”

Lielā zāle, Latgales

12  20 eiro (Ls 8.43 –

Flamenko deju kompānijas „Jesus Carmona & Cia” (Barselona) mākslinieciskais

vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

14.06)

vadītājs, horeogrāfs un solists Hesus Karmona šobrīd ir pirmā lieluma flamenko
zvaigzne Spānijā un pasaulē. Latvijas skatītājiem „Jesus Carmona & Cia” piedāvās
izrādi „Black and White Crib” („Baltais un melnais”), kuru pats Karmona raksturo šādi:
“Dzīve ir divu pīlāru līdzāspastāvēšana: pilnība un tukšums, baltais un melnais...

IZRĀDE

Flamenko ir emocijas, ilūzijas, sapņi, ilgas un vēlme cīnīties.”

„Black and White Crib”

Rīko: GORS

Muzejpedagoģiskās nodarbības
līdz 11.aprīlim

Muzejpedagoģiskā programma
„Dzied circenītis aizkrāsnē”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),

alejā 102, Rēzeknē

iepriekšēja
pieteikšanās:
tālr.64622464,
26595434
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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 1. līdz 30.aprīlim

Muzejpedagoģiskā programma
„Kā top maize?”

Latgales Kultūrvēstures

katram skolēnam

muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem.

Programmu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt visu gadu. Nodarbības
ilgums: 6080 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 + ~EUR 3 no grupas).

No 1. līdz 30.aprīlim

Muzejpedagoģiskā programma
„Viss par pienu”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem. Programmu pēc

alejā 102, Rēzeknē

iepriekšēja
pieteikšanās:

Nodarbībā bērni varēs iepazīt gan etnogrāfiskos saimniecības traukus no muzeja

tālr.64622464,
26595434

iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt visu gadu. Nodarbības ilgums: 50 min.
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).

No 1. līdz 30.aprīlim

Muzejpedagoģiskā programma
„Talka Latgales sētā”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),

alejā 102, Rēzeknē

iepriekšēja
pieteikšanās:
tālr.64622464,
26595434

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu.
Programmas apmeklējumu kādai no 4 (četrām) spēles daļām lūdzam pieteikt vismaz
nedēļu pirms plānotā apmeklējuma. Nodarbības ilgums: 60 min.
Nodarbībā gan skolēni, gan skolotāji iejutīsies improvizētā krāsu, skaņu un darbu
ritmā un izzinās talkas senāko nozīmi, spēlējot interaktīvu izglītojošu spēli „Senie
amati un nodarbošanās latgaliešu sētā“. Skolēni, darbojoties grupās un iejūtoties
kādā no talcinieku lomām, uzzinās par lielākajiem veicamajiem darbiem, gadskārtu
tradīcijām, amatiem un nodarbošanās veidiem, kādas agrāk bija dzīvojamās un
saimniecības ēkas, kā arī aplūkos muzeja krājumā esošos senos darbarīkus,
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etnogrāfiskos priekšmetus. Spēle „Senie amati un nodarbošanās latgaliešu sētā“
sastāv no 4 daļām. Spēlē izmantotas mākslinieka Jura Gaigala gleznotās krāšņās
talku un gadskārtu svētku ilustrācijas. Vienas nodarbības laikā varēs izspēlēt vienu
spēles daļu: pavasara, vasaras, rudens vai ziemas. Mācību gada laikā ir iespējams
apmeklēt visas četras daļas, saskaņā ar gadalaiku maiņu un apgūstamajām tēmām
skolu mācību programmā.

No 1. līdz 30.aprīlim

Eksponēta

Tematiska izstāde
„LAIPU LIEKOT. Latvijas Tautas
frontei25”

Bez maksas

Sakstagala Jāņa
Klīdzēja psk., Audriņu
psk. Rēzeknes novads

Tematiska izstāde, kas liecina par Trešās atmodas laiku Rēzeknē un Rēzeknes
novadā, Latvijā 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 2014. g. AP RĪ LĪ www.rezeknesbiblioteka.lv
Datums

Pasākumi

Vieta

1./15., 16./30.aprīlī

„Jaunās grāmatas”: grāmatu izstāde

Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

1./30. aprīlī

„Lasīt ir stilīgi!”: tematiskā izstāde

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

1./30. aprīlī

“Aprīļa ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde

Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

1./8.aprīlī

„Mūsu vismīļākās grāmatas”

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

2.aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena: tematiskā izstāde

3./17.aprīlī

„Teātris ir mans dzīvesveids”: Mārai Zaļaiskalns65:

CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

tematiskā izstāde „Latgale un latgalieši”

7./22.aprīlī

„Kustētprieks” Pasaules veselības diena: tematiskā izstāde

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

7./17.aprīlī

Radošā darbnīca „Lieldienu Zaķa skola”

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

13./20.aprīlī

„Latviešu gads, gadskārta un godi”

CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

Man atnāca Lieldieniņa ar raibām oliņām!”: tematiskā izstāde

14./22.aprīlī

„Klusi plaukst mans Lieldienu prieks”: tematiskā izstāde

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

14./22.aprīlī

Trīs dieniņas, trīs naksniņas / Raug bāliņis šūpļa kārti,

Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

Meitas prieka nevarēja / Lielās dienas rītiņā: tematiskā izstāde
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14./24.aprīlī

„Interesanti par un ap Lieldienām”

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Dekorēšana, receptes, tradīcijas, ticējumi: tematiskā izstāde

16./30.aprīlī

„Meža gulbji atlido”

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

Izstāžu cikls „Pastaiga pa pasaku takām”: tematiskā izstāde

22./30.aprīlī

„Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram – 450”: tematiskā izstāde

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Akcija „Atnāc un iegūsti”: atlaides parādniekiem

Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5,
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166,

Bibliotēku nedēļa
22./27.aprīlī

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

22./27.aprīlī

“Veselība dārgāka par zeltu”: tematiskā izstāde

Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

22./27.aprīlī

“Vecmāmiņas pūralādes dārgumi”:

CB konferenču zālē, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

Bibliotekāru ģimeņu rokdarbi
22./27.aprīlī

Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai – 70

Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

Ekskursija bibliotēkā ar Jauniešu centru „JACis”
„JACis bibliotekāru fotogrāfijas”: fotogrāfiju izstāde
22./30.aprīlī

Akcija

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

„Uzdāvini grāmatu bibliotēkai”
22./27.aprīlī

„Lasīt bauda, dzīvot bauda!”

CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

Grāmata un lasīšana mākslas pasaulē
22./27.aprīlī

„Lai veidotu nākotni, nekas nav svarīgāks, kā sapnis par to!”

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Bērnu zīmējumu izstāde par sapņu bibliotēku
22./27.aprīlī

„Mēs vecas grāmatas ielūdzam pie sevis ciemos kā radus”:

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Nepelnīti aizmirstās grāmatas: grāmatu izstāde
22./27.aprīlī

„Tavi jautājumi, mūsu atbildes!”

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Pasaules Grāmatu un autortiesību diena: tematiskā izstāde
22./30.aprīlī

„Lai runā pagātne”
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Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

Bibliotēkas vēsture no avīžu slejām: tematiskā izstāde
23./30.aprīlī

„Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis jāgaida šurpnākam”

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Jauno latviešu rakstnieku un dzejnieku darbu izstāde
24.aprīlī

Komunikāciju meistarība, prasme sarunāt jebko ar jebkuru

plkst. 16:00

INFORMATĪVS SEMINĀRS: I.Gorsvāne (sertificēta NLP meistare, NLP pasniedzēja)

23./30.aprīlī

„Parapsihologs un eksperimentētājs”: Konstantinam Raudivem105

CB konferenču zālē (CBL), 3.stāvā,
Atbrīvošanas alejā 81/5
CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

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

Seko jaunumiem: www.rezekne.lv/kultura/afisa/;
www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; www.draugiem.lv/kulturasunturismacentrs/
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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