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ARPC ,,Zeimuļs’’, Krasta
ielā 31

t. 64622599,
29389717

Cita informācija

1.maijā
plkst. 10.00

Pavasara gadatirgus
„Rasādu opluots”

Rēzeknes Kultūras un
atpūtas parkā,
Raiņa ielā 29a

Bez maksas,
t. 64625509,
29114165

Daudzveidīgu stādu (ziedu, vīteņaugu, augļu koku, skujeņu u.c.),
amatniecības meistaru darinājumu un lauku labumu tirgošana, ko papildina
krāsaina koncertprogramma un izklaides visai ģimenei.
Muzicēs postfolkloras grupa „Rikši”, Gaigalavas kapela, folkloras
kopa „Rūta” u.c.
13:00 – grupas „Bez PVN” KONCERTS
Gadatirgū piedalīsies stādu audzētāji no Latgales, daiļamata meistari,
audēji, vērpēji, galdnieki, amatnieki, maizes cepēji, siera sējēji, bitenieki,
saldumu un našķu gatavotāji, kā arī citu labumu ražotāji.
Darbosies RADOŠĀ DARBNĪCA – saņemot profesionāla dārznieka
konsultāciju, krāsainos puķu podos vai līdzi paņemtos traukos varēs
izveidot sev tīkamu puķu stādu kompozīcijas, stādāmo materiālu un augsni
varēs nopirkt uz vietas.
Būs arī KRĀMU TIRDZIŅŠ, kurā varēs pārdot vai iemainīt dažādas lietas –
sākot no vecas sarūsējošas naglas beidzot ar seniem traukiem un
smalkiem rokdarbiem.

2.maijā
plkst.17.00

Amatiermākslas kolektīvu
KONCERTS „DESMIT”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

Ieeja brīva

Piedalās Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama amatiermākslas
kolektīvi.

2.maijā
plkst.19.00

Īsfilmu programma
„2ANNAS Projektors 2014”
Latvijas tūre

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

Biļešu paradīze un
GORS kase,
Biļetes 2,00 EUR

‘’Oh Willy’’/‘’Ak, Villij...’’ Emma De Svefa/ Marks Roels, animācija, 2012,
Beļģija,
‘’Plug and Play’’ / ‘’Iespraud un spēlē’’ Maikls Freis, animācija, 2012,
Šveice
‘’Grandma’s Dilemma’’ / ‘’Vecmāmiņas dilemma’’, rež. Daniels Seideneds,
dokumentālā filma, 2013, Vācija,
‘’Two Islands’’ / ‘’Divas salas’’, rež. Jans Ijas, dokumentālā filma, 2013,
Somija
‘’Mai’’ / ‘’Maja’’, rež. Marija Reinupa, spēlfilma, 2013, Igaunija
‘’The Mass of Men’’ / ‘’Cilvēku masa’’, rež. Gabriels Gošē, spēlfilma, 2012,
Lielbritānija
‘’Misterio’’ / ‘’Mistērija’’, rež. Hema Garsija Ibarra, spēlfilma, 2012, Spānija
‘’Kiosks’’, rež. Anete Melece, animācija, 2013 Latvija/Šveice
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3.maijā

Ģimenes sestdiena

3.maijā
plkst. ....
4.maijā
plkst. 10.00

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

Ieeja brīva

Rīgas pareizticīgā KORA „LOGOS”
KONCERTS

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

Par ieejas biļetēm
un laiku
informācija tiks
precizēta.

Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas svētki Rēzeknē:
svinīgs svētku sveiciens,
DRAUDZĪBAS VELOBRAUCIENS,
aktivitātes un atrakcijas ģimenei

Pie pieminekļa „Vienoti
Latvijai”;
Rēzeknes Kultūras un
atpūtas parkā,
Raiņa ielā 29a

Bez maksas

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

DRAUDZĪBAS VELOBRAUCIENS
Pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”
9.00 - 9:45 laukumā pie Domes dalībnieku ierašanās un reģistrācija
DRAUDZĪBAS VELOBRAUCIENAM.
10.00 – SVINĪGAS SVĒTKU UZRUNAS UN SVEICIENI.
10.15 – Starts velobraucienam. Distancē ar pārtraukumiem dodas
dalībnieki pa komandām.
10.30 – 11.00 Finišs Kultūras un atpūtas parkā, Raiņa ielā 29a.
11.00 DRAUDZĪBAS VELOBRAUCIENA dalībnieku apbalvošana
Kultūras un atpūtas parkā, Raiņa ielā 29a
10.30- 11.00 Dalībnieku reģistrācija veiklas braukšanas sacensībām
Kultūras un atpūtas parkā
11.00 – 13.30 Veiklas braukšanas sacensības Raiņa ielā pretī parkam
14.00 – Veiklāko braucēji apbalvošana
Kultūras un atpūtas parkā, Raiņa ielā 29a
10.30-14.00 AKTIVITĀTES UN ATRAKCIJAS ĢIMENEI
radošās darbnīcas, meistarklases, kulinārijas darbnīcas, darbosies
amatnieku tirdziņš, sporta demonstrējumi, jauniešu grupu dziesmu un deju
priekšnesumi.

4.maijā
plkst.15.00

LR Neatkarības atjaunošanas diena –
Rēzeknes Tautas teātra
PIRMIZRĀDE – KOMĒDIJA latgaliski ar
dziedāšanu un dancošanu:
Bronislavs Vaļpītrs
„PATENTĒTS INTELIGENTS” jeb
„Kai Mikeļs precētīs gribēja”

Rēzeknes Kultūras namā,
Brāļu Skrindu ielā 3
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skolēniem,
studentiem,
pensionāriem–
2,13 €/ Ls 1,50,
pieaugušajiem–
2,85€ / Ls 2,00

KOMĒDIJA latgaliski ar dziedāšanu un dancošanu.
Režija Māra Zaļaiskalns.
Telpa un tērpi – Ināra Apele, horeogrāfija – Ilmārs Dreļs, muzikālais
noformējums – Dace Visocka, skaņa un gaismas – Ints Salmiņš.
Lomās: Oskars Lustiks, Vija Dikule, Ināra Apele, Daina Sprice, Aldis
Leidums, Guntars Kozlovskis, Kaspars Balodis, Ilmārs Deļs, Pīters
Daugulis, Linda Lonska, Marts Dreļs, Armands Rancāns, Sandra Juste,
Dace Visocka, Rasa Deksne.

4.maijā
plkst.19.00

5.maijā
plkst.17.00

5.maijā
plkst.17.00

Līdz 7.maijam

No 6.maija līdz
27.jūnijam

LR Neatkarības atjaunošanas diena –
SVĒTKU KONCERTS:
Andris Daņiļenko,
pūšaminstrumentu orķestris „Rēzekne”
un Rēzeknes bigbends
LR Neatkarības atjaunošanas diena –
JUOŅAM KLĪDZIEJAM 100:
17.00 - Dokumentālās filmas „Juoņa
Klīdzieja dabasu puse” PIRMIZRĀDE
18.30 - Mākslas filma „Cilvēka bērns”

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

Bez maksas

Programmā Latvijas un pasaules komponistu mūzika.
diriģenti Sergejs Sergejevs, Jānis Pavlovskis un Lauris Amantovs

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

Biļetes: 2,00 EUR,
Biļešu
paradīze
(uz abām filmām)

Pirms filmas - tikšanās ar filmas radošo grupu.
Kā dzīve saaudusies ar literatūru, bet lokālais ar vispārcilvēcisko – to
„Juoņa Klīdzēja dabasu pusē” atklās gan „Zalta krysteņa” Brūnacīte, gan
Boņuks no „Cilvēka bērna”, gan Babiņa, Bosais Andrivs un Miļce no
„Dāvātajām dvēselēm”, gan Ontiks ar Žiku.
Rakstnieka atmiņas, savā debesu pusē ciemojoties, papildinās
literatūrzinātniece Ilona Salceviča, kinorežisors Jānis Streičs, brālēns
Ernests Klīdzējs u.c.
Filma ir veltījums rakstnieka Jāņa Klīdzēja simtgadei.

Teātra-studijas „Joriks” IZRĀDE
Ion Sapdaru
„Klusā daba ar māsas dēlu”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

Ieeja –
EUR 3,56 / 2,85
(Ls 2,50; 2,00)

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Režisore Larisa Ščukina.
Trīs nemierīgas tantiņas, datorģēnijs Ruksis-Buksis, kaisle un mīlestība
neprātīgajā Iona Sapdaru komēdijā. Ar smalku humoru iezīmēti triju
padzīvojušu tantiņu raksturi, kuras ir likušas savu personīgo dzīvi uz
māsasdēla audzināšanas altāra. Aklas mīlestības pārņemtas, viņas ir
izaudzinājušas māsasdēlu par bezpalīdzīgu radību, kurš cieš no
žņaudzošas aprūpes. Kas viņu glābs: mīlestība, ēdiens, vai varbūt
spoki?...
Topošie Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti piedāvā
savu redzējumu par dažādām mūsdienu aktuālajām tēmām dažādās
tehnikās un formātos. To grūti aprakstīt, tas – jāredz! Jānāk uz muzeju un
jāredz! Un Mākslas dienu sajūta būs „noķerta”!

Latgales vēstniecībā
GORS, Pils iela 4,
Rēzeknē

Bez maksas

Mākslas dienu ietvaros
LMA Latgales filiāles studentu
mācību darbu izstāde
„Nāc un redzi!”
Mākslas dienu ietvaros
IZSTĀDE
„20 Francijas dizaina ikonas. Dialogs”
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2013. gada rudenī Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Dekoratīvās
mākslas un dizaina muzeju un LMA Dizaina nodaļu īstenoja projektu izstādi „20 Francijas dizaina ikonas. Dialogs”. Pateicoties Francijas
Institūta Latvijā piedāvājumam un finansiālajam atbalstam, LNMM
piedāvāja apmeklētājiem izstādi, kura jau pabijusi dažādās pasaules
valstīs.
„20 Francijas dizaina ikonas” iepazīstina ar spēcīgākajiem 20. un 21.gs.
franču dizaina skolas radītajiem objektiem, kas lauzuši ierastos kodus vai
aizsteigušies priekšā laikam, ar nemainīgu vēlmi kalpot, savaldzināt un
pārsteigt.
Izstāde „20 Francijas dizaina ikonas” aicina izpētīt visus pazīstamākos
franču dizaina darbības laukus – sākot no Filipa Starka līdz Oram Ito (OraIto), no Ronana Buruleka (Ronan Bouroullec) līdz Patrikam Žuēnam

(Patrick Jouin). Francijas dizains ir kļuvis slavens ar tā spēju ieviest ko
jaunu, radoši izmantot sava laika attīstītākās tehnoloģijas un inovatīvus
materiālus, tādējādi raksturojot valsti, kurā inženierzinātnei, radošumam un
mākslai ir būtiska nozīme.
Ceļojošai izstādei Latvijā ir ne tikai dekoratīvs raksturs, bet arī izglītojoša
nozīme. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs piedāvā sinerģijas
variantu, kurā tiek iesaistīti Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) mācību
spēki ar Funkcionālā dizaina apakšnozares 1. un 2. kursa studentiem.
Studenti savā mācību procesā veic izpēti un sniedz savu „lasījuma” versiju
par kādu no leģendārajiem izstādes objektiem. Labākie studenti darbi ir
iekļauti izstādes ekspozīcijā. Sadarbībā ar LMA pasniedzējiem un
studentiem izstādei ticis izveidots grafiskais dizains un oriģināls
iekārtojums. Izstādes eksponāti ir papildināti ar videofilmu
demonstrējumiem.
Izstāde jau ir parādīta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā,
Ventspils muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā.

7.maijā

„DIRTY DEAL TEATRO” (RĪGA)

Rēzeknē

VIESIZRĀDES

plkst.14.00 un 19.00

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

Biļešu paradīze,
Biļetes 2,00 EUR

(9-12.klase, kā arī 18+)
Tas sāka dzimt 2007.gadā. Tas dzima, dzima un 2009.gada sākumā
Latvijas Kultūras kanons bija gatavs. Tas nāca ārā uz ielas, un cilvēki gāja
tam garām. Pēdējā laikā viņš atkal no jauna tiek modināts un ārā pie
cilvēkiem vilkts, izprašņāts un iztaustīts. Latvijas iedzīvotāji grib būt vairāk
Latvijas iedzīvotāji, bet kanons nezina, kā viņiem tādiem kļūt...
Izrādi-lekciju par Latvijas kultūras kanonu veidos, montēs un izpildīs
dramaturgs Jānis Balodis un režisors Kārlis Krūmiņš

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

GORS kase,
Biļetes 2,00 EUR
Biļešu paradīze,
Biļetes 3,00 EUR

2.stāva Semināru zālē,
Latgales vēstniecībā
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē

GORS kase, 10:30
- Biļetes 2,00 EUR
Biļešu paradīze,
18:00- Biļetes 3,00
EUR

3.stāva Semināru zālē,
Latgales vēstniecībā

GORS kase

plkst.11.00, GORS kase, Biļetes 2,00 EUR
plkst.18.00, Biļešu paradīze, Biļetes 3,00 EUR
Izrāde „Baltā grāmata” (1-5.klašu skolēniem un viņu vecākiem).
Vietu skaits ierobežots!
Kopīga vakarēšana, palīgā ņemot Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas”
tekstu, visu vakarēšanas dalībnieku iztēli, divus aktierus un dažus teatrālus
brīnumus.
plkst.10.30, GORS kase, Biļetes 2,00 EUR
plkst.18.00, Biļešu paradīze, Biļetes 3,00 EUR
Izrāde „Kā saule gadījās” (bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam), vietu skaits
ierobežots!
Izrāde ar pasakām un cepumu cepšanu. Izmantojot latviešu tautas teikas,
virtuves rīkus un pārtikas produktus aktieri ar bērnu līdzdalību atklās
brīnumus par Zemes, Saules, Mēness, zvaigžņu, ūdens un cilvēka
izcelšanos.
11.00, GORS kase
14.00, GORS kase

IZRĀDE „Kultūras fantoms”

7.maijā

„DIRTY DEAL TEATRO”(RĪGA) VIESIZRĀDES
Rēzeknē

IZRĀDE „Baltā grāmata”

8.maijā

„DIRTY DEAL TEATRO”(RĪGA) VIESIZRĀDES
Rēzeknē

IZRĀDE „Kā saule gadījās”

8.maijā

„DIRTY DEAL TEATRO”(RĪGA) VIESIZRĀDES
Rēzeknē
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IZRĀDE „Nāves ēnā”

8.maijā
plkst. 14.00
8.maijā
no plkst. 11.00

KONCERTS
MĀKSLAS DIENAS 2014
Rēzeknē
„IMPRESIJA”

GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē

Izrāde „Nāves ēnā” (5.-8.klašu skolēniem un viņu skolotājiem), vietu skaits
ierobežots. Tikai klases kolektīviem!
Ko tu darītu, ja pēkšņi uzzinātu, ka turpmākās piecas dienas ir pēdējās
tavā mūžā? Izrādē-spēlē „Nāves ēnā” tiks meklētas atbildes uz šo un
līdzīgiem jautājumiem, kas rodas, lasot R.Blaumaņa noveli.

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

Ieeja brīva

Koncerts veltīts Eiropas dienai un Otrā pasaules kara upuru piemiņas
dienai

Rēzeknes Festivāla parkā,
Pils ielā 7

Bez maksas

11.00-20.00 MĀKSLAS DARBU TIRDZIŅŠ Festivāla parkā;
16:00 GĀJIENS un velosipēdu brauciens no Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas (Baznīcas iela 34a) līdz Festivāla parkam;
16:30 VELOSIPĒDU DEFILĒ, konkurss par vislabāk izrotāto velosipēdu;
16:00 - 20:00 Festivāla parkā
RADOŠĀS DARBNĪCAS: "Jautrie tomātiņi, "Brālīša un Karlsona divi
laimīgie pavasara mirkļi", "Marmorēšana", sejas apgleznošana un body
art, origami locīšana un koka grāmatzīmju izgatavošana, laivu sacensības
u.c.;
PERFORMANCES: "Slēptā pasaule kustības mirkļos"; Diegu glezna;
Gleznota fotosiena un gleznošana uz nepierasta materiāla;
MĀKSLAS DARBU IZSOLE

līdz 10.maijam

Sadarbībā ar LMA LF
Starptautiska
MEDAĻU TĒLNIECĪBAS izstāde
„BOND”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Jau 4 gadus pēc kārtas Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiāles
Medaļu mākslas studija piedalās starptautiskā studentu radošajā projektā,
ko organizē Toruņas universitātes Mākslas fakultāte Polijā.
Projekts ir digitāls un tajā piedalās studenti no visas pasaules - Polijas,
ASV, Japānas, Portugāles, Bulgārijas, Latvijas u.c. valstīm, tostarp LMA LF
Medaļu mākslas studenti un mācībspēki.
Šī gada tēma ir BOND – SAIKNE.

No 10.maija līdz
15.jūnijam
Fotoizstādes
atklāšana Mātes
dienas priekšvakarā 10.maijā plkst. 11.00

Akcijas „Tev arī ir mamma” ietvaros

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Akcijas „Tev arī ir mamma” ietvaros Māmiņu klubs sadarbībā ar Rēzeknes
fotogrāfiem un Latgales Kultūrvēstures muzeju organizē fotoizstādi
„Māmiņas ziedi”.
Kurš gan sievietei vismīļākais un tuvākais? Protams, tie ir viņas bērni! Jo
tie taču ir viņas dzīves ziedi! Sievietēm patīk ziedi, un viņas pašas ir
skaistas kā ziedi! Ar ko gan var iepriecēt sievieti? Protams, ar ziediem!
Mamma... bērni... ziedi... – laimes , mīlestības un dzīves salikums. Grūti
pateikt, kas no tiem skaistāks vai svarīgāks. Vienkārši apvienosim šo visu
skaisto fotogrāfijās!
No marta līdz maijam fotogrāfi Aleksandrs Lebeds, Edgars Pavlovskis,
Ēriks Zlatkus, Natālija Ivanova, Ivars Daugulis, Andrejs Vasjukevičs, Elis
Gile, Ināra Salmiņa, Ramira Uzulnika un Ilona Ratinska organizēs

FOTOIZSTĀDE
„Māmiņas ziedi”
(sadarbībā ar Rēzeknes Māmiņu klubu)
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13.maijā
plkst.14.00

Vēstures mirkļu pietura muzejā
„VIETVĀRDU IZCELSME”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

Pieaugušajiem €
1,42 (1,00 LVL),
skolēniem € 0,71
(0,50LVL).

14.maijā
plkst. 19.00

Stinga ģitārists, komponists un
aranžētājs
DOMINIC MILLER & BAND

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

Biļetes 12,00 –
20,00 EUR, Biļešu
paradīze

17.maijā
no plkst. 15.00

Muzeju nakts 2014 ietvaros
? sociālais eksperiments……….?

Rēzeknē

Bez maksas

17.maijā
plkst. 20.00

Muzeju nakts 2014 ietvaros
Rēzeknes sieviešu kora „Medicus”
koncerts
„SKATIES AR ZELTA ACĪM”:
Ilonas Rupaines, Sandras Mežores,
Guntras Kuzminas, Solvitas Bukšas
dziesmu PIRMATSKAŅOJUMI
Starptautiskā akcija
„MUZEJU NAKTS 2014”

Rēzeknes Kultūras namā,
Brāļu Skrindu ielā 3

Ieeja bez maksas

17.maijā
plkst. 19.00-01.00

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē
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bezmaksas fotosesijas, lai iemūžinātu māmiņas kopā ar bērniem.
Fotoizstādes atklāšanā - 10.maijā plkst.11:00 - bērni varēs savām rokām
veidot dāvanas māmiņām. Kamēr bērni radoši darbosies, mammas un
pārējie pasākuma viesi varēs klausīties nelielu koncertu un aplūkot
fotogrāfijas.
Nepalaidiet garām iespēju ieraudzīt visaizkustinošākos mirkļus, patiesas
emocijas un nebeidzamu maigumu mātes un bērna attiecībās.
Vairāk informācijas lasiet mājas lapā www.mkrezekne.lv Biedrība
„Rēzeknes Māmiņu klubs”.
Par vietvārdu dēvē īpašvārdu, ar ko apzīmē kādu ģeogrāfisku objektu, tie,
piemēram, ir pilsētu, ciemu, māju, tiltu un upju nosaukumi. Vietvārdi
veidojas noteiktu apstākļu ietekmē, tāpēc tos izpētot var spriest par
vēstures attīstības gaitu konkrētā vietā. Tiem, kurus interesē viņu dzīves
vietas nosaukuma izcelsme un vietvārdu došanas īpatnības, 13.maijā
jādodas uz Latgales Kultūrvēstures muzeju.
Savā soloprojektā Dominiks Millers muzicē kopā ar citiem izciliem
mūziķiem – grupā spēlē basģitārists Nikolā Fricmans no Francijas,
perkusionistu Raņi Kridža no Marokas (Rhani Krija un
taustiņinstrumentālists Ruslans Sirota no ASV. Vairāk nekā divu stundu
ilgajā koncertā būs iespēja dzirdēt gan Dominika Millera jaunā albuma "ad
hoc" skaņdarbus, gan publikas iemīlētus, jau labi zināmus skaņdarbus.
Pasākuma valoda: angļu. Rīko: GORS
Plkst. 17.15. – 18.00. Dominika Millera ģitāras meistarklase
15.00 – 19.00 Sociālais eksperiments “Latekss” Rēzeknes ielās
Lekcija „Mīts par mitoloģiju ” mākslas salonā “Lāde”, Krasta ielā 31
Lekcija “”Viņam bija maz draugu, varbūt pat neviena mākslas salonā
“Lāde”, Krasta ielā 31
Lekcija “Kā Krišjānis Barons rediģēja “Latvju Dainas”” mākslas salonā
“Lāde”, Krasta ielā 31
Mūziķu kopa “Pūce” koncerts “Bet tomēr viņa zied”
Diskotēka laukumā pie “Lādes”
Rēzeknes komponistu radītās jaunās dziesmas ar Aspazijas vārdiem!
Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” rīkotā
Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros 4 Rēzeknes
komponistes – Ilona Rupaine, Sandra Mežore, Guntra Kuzmina un Solvita
Bukša ir sakomponējušas jaunus skaņdarbus speciāli sieviešu koriem.

Bez maksas

„Muzeju nakts 2014” moto: „Sarkanā krāsa – dzintars”
19:00 Muzeju nakts atklāšana.

„Dzintara stāstu mozaīka”

17. maijs –
17.augusts
Atklāšana 17.maijā
plkst. 19.20 Muzeju
nakts ietvaros
18.maijā
plkst. 17.00

Muzeju nakts 2014 ietvaros
LKM krājuma izstāde „Dzintara lāses”
un Aleksandra Bondarenko
FOTOIZSTĀDE ”Sarkanā”

19:20 Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma izstādes „Dzintara lāses”
atklāšana.
19:30 – 24:00 Muzeja stāsti – ekspozīciju un izstāžu apskate.
19:30 – 24:00 Krāsainie stāsti – radošās darbnīcas, prezentācijas un
spēles:
Fotoprezentācija „Sarkano ķieģeļu apbūve Rēzeknē”;
Iepazīšanās ar privātkolekciju izstādi „Rotaļlietas dažādos laikos” un spēle
„Dzintrripītis” visai ģimenei;
Radošā darbnīca sadarbībā ar Rēzeknes Māmiņu klubu;
Izglītojošas aktivitātes kopā ar Dzintara ielas draugiem no LR
Zemessardzes.
19:30 – 23:00 Gardie stāsti – dzintara pankūkas, dzintara limonāde un tēja
ģimenes uzņēmuma „Pampūkas” piedāvājumā (par maksu).
24:00 – 01:00 „Dzintars mirdz...” – noslēguma koncerts laukumā pie
muzeja.
Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Katru gadu Muzeju nakts pasākuma ietvaros LKM darbinieki piedāvā kādu
jaunu izstādi (tematisku vai fotoizstādi), kas vēstī plašāk par konkrētās
Muzeju nakts tēmu. Šogad tā ir sarkanā krāsa, šogad tas ir – dzintars.

Teātra „Joriks” jauniešu studijas
Izrāde „NATAŠAS SAPNIS”
(J.Pulinovičas lugas inscenējums)
LEĻĻU IZRĀDE BĒRNIEM (3+)
„Kas mežā saka Oi – Oi?”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54

Ieeja –
EUR 3,56 / 2,85
(Ls 2,50; 2,00)

Režisors Igors Mihailovs

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

Biļetes 2,00 – 3,00
EUR,
Biļešu
paradīze

Jautra komēdija par to, kā mūsu mīļie varoņi – Lācis, Sivēns, Ēzelītis un
Pūce nolēma noskaidrot, kurš un kāpēc mežā saka oi-oi.
Lelles ir izgatavojuši animācijas studijas „Avārijas brigāde” mākslinieki

21.maijā
plkst. 10.00

Pirmskolas iestāžu festivāls
„Bērnu spēles prieks”

Ieeja brīva

22.maijā
plkst. 19.00

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
sezonas
NOSLĒGUMA KONCERTS

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54
Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

Biļetes 5,00 –
10,00 EUR, Biļešu
paradīze

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris koncertsezonu noslēgs Latgales
vēstniecībā GORS. Koncertā piedalīsies pianists Armands Ābols, pie
diriģenta pults – Andris Poga. Koncerta programmā skanēs romantiski
pacilājoši Pētera Čaikovska, virtuozi uzmundrinoši Franča Lista un teicami
izklaidējoši Riharda Štrausa skaņdarbi.

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

skolēniem,
studentiem– 0.43€/
Ls 0.30,
pieaugušajiem–

Mākslinieces savos darbos apcer pavasara ziedēšanas laiku tā daudz
krāsainībā – dabā, pārnesot to uz savām sajūtām, domām, izpausmēm.

20.maijā
plkst. 13.00 un 17.00

līdz 24.maijam

Daina Manuško, Inga Onževa
gleznu izstāde „Dārzi”
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26.maijā
plkst. 16.00
28.maijs – 29.jūnijs
Par iespēju tikties ar
māksliniecēm lūdzam
sekot informācijai

29.maijā

0,71€ / Ls 0.50
Ieeja brīva

No cikla „Dzīvas tradīcijas”
Poēzijas vakars
„AICINĀJUMS UZ DZEJU...”
5 mākslinieču grupas „Elementi”
IZSTĀDE „DEBESPUSES”
Gleznas un datorgrafikas darbi

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Latgales ielā 54
Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Autores saviem darbiem ir izvēlējušas izstādes tēmas „Debespuses”
virzienus, kur Daina Eglīte apcer Dienvidus, Gunta Terēzija – Ziemeļus,
Sandra Sabīne Jaundaldere „lūkojas” Rietumu virzienā, Evita Skrebinska
pārstāv Autrumus, bet Līga Daugule – Viduszemi.
Mākslinieces glezno dažādās tehnikās – eļļas, akrila un autortehnikā, kā
arī strādā datorgrafikas jomā. Autores sacer kompozīcijas, kas izteic viņu
sajūtas un asociācijas ar debespusēm, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
“Mani Rietumi ir tur , kur debesis sārtojas rietā, kur Saules meita brien Jūrā
un viņas vainaga ugunīgā maliņa pazūd Ūdenī. Mani Rietumi ir tur , kur
Uguns sastopas ar Ūdeni. Rietumos vienmēr ir mijkrēslis, vienmēr
noslēpums. Rietumi kā mirklis starp divām pasaulēm, mirklis pirms iesākās
sapnis... mirklis pirms, .... jo tu nevari zināt, ko nosapņosi. Mirklis pirms
notiks tas, kas tev nolemts no Laika Sākuma, un tiks piepildīts līdz galam
pirms Gala. Rietumi nav Beigas, jo kā jau tu zini ...Beigu nav.”
Sandra Sabīne Jaunda
“Austrumi ir ceļš. Ir kļuvis populāri ceļot. Uz Austrumiem. Kāds turp dodas
atrast Gudrību, piedzīvot atklāsmi par Dievu, kādam vajadzīga Veselība,
vēl cits meklē Mīlestību. Mērķi ir dažādi ,un katrs ceļinieks sasniedz
savējo. Ceļš uzdod arī jautājumus : “kur atrodos?, kā ceļoju?, kas iet man
blakus?” Līdz ko atbildēts ir pirmais jautājums, pie horizonta jau parādās
nākamais.
Evita Skrebinska
“Ziemeļi ir pārbaudījums un rūdījums. Iespēja par spīti visam. Būt un
izdzīvot arī neiespējamos apstākļos.
Atrast sevī dzirksteli un sasildīties. “
Gunta Terēzija
“Dienas vidus, kad Saule lej savu siltumu pār Zemi visdāsnāk. Zeme,
pateicībā Saulei, dienvidos raisa savus krāšņākos ziedus. Dienvidi - brīdis
atpūtai un tagadnes mirkļa skaistuma novērtēšanai.”
Daina Eglīte
“Viduszeme ir vēlēšanas apjēgt būtību, meklēt visa kodolu, serdi,
Patiesību. Tā ir aicinājums cilvēkam netikai skatīties uz priekšu, bet arī
pacelt acis uz augšu un ieraudzīt Bezgalību.”
Līga Daugule

MUZIKĀLS UZVEDUMS

Lielā zāle, Latgales
vēstniecībā GORS, Pils

Biļetes 5.00 –
10.00 EUR, Biļešu

Muzikālais uzvedums "Rakstītāja" veltīts Broņislavas Martuževas 90 gadu
jubilejas piemiņai. Uzveduma kodolu veido Broņislavas Martuževa dzeja
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plkst. 19.00

„RAKSTĪTĀJA”
Latvijas Radio koris,
instrumentālā grupa un solisti

ielā 4, Rēzeknē

30.maijs – 1.jūnijs

II Mākslas un mūzikas festivāls
„SEVEN HILLS”

Gājēju promenādē gar
Rēzeknes upi;
Festivāla parkā, Pils ielā 7

paradīze

un pašas komponētie un iedziedātie meldiņi, kā arī komponistu Mārtiņa
Brauna, Valta Pūces, Jāņa Lūsēna un Imanta Kalniņa mūzika.
Koncertuzvedumā piedalās Latvijas Radio koris, Daumants Kalniņš
(vokāls, oboja); Ieva Kerēvica (mecosoprāns), Gundega Krūmiņa (alts),
Jānis Strazdiņš (bass), kā arī instrumentālais ansamblis
(taustiņinstrumenti, perkusijas, vijole, cītara, akordeons, oboja). Muzikālais
vadītājs – Sigvards Kļava; skatuves, video filmas un režija - Roberts
Rubīns.
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Festivāls stāsta par Rēzekni kā septiņu pakalnu pilsētu un par dažādu
mākslas veidu (septiņu vai 7x7) izpausmēm mūsdienās – mūzika, deja,
vizuālā un vides māksla, skatuves, ielu un improvizācijas māksla. Festivālā
tiekas modernās deju un mūzikas grupas no vairākām valstīm, skatītāji var
baudīt un iesaistīties radošās aktivitātēs – jam sessions, vides instalācijas,
alternatīvas mūzikas koncerti, elektroniskās deju mūzikas un mākslas
performances. Festivāla ietvaros notiek VIII starptautiskais mākslinieku
plenērs „Domas lidojums” un dzīvo skulptūru dārzs, kurā skulptūras ik pa
brīdim atdzīvojas, pārsteidzot skatītājus.
30.maijs, piektdiena
17:00 – 18:00 Permorfances pie apgleznotajām sienām
(sienu apgleznošanu mākslinieki iesāk jau vairākas dienas iepriekš)
18:00 – 22:00
Gājēju promenādē gar Rēzeknes upi (no pilskalna līdz skvēram pretī RIMI,
pie baptistu lūgšanu nama)
Laikmetīgās mākslas izstāde salonā „Lāde” (Krasta ielā 31)
Vides instalācijas (gājēju promenādē gar Rēzeknes upi)
Radošās darbnīcas
18:00 – 22:00 Alternatīvās mūzikas grupu koncerts
uz skatuves (skvērā pretī RIMI, pie baptistu lūgšanu nama) (bez maksas)
22:00 – 01:00 Nakts koncerts
Festivāla parkā (ieejas biļete 9,00 EUR)
22:00 – 22:50 „Garbonatas bosistas” (Lietuva)
23:00 – 00:00 „Boombox” (Ukraina)
00:00 – 01:00 „Dublefacedeels” (Latvija)
31.maijs, sestdiena
17:00 – 22:00 Dzīvo skulptūru šovs
Gājēju promenādē gar Rēzeknes upi (no pilskalna līdz Festivāla parkam)
Dzīvās skulptūras, tostarp Pasaules dzīvo skulptūru čempionāta
2013.gada uzvarētājs JOHNman (Vācija)









Mākslinieku plenēra „Domas lidojums 2014” izstāde
Vides instalācijas, sienu gleznojumi
17:00 – 22:00 Alternatīvās mūzikas grupu koncerts
uz skatuves (skvērā pretī RIMI, pie baptistu lūgšanu nama) (bez maksas)
Grupa „Indocile” (Beļģija) u.c.
22:00 – 01:00 Nakts koncerts
Festivāla parkā (ieejas biļete 9,00 EUR)
21:00 – 21:45 „Teodore, Paul & Gabriele” (Francija)
22:00 – 23:00 Maks Korž (Baltkrievija)
23:00 – 02:00 DJ
1.jūnijs, svētdiena
12:00 – 14:00 Festivāla parkā
Koncertizrāde ģimenei
Teātra-studijas „Joriks” interaktīvā programma bērniem
17:00 – 20:00
skvērā pretī RIMI (pie baptistu lūgšanu nama) (bez maksas)
Hip-hop dejas / batli
20:00 – Nakts koncerts
Festivāla parkā (ieejas biļete 3,00 EUR)
“Bez PVN”, „Dabasu durovys”, Sovvaļņīks, „Kapļi”, Green Novice u.c.

Muzejpedagoģiskās nodarbības

6. – 30.maijs

Muzejpedagoģiskā programma
„Viss par pienu”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem.
Programmu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt visu gadu.
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).

6.maijs – 4.jūlijs

Muzejpedagoģiskā programma
„Māla pikuča piedzīvojumi”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas
skolēniem, apmeklētājiem ar redzes traucējumiem.
Iespēja kopā ar pasaku tēlu Māla pikuci doties brīnumainajā Latgales
keramikas valstībā (programma notiek Latgales keramikas ekspozīcijā
“Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums”) un pildīt uzdevumus. Vecāko
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26595434

6.maijs – 27.jūnijs

Muzejpedagoģiskā programma
„Zemes dzīļu noslēpumi”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

6.maijs – 27.jūnijs

Muzejpedagoģiskā programma
„Kā top maize?”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

13.maijs – 4.jūlijs

Muzejpedagoģiskā programma
„Senās spēles un rotaļas”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

katram skolēnam
0.71€ (Ls 0.50),
iepriekšēja
pieteikšanās:
tālr.64622464,
26595434
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klašu skolēni nostiprinās savas zināšanas par Latgales keramikas
daudzveidību, piedaloties sarunā un pildot uzdevumus. Programmu
piedāvājam arī vājredzīgajiem un neredzīgajiem apmeklētājiem,
pastiprinātu uzmanību veltot taustei u.c. maņām. Programmas otrajā daļā
ir iespēja pašiem pamēģināt veidot no māla suvenīrus, ko var paņemt līdzi.
Nodarbības ilgums ar veidošanu: 1 stunda 30 min.
Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības
ilgums: 60 min.
Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var atrast zemes
dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves
izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies arheologa
lomā un veiks „izrakumus” ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam
analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas par
vēsturi, kultūrvēsturi, mācās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret
vidi.
Nodarbībā skolēni varēs iepazīties gan ar 1980. – 1983.gada
arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām, gan ar 2010. gada pirms
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” celtniecības
Rēzeknes viduslaiku pilskalna aizsardzības zonā arheoloģiskajos
izrakumos iegūtajām vēstures liecībām.
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas
skolēniem. Programmu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt
visu gadu. Nodarbības ilgums: 60-80 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).
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem.
Nodarbības ilgums: 60 min.
Nodarbības laikā bērni uzzina, kādas ir senās un pašu rokām gatavotās
rotaļlietas, spēlē izglītojošas, jautras rotaļas. Dodoties rotaļās, caur spēli
viņi attīsta veiklības, atjautības u.c. iemaņas, mācās iecietīgi, draudzīgi
izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem. Programmā tiek aktualizēta seno
koka rotaļlietu, spēļu un rotaļu izmantošana, tādējādi saglabājot un
pārmantojot zināšanas par folkloru un tradīcijām.
Programma notiks izstādē „Rotaļlietas dažādos laikos”, kur būs iespēja

apskatīt un uzzināt, ar kādām rotaļlietām bērni spēlējās senāk, kādas
varēja nopirkt veikalā. Skolēni sacentīsies veiklības un zināšanu spēlē
“Dzintrripītis”.

13.maijs –
16.augusts

Tematiska izstāde
„Rotaļlietas dažādos laikos”

5. – 30.maijs

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

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

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

Rotaļlietas- tik dažādas: pašu rokām darinātas, veikalā pirktas, dāvanā
atvestas, paaudzēs mantotas... Laika ritējums noteicis izgatavošanas
tehnikas un izpildījumu, modi un lietošanas veidu. Izstādē skatāmas
rotaļlietas un spēles no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma un
privātkolekcijām – mirkļi no bērnības dienām.

Eksponēta
Gaigalavas p-sk.
Rēzeknes novads

Bez maksas

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 2 0 1 4. g . M AI JĀ www.rezeknesbiblioteka.lv
Datums
2./8.maijā
2./15.maijā, 16./30.maijā
2./16.maijā
2./12.maijā
2./19.maijā
2./31.maijā
2./31.maijā
7.maijā
16.00
5./17.maijā
5./19.maijā
6./20.maijā
6./23.maijā
7./12.maijā
8.maijā
11.30

Pasākumi
„Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti: Tu esi Latvija!”
4.maijs-Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena: tematiskā izstāde
„Jaunās grāmatas”: grāmatu izstāde
„Latgales dēls no Sakstagala”: Jānim Klīdzējam – 100: cikls ”Latgale un latgalieši”: tematiskā izstāde
„Latvija: 10 gadi Eiropas Savienībā”: tematiskā izstāde
„Latvijas fotoleģenda”: Jānim Gleizdam - 90
cikls ”Latgale un latgalieši”: tematiskā izstāde
„Daba. Pilsēta. Cilvēki.” S.Gaidules un Z.Vaišlas FOTOIZSTĀDE
“Maija ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde
Stresa menedžments jeb es pārvaldu savas emocijas
(informatīvs seminārs) Ilga Gorsvāne, sertificēta NLP meistare, NLP pasniedzēja
“Paši stādam, paši lejam, paši ražu novāksim”: tematiskā izstāde
„…tu esi cilvēka bērns”: J.Klīdzējam – 100: tematiskā izstāde
„Mana mīļa māmuliņa”: tematiskā izstāde
„Padomi māmiņām…”: Mātes un ģimenes diena: tematiskā izstāde
„Svinam Eiropas dienu!”: 9.maijs - Eiropas diena: tematiskā izstāde

Broņislavas Martuževas dzejas kompozīcija «Caur dienām nevalodīgām...» Jēkabpils
vakara vidusskolas skolēnu interpretācijā
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Vieta
CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
CB konferenču zālē, 3.stāvā,
Atbrīvošanas alejā 81/5
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5

12./23.maijā
12./26.maijā
13./20.maijā
16./30.maijā
19./30.maijā
19./30.maijā
28.maijā/10.jūnijā

„Silti glāsta saules stari, sveiksim atkal pavasari!”: tematiskā izstāde
„Šis dažādais cilvēks un rakstnieks”: Vilim Lācim – 110: grāmatu izstāde
„Tētis, mamma un es”: 15.maijs – Starptautiskā ģimeņu diena: tematiskā izstāde
„Brēmenes muzikantu klausoties”: cikls „Pastaiga pa pasaku takām”: tematiskā izstāde
„Franču rakstniekam Onorē de Balzakam – 215”: grāmatu izstāde
“Iepazīsti cilvēku psiholoģiju”: tematiskā izstāde
„Veido savu karjeru pats!”: tematiskā izstāde

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

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/
Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 646 07672, 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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