Kultūras pasākumi Rēzeknē 2011.gada NOVEMBRĪ
Laiks

1.novembrī
plkst.10.00
plkst.12.00

5.novembrī

Norise

Muzikāla izrāde bērniem
TĀLTĀLA MEŽA
VARONIS

Ģimenes sestdiena

Vieta

Ieejas maksa

Rēzeknes
Kutūras nams,
Teātra zāle

2,00 Ls

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

Bez maksas

„Tāltālā meža varonis” ir piedzīvojumu pilns stāsts par to, kā
Šrekam jāatgūst mīļotā Fiona uz kuru savas tiesības ir izteicis
kaimiņu zemes princis Negantais Hugo. Bet Hugo ir viltīgs, ļoti
viltīgs. Notiek sīva sacensība visas izrādes garumā. Protams,
Šrekam daudz palīdz viņa vecais draugs Ēzelītis, bez kura
nebūtu iedomājama Šreka uzvara un laimīgas beigas.
Izrādes režisors Imants Strads. Lomās: Šreks - Mārtiņš Lūsis,
pārējās lomās Valmieras teātra aktieri - Māra Mennika, Aigars
Apinis vai Kārlis Neimanis, Januss Johansons vai Krišjānis
Salmiņš, Ivo Martinsons vai Imants Strads. Komponists Emīls
Zilberts.

5.novembris
plkst.12.00

Biedrības “ Enģeļi ar
mums”
LABDARĪBAS
KONCERTS

Rēzeknes
Kultūras nams,
Teātra zāle

Bez maksas

6.novembrī

IZRĀDE VISAI
ĢIMENEI
austrumu pasaku
inscenējums
ALADINA BURVJU
LAMPA

Nacionālo
biedrību
Kultūras nams

1,50
2,00 Ls

plkst.12.00

Cita informācija

Ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm visai ģimenei brīva!

Izrāde bērniem un viņu vecākiem "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.

8.novembrī
plkst.18.00

KONCERTS
Trio SILK un Raimonds
Tiguls

Rēzeknes
Kultūras nams,
Koncertzāle

2,00 Ls
1,00 Ls
(studentiem,
pensionāriem)

Režisore Larisa Ščukina, mūzikas autors – Indulis Balodis,
kostīmmeistare – Jeļena Vinogradova, dekorācijas – Vladislavs
Zaharevičs. Izrādē piedalās teātra-studijas "Joriks" aktieri.
Režisore – Larisa Ščukina
Koncerta dalībnieki:
Ieva Šablovska (arfa)
Liene Kļava (alts)
Sondra Lejmalniece (flauta)
Raimonds Tiguls (elektronika)
Programmā: S.Greja, G.Lorentes, R.R.Beneta, R.Tigula
skaņdarbi.
Trio SILK izveidots 2008. gadā, bet par savu debijas gadu
ansamblis uzskata 2010.gadu. Tad Latvijas Koncertu
organizētajos koncertos ar programmu Prieka un skumju dārzs
Trio SILK kopā ar aktieri Ģirtu Ķesteri koncertēja Rīgā Spīķeru
koncertzālē, Kandavā un Liepājā.
Meklējot jaunas idejas turpmākai ansambļa darbībai, trio ir
piesaistījis jaunos komponistus. Tāpēc šajā koncertprogrammā ir
divi skaņdarbi, kas tapuši tieši Trio SILK. Viens no tiem ir
jaunzēlandiešu komponista Semuela Greja uzrakstītais Trio
flautai, altam un arfai, kas izskanēs koncerta pirmajā daļā.
Koncerta pirmajā daļā bez Semuela Greja jaundarba izskanēs arī
Glena Lorente Odonata un Ričarda Rodnija Beneta Sonata after
Syrinx. Šī sonāte tapusi pēc Kloda Debisi skaņdarba Syrinx
flautai solo.
Savukārt latviešu komponists Raimonds Tiguls
izaicinājis Trio SILK uz ļoti neparastu spēli: iesaistījis savā
performancē Aqua (koncerta II daļa). Šajā performancē, kas
tapusi pēc Noras Ikstenas libreta, komponists Trio SILK devis
jaunu lomu un nozīmi. Pats autors spēlēs elektroniku, bet
fotogrāfs Imants Gross veidos performances vizuālo

noformējumu.

10.novembrī
plkst.18.00

Rēzeknes Tautas teātra
izrāde
VISTAS 3

Rēzeknes
Kultūras nams,
Teātra zāle

1,50 – 2,00 Ls

Pats autors par šo lugu teicis – „necils, traģikomisks blurstiķis
bez jelkādas māksliniecsikas vērtības...iepriekšējo „Vistu”
kārtējais turpinājums”, tādējādi aicinot nemeklēt šajā darbā to,
kā tur nav. Arī režisoriem, kas iestudē Vistas, viņš ļauj vaļu
brīvai improvizācijai, jo "ja tēlu raksturi ir precīzi sistēmā un
raksturā, tad kāda klāt pielikta aktualitāte izrādei uzreiz iedod
dzīvību”. Rēzeknes Tautas teātris šo darbu nodēvējis par Tautas
farsu, jo arī uz skatuves, līdzīgi kā dzīvē viss notiek un notiek
negaidīti un pēkšņi. Cilvēki dzīvo, cīnās un nezaudē
optimismu...
Režija – Māra Zaļaiskalns. Kostīmi un telpa – Ināra Apele.
Gaisma un skaņa – Ints Salmiņš. Aktieri: Ināra Apele, Kaspars
Balodis, Vija Dikule, Anita Graudiņa, Aldis Leidums, Daina
Sprice, Dzintra Vernere.

Pagarināta līdz
12.novembrim

Līdz
12.novembrim

IZSTĀDE
Izglītība+Dizains=15

KAZIMIRS LAURS
(ASV) – GLEZNU
IZSTĀDE „Kalifornijas
vasara”

LKM, 1.st.zālē,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

LKM, 3.st.zālē,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

skolēniem un
studentiem0,20 Ls;
pieaugušajiem0,40 Ls

Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina
un amatniecības katedrai šogad aprit 15 gadi. Ir mainījies gan
katedras nosaukums, gan realizēto programmu daudzums, bet
nemainīga ir studentu radošā darbība.

skolēniem un
studentiem0,20 Ls;
pieaugušajiem0,40 Ls

Trimdas latviešu gleznotājs dzimis Rēzeknes novada Makašānu
pagastā un rudeņos atbrauc uz Latviju ieklausīties dzimtā
novada dabas skaņās.

Izstādē skatāmi Dizaina un amatniecības katedras realizēto
programmu studentu darbi, kas paver iespēju aplūkot mūsdienu
interjera un dārza dizaina projektus, telpu maketus, modernus
gaismas ķermeņus, tērpu modeļus, tekstilizstrādājumus un
rokdarbus.

Šoruden mākslinieks aicina mūs „ieklausīties” viņa gleznās, kas
stāsta par Kalifornijas mūžīgo vasaru un orhideju reibinošo
smaržu. Ainavas, klusās dabas, portreti vai figurālas
kompozīcijas – visos darbos autora galvenais izteiksmes
līdzeklis ir krāsa. Sulīgi un piesātināti.

Līdz
12.novembrim

FOTOGRĀFIJU
IZSTĀDE
„Rēzekne un tās cilvēki”

LKM,
3.st.vestibilā,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

Bez maksas

Izstādi rēzekniešiem dāvina SIA „Latgalija”, kas šogad svin 20
gadu jubileju.
Izstādē piedalās 5 Rēzeknes fotogrāfi – Irina Antonova,
Aleksandrs Bondarenko, Aleksandrs Lebeds, Ēriks Zlatkus un
Vladimirs Nikonovs, un tajā skatāmas ap 50 krāsainās un
melnbaltās fotogrāfijas, kurās fiksēti rēzeknieši – ikdiena, tirgus,
pasākumi, izlaidumi, kāzas utt. – dažādi noskaņojumi un dažādi
portretējumi, emocijas pulsē, Rēzekne elpo... Iespējams, daudzi
šajās fotogrāfijās ieraudzīs paši sevi!
Izstādes laikā notiek konkurss - apmeklētāji var nobalsot par sev
vissaistošāko fotogrāfiju un izstādes noslēgumā kāds no
autoriem saņems skatītāju simpātiju balvu no SIA „Latgalija”.

10.novembrī
plkst. 14:0017:00

IZGLĪTOJOŠA
NODARBĪBA
PIEAUGUŠAJIEM
„Gaisma. Tauta. Latvija.”

LKM,
Lektorija zālē,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

studentiem0,50 Ls;
pieaugušajiem1,00 Ls

Latvijas valsts svētku priekšvakarā aicinām apzināties katram
pašam sevī patriotiskās vērtības un apmeklēt izglītojošu
nodarbību.
Teicēja Anita Vīksna analizēs latviešu tautas teiku par Lāčausi,
A.Pumpura eposu „Lāčplēsis”, Raiņa lugu „Uguns un nakts”,
M.Zālītes rokoperu „Lāčplēsis”. Tā būs iespēja skatīt Lāčplēša
izpausmes, simbolus un nozīmi Latvijas garīgajā kultūrā.
Vietu skaits ierobežots. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa
tālr. 26595434 (Inese Ločmele), 64622464 (muzejs).

11.novembrī

Lāčplēša dienā

plkst.10.00

AIZLŪGUMS par
kritušajiem karavīriem

plkst. 16.30

PIEMIŅAS BRĪDIS pie
brīvības cīņās kritušo
karavīru pieminekļa

plkst.17.00

Kinopunkts piedāvā
DOKUMENTĀLĀ
FILMA
Astoņi pilnmēneši

Rēzeknes Jēzus
Sirds katedrālē

Rēzeknes
Miera ielas
kapos
Rēzeknes
Kultūras nams

1 santīms
Dokumentālā filma „Astoņi pilnmēneši” tapusi Afganistānas
austrumu pierobežā, Kunāras provincē 2010. gadā. Piecu nedēļu
laikā filmēšanas grupa ir pirmā un līdz šim vienīgā no Latvijas,
kam izdevies fiksēt NBS speciālo uzdevumu vienības un ASV

101. Airborne divīzijas vienības un ASV Mičiganas Nacionālās
gvardes sauszemes spēku kopējo darbu un cīņas uguns zonā.
Skatītājam tiek sniegta vēl nebijusi iespēja sekot līdzi karavīru
gaitām ārpus posteņa aizsargvaļņiem un saklausīt
kādas pārdomas rodas pēc spēcīgām apšaudēm, savu kaujas
biedru dzīvību glābšanas un bīstamām operācijām kalnos.
Filmas varoņi atzīst, ka vēlas atgriezties kara zonā, jo zina, ka
tur iegūtie biedri un pieredze nepievils.
Dokumentālā filma tapusi sadarbībā ar Latvijas
Aizsardzības ministriju un ASV vēstniecību Latvijā.
Filmas autori Ģirts Straustiņš, Zane Peneze un Sandijs
Semjonovs.
13.novembrī
plkst.19.00.

KRIEVU ŠANSONA
VAKARS

Rēzeknes
Kultūras nams,
Teātra zāle

5,00 – 12,00 Ls

15.novembris

Organizācijas
“Daugavas vanagi”
JUBILEJAS PASĀKUMS

Rēzeknes
Kultūras nams

Bez maksas

LATGALES
MĀKSLINIEKU DARBU
IZSTĀDE „RUDENS 2011”

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

skolēniem un
studentiem0,20 Ls;
pieaugušajiem0,40 Ls

plkst.14.00

No
17.novembra
līdz
17.decembrim
Izstādes
atklāšana
17.novenbrī
plkst.15:00

Koncertā piedalās: Aleksandrs Kirss, Nataša Galiča, Andrejs
Petriks

16.gadu pēc kārtas, svinot Latvijas dzimšanas dienu, Latgales
profesionālie, aktīvi strādājošie un LMA studējošie jaunie
mākslinieki satiekas kopīgā izstādē un piedāvā vērtējumam
pēdējā gadā tapušos glezniecības, grafikas, tēlniecības un
tekstila darbus.

18.novembrī

Plkst.10.00

Latvijas Valsts
proklamēšanas
93.gadadiena
SVĒTĀ MISE LATVIJAI
Rēzeknes Jēzus
Sirds katedrāle
Atbrīvošanas
aleja (no
Latgales Māras
piemineklis Lubānas iela –
Latgales Māras
piemineklis )

Plkst. 15.00

Jauniešu skrējiens
IEELPO RĒZEKNE

Plkst. 16.30

GAISMAS CEĻU
VEIDOŠANA
pie pieminekļa Vienoti
Latvijai

Plkst.17.30

SVINĪGS SARĪKOJUMS
UN SVĒTKU
KONCERTS
Mīlestības dziesma

Rēzeknes
Kultūras nams,
Teātra zāle

Bez maksas

Mihaila Zadornova
AUTORKONCERTS

Rēzeknes
Kultūras nams,
Teātra zāle

7,00 – 20,00 Ls

19.novembrī
plkst. 18.00

Svētku koncerta dalībnieki – Latvijas Radio koris, ansamblis “
Tango sin quinto”, diriģents Sigvards Kļava
Koncerta programmā – A.Maskata, V.Pūces, Ē.Ešenvalda un
P.Butāna skaņdarbi
Rēzeknes pilsetas domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča
apsveikums
Rēzeknes Goda pilsoņa godināšana.
Rakstnieks un satīriķis Mihails Zadornovs ir – viens no
vispazīstamākajiem mūsdienu estrādes māksliniekiem.
Mihaila Zadornova jaunrade precīzi un ar smaidu atspoguļo visu
Krievijas un bijušās Padomju Savienības teritorijā dzīvojošo
cilvēku sadzīvi. Viņš vēro dzīvi ar tādu humoru un
optimismu, kāds mūsu ikdienas krīzes dienās daudziem
cilvēkiem trūkst.

20.novembrī
plkst.17.00

24.novembrī

TEĀTRA STUDIJAS
„JORIKS” IZRĀDE
T. Vaildera lugas
inscenējums
MŪSU PILSĒTIŅA
Muzikāla izrāde
PRINCESE UZ ZIRŅA

plkst.11.00

Rēzeknes
Nacionaļo
biedrību
kultūras nams

1,50
2,00 Ls

Rēzeknes
Kultūras nams,
Teātra zāle

2,00 Ls

Pēc paša Tornona Vaildera teiktā, „Mūsu pilsētiņa” – tā ir „…
vienkārša luga, kurā ir visas sarežģītās tēmas; un tā ir
sarežģītākā luga, kurā es ar mīlestību stāstu par vienkāršākajām
lietām pasaulē”.
Režisors – Iļja Bočarņikovs
Muzikālā izrāde tapusi pēc daudziem labi zināmās H. K.
Andersena pasakas „Princese uz zirņa”. Jaunajā iestudējumā šis
klasiskais darbs iegūs atšķirīgu interpretāciju.
...Princis, kurš ļoti gribēja precēties, apceļo puspasaules savas
līgavas meklējumos. Viņš apmeklē galmus, piedzīvo
pārbaudījumus un nokļūst traģikomiskās situācijās – gan
Francijas galma baleta stundā, gan kaimiņvalsts galmā, kur
mēģinās sasmīdināt princesi Nesmejīti, gan Venēcijas
karnevālā…
Aktieri un mūziķi – Krišjānis Salmiņš, Kristiāna Balčus, Zane
Meldere, Enriko Avots, Aīda Ozoliņa, Egija Silāre, Elizabete
Balčus. Izrādes režisore ir Dita Balčus, komponists – Valts Pūce,
horeogrāfe – Ieva Ozoliņa.

24.novembrī
plkst.18.00

25.novembrī
plkst. 11:00

Profesionālā pūšamo
instrumentu orķestra
“Rēzekne”
20 gadu jubilejas
KONCERTS

Rēzeknes
Kultūras nams

Bez maksas

KNMC seminārs
„LATVIEŠU TAUTAS
TĒRPS. LATGALE”

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

Bez maksas
Iepriekšēja
pieteikšanās!

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs rīko
izbraukuma semināru ciklu par latviešu tradicionālajiem tautas
tērpiem katrā novadā, Rēzeknē norisināsies seminārs par
Latgales novada tautas tērpiem.
Semināra apmeklētājiem būs iespēja nostiprināt un papildināt
zināšanas latviešu tautas tērpu vēsturē un Latgales novada tautas
tērpa komplektēšanā, lektore - etnogrāfe un pētniece Dr.hist.
Aija Jansone.
Dalība seminārā ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos!
Tālr. 64622464

25.novembrī

JAUNIEŠU
IZKLAIDĒJOŠAIS
PASĀKUMS –
KONKURSS

Rēzeknes
Nacionālo
biedrību
kultūras nams

1,00 Ls

Pasākuma organizators - JACis

Latgales rūžeņu Aiju
pieminot
AIJAS RIMŠAS
ATCERES KONCERTS
“ Es līdzās esmu Tev – vai
tā ir maz?”

Rēzeknes
Kultūras nams,
Teātra zāle

2,00
1,00 Ls

Rēzeknes
Nacionālo
biedrību
kultūras nams

1,00 Ls

plkst.12.00

BĒRNU MUZIKĀLĀ
IZRĀDE
„Burvju vārdi”

Aijai Rimšai – meitenei no pilsētas Latgales sirdī dārgas bija
trīs lietas - dzimtais novads, ģimene un dēli. Draiskajās un
skumjajās dziesmās, kurām gan mūziku, gan tekstu raksta Aija
pati, tika izdzīvota ticība, cerība un mīlestība, ar kurām varēja
darīt brīnumus.
Aija bija cilvēks, kas nesa Latgales, Rēzeknes vārdu plašajā
pasaulē. Savu paldies Aijai un Aijas mammai, mēs gribam teikt
caur atceres koncertu ‘’ Es līdzās esmu Tev - vai tā ir maz?’’.
Koncertā piedalīsies duets Inga un Normunds, grupas - ‘’Trīs
vīri’’, ‘’Rikši’’, ‘’Marčello’’, Latgales dāmu pops, ,
‘’Gints&Es’’, Juris Ostrovskis no grupas ‘’Patrioti’’, deju
kolektīvi ‘’Vadži’’(Rēzekne) un ‘’Juris’’(Viļāni), u.c.
Režisors – Andris Ušpelis

No
30.novembra
līdz 7.janvārim

Tautas lietišķās mākslas
ZIEMASSVĒTKU
IZSTĀDE - TIRDZIŅŠ

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

skolēniem un
studentiem0,20 Ls;
pieaugušajiem0,40 Ls

Tradicionāli Ziemassvētku gaidīšanas laikā iespējams gan
apskatīt tautas mākslas meistaru veikumu, gan iegādāties jaukas
dāvaniņas saviem tuviniekiem. Izstādē-tirdziņā skatāmi māla
trauki, adījumi, tamborējumi, audēju u.c. meistaru darbi.

No 1.līdz
30.novembrim

KONFEKTES „GOTIŅA”
ETIĶEŠU IZSTĀDE no
Santas Ulnicānes
privātkolekcijas,
programmas „Viss par
pienu” ietvaros

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

katram
skolēnam0,50 Ls,
iepriekšēja
pieteikšanās pa
tālr.64622464

Santas Ulnicānes (Viļāni, Rīga) kolekcijā ir vairāk kā 1000
konfektes „Gotiņa” etiķetes, lielāka daļa Latvijā ražotas un ap
100 ārzemēs ražotas gotiņas, izstādē skatāma daļa no tām.
Visdažādākie dizaina risinājumi zem viena nosaukuma. Vai esat
kādreiz pētījuši, cik veidos uz konfekšu papīrīša ir iespējams
uzzīmēt govi?

plkst.17.00

„POP-iela 2011”
25.novembrī
plkst.18.00

27.novembrī

Kāpēc piens ir balts un tik veselīgs? Kā senāk pārstrādāja pienu?
Pamatojoties uz seno priekšmetu kolekciju, skolēni uzzina par

piena iegūšanas un piena produktu gatavošanas vēsturi, papildina
zināšanas par piena produktu veselīgumu un daudzveidību.
Nodarbība ietver sarunas, un praktisku darbošanos, pēc izvēles –
var nogaršot no piena gatavotu gardumu. Aicināti pirmsskolas
vecuma bērni, 1.-6.kl. skolēni un citas interesentu grupas.
No 3.līdz
30.novembrim

MUZEJPEDAGOĢISKĀ LKM,
PROGRAMMA „Latviešu Atbrīvošanas
alejā 102,
brīvības cīņas”
Rēzeknē

katram
skolēnam0,50 Ls,
iepriekšēja
pieteikšanās pa
tālr.64622464

Iespēja padziļināt zināšanas vēsturē par Latvijas valsts
dibināšanu un latviešu brīvības cīņām. Nodarbības laikā skolēni
tiek iesaistīti diskusijās un darba grupās, iepazīstas ar Latvijas
valsts simboliem u.tml.
4.-6.kl. skolēni, saliekot PUZZLI, izzinās vēsturisko notikumu
nozīmi mūsdienās.
7.-12. kl.skolēni nodarbībā iepazīs jaunsargu darbības nozīmi.
Sadarbībā ar Rēzeknes Jaunsardzes 2.novada jaunsargiem un
instruktoriem, būs iespēja praktiski sakomplektēt somu, sasiet
drošus mezglus, dziļāk izprotot karavīru situāciju brīvības cīņu
laikā.

No 7.līdz
30.novembrim

LEKCIJA
„Rēzekne un Rēzeknes
apkārtne Latvijas 90
gados”

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

Lekcija muzejā
grupai līdz 30
cilv. – Ls 6,00;
Lekcija ārpus
muzeja grupai
līdz 30 cilv. –
Ls 12,00+ ceļa
izdevumi

Aicinām 10.-12.kl. skolēnus, studentus un pieaugušos iepazīt
dziļāk savu pilsētu un novadu.
Prezentācija fotogrāfijās atspoguļo nozīmīgus notikumus
Rēzeknē un tās apkārtnē sabiedriskajā, sociālajā un kultūras
dzīvē, sākot no 1918.g. līdz 2008.g. Kultūrvēsturisku objektu
iepazīšana, cilvēku likteņgaitas laikmetu griežos un notikumu
analīze vēsturiski salīdzinošā aspektā. Pēc prezentācijas –
zināšanas nostiprinoša viktorīna un vēsturiskas situācijas
improvizēta izspēle.
Nodarbību iespējams novadīt arī pie jums skolā, interešu centrā
u.c.

No 7.līdz
30.novembrim

MUZEJPEDAGOĢISKĀ
PROGRAMMA „Kā top
maize?”

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

katram
skolēnam0,50 Ls,
iepriekšēja
pieteikšanās pa
tālr.64622464

Nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-4.kl. skolēniem.
Iespēja piedalīties improvizētā maizes tapšanas procesā,
iepazīstoties ar maizes cepšanas tradīcijām gan senāk, gan
mūsdienās. Pēc čakli padarīta darba, visus gaida kopīga maltīte
pie lielā saimes galda, dzerot zāļu tēju un izgaršojot maizi.

No
21.novembra
līdz
17.decembrim

No 21.līdz
30.novembrim

MUZEJPEDAGOĢISKĀ
PROGRAMMA „Rudens
raksti”

MUZEJPEDAGOĢISKĀ
PROGRAMMA „Talka
Latgales sētā”

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

LKM,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

katram
skolēnam0,50 Ls,
iepriekšēja
pieteikšanās pa
tālr.64622464

1.-12. klases skolēni u.c. interesentu grupas Latgales
mākslinieku izstādē „Rudens 2011” iepazīs mākslas darbu stilus,
tehnikas un mākslinieku rokrakstus. Nodarbības laikā radoša
darbošanās un iejušanās mākslinieka lomā, iespēju robežās
tikšanās ar jaunajiem māksliniekiem.

katram
skolēnam0,50 Ls,
iepriekšēja
pieteikšanās pa
tālr.64622464

Pirmsskolas vecuma bērni un 1.-4. kl skolēni nodarbības laikā
ielūkosies lauku sētas darba ritmā saskaņā ar gadalaikiem un
dabu. Kas ir talka? Ir rudzu talkas, malkas talkas, ražas talkas
u.c. Nodarbībā tiks iepazīti ne tikai lauku darbi un tradīcijas, bet
arī muzeja krājumā esošie darbarīki. JAUNUMS – interaktīva
spēle „Senie amati un nodarbošanās latgaliešu sētā” –
netradicionāls RIČU-RAČU veids, kas amatu un talku veidu
iepazīšanu padarīt atraktīvu.

Piesakoties uz nodarbību, tiks paziņota informācija par līdzi
ņemamajiem materiāliem (papīrs, zīmuļi, krītiņi vai
ūdenskrāsas).

