Rēzeknes pilsētas BIBLIOTĒKU aktualitātes DECEMBRĪ, 2017
Datums
No 1.–31. decembrim

Pasākumi
Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas
“Neparastas grāmatas”: bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem

No 1.–31. decembrim

“Grāmatas ceļš uz bibliotēkas grāmatplauktu”: bibliotekārā stunda sākumskolas un
pamatskolas vecuma bērniem

No 1.–31. decembrim

“Ceļojums pa bibliotēkas e-katalogu un abonētajām datubāzēm”: bibliotekārā stunda
vidusskolēniem, pieaugušajiem

No 1.–31. decembrim

“Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām

5. decembrī plkst. 14.30
5. decembrī plkst. 14.00
9. decembrī plkst. 13.00

“Ziemassvētku priekam”: radošā darbnīca
“Ar mani runā kaija” : novadnieka Ērika Matuļa grāmatas prezentācija
“Dzejas lasījumi Adventē”: tematisks pasākums sadarbībā ar literātu kopu “Latgales
ūdensroze”
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas svētki pie lielās Ziemassvētku egles

9. decembrī plkst. 18.00

1.–8. decembrī
1.–11. decembrī
1.–15. decembrī
1.–16. decembrī
1.–9. decembrī
1.–31. decembrī
4.–27. decembrī

Literatūras izstādes
“Latviešu rakstniecība man mīļāka par visu pasaulē! Andrejam Upītim – 140”:
tematiska izstāde no cikla “Latviešu rakstnieki – jubilāri”
“Ak, šis skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks”: tematiska izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Dievnams Rēzeknes centrā” (pirms 80 gadiem iesvētīta Rēzeknes Sāpju Dievmātes
baznīca): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”
“Grāmatu jaunumi”: grāmatu izstāde
“Decembra ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde
“Dzimis Rēzeknē” (Aleksandram Stankevičam – 85): tematiska izstāde no cikla
“Latgale un latgalieši”

Vieta
Iepriekšēja pieteikšanās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069
Iepriekšēja pieteikšanās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069
Iepriekšēja pieteikšanās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Iepriekšēja pieteikšanās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Festivāla parkā, Pils ielā 17, Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37,
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
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4.–19. decembrī
7.–14. decembrī
12.–19. decembrī
12.–27. decembrī
13.–27. decembrī

14.–28. decembrī
14.–28. decembrī
14.–30. decembrī
14. decembrī,2017–
8. janvārī, 2018
16.–31. decembrī
18.–29. decembrī
18.–30. decembrī
19.–29. decembrī
19.–29. decembrī
20.–27. decembrī
28. decembrī,2017–
4. janvārī, 2018

“Ieklausies Ziemassvētku brīnumā”: tematiska izstāde
“Juristu padomi vieglākai dzīvei: 10. decembris – Starptautiskā cilvēktiesību diena”:
tematiska izstāde
“Mīlētā dzīve – dzīvotā dzīve. Zentai Mauriņai – 120”: tematiska izstāde no cikla
“Latviešu rakstnieki – jubilāri”
“Zentas Mauriņas domu varavīksne: izcilajai latviešu rakstniecei, filoloģijas zinātņu
doktorei – 120”: tematiska izstāde
“Ar spāku, kas ap myusim,
Mes myužam stypri byusim” (Pēterim Jurciņam – 85): tematiska izstāde no cikla
“Latgale un latgalieši”
“Goda sardzē pie rudzu asna: Pēterim Jurciņam – 85”: tematiska izstāde
“Vecticības pētnieks” (Ivanam Zavoloko – 120): tematiska izstāde no cikla “Latgale un
latgalieši”
“Balta, balta dvēselīte Ziemassvētku sniedziņam”: tematiska izstāde
“Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām”: grāmatu izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Nāk Ziemsvētki un gaisma dvēselē staro!”: tematiska izstāde
“Ziemas pasaka”: tematiska izstāde
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti iesaka”: grāmatu izstāde
“Krokodila Genas un Pekauša tētim Eduardam Uspenskim – 80”: tematiska izstāde
“Ziemassvētku brīnumlaiks”: tematiska izstāde
“Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas pasaulē”: tematiska izstāde

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Kultūras notikumi Rēzeknē 2017. gada DECEMBRĪ
Laiks
1. decembrī

Notikums
10. starptautiskā latgalistikas
konference “Myusu dīnu
latgalīšu volūda”

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

rezekne.lv/kultura/afisa

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijā,
Atbrīvošanas alejā 115

Plašāka informācija
http://www.rta.lv/notiku
ms/302

Konference notiek 30. novembrī un 1. decembrī. Veltījums mūsdienu latgaliešu
rakstības pirmās normatīvās apspriedes 110 gadu jubilejai un pašreizējo
rakstības nosacījumu desmitgadei.
Latgalistikas konferences līdz šim ir notikušas Sanktpēterburgā (Krievija,
2008), Rēzeknē (Latvija, 2009), Greifsvaldē (Vācija, 2010), Poznaņā (Polija,
2011), Rīgā (Latvija, 2012), Ačinskā (Krievija, 2013), Rēzeknē (Latvija, 2014),
Viļņā (Lietuva, 2015), Rēzeknē (Latvija, 2016). Šoruden latgalistikas
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2. decembrī
plkst. 10.00–16.00

Ģimenes sestdiena

2. decembrī
plkst. 17.00

Vladimira Petrova jubilejas
izrāde “Monologs”

2. decembrī
plkst. 18.00

“The Sound Poets”
akustiskais koncerts
“Joprojām”

3. decembrī

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97
Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

Rēzeknes kultūras
Mazākumtautību
māksliniecisko kolektīvu skate nams, Brāļu Skrindu

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464

konference notiks desmito reizi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, noslēdzot
latgalistikas konferenču ciklu.
Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm
brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 16.00

5,00 €

Rēzeknes teātra “Joriks” aktiera un režisora Vladimira Petrova jubilejas izrāde.
Krievu valodā.

12,00–18,00 €

Koncertu sērijā “Joprojām” “The Sound Poets” izpilda materiālu no visiem
grupas albumiem īpaši aranžētās, akustiskās versijās. “Esam priecīgi atkal
doties ceļā pie saviem klausītajiem visā Latvijā. Priecīgi, jo atkal satiksimies ar
viņiem tik ļoti tuvā un personiskā gaisotnē, lai dalītos mūsu muzikālajos
stāstos. Priecīgi, jo atmiņās vēl spilgti saglabājušies emocionālie mirkļi no
“Joprojām” pavasara koncertu sērijas, kurā klausītāji mūs lutināja ar savām
emocijām, gavilēm, ovācijām, kādai klusai asarai vai vienkārši patiesiem
klusuma brīžiem pēc dziesmas pēdējā akorda, lai vēl mirkli uzkavētos tajā
īpašajā sajūtā, ko visi kopā spējām uzburt,” stāsta grupas solists Jānis Aišpurs.
Mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu skate dalībai Starptautiskajā
folkloras festivālā “Baltica – 2018” un XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos. Sīkāk: http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/mazakumtautibumaksliniecisko-kolektivu-skates-rezultati/
ARPC Jauniešu atvērtā centrs “JACis” rīko jauniešu konkursu “Popiela 12”.
Jauniešu iemīļotais pasākums “Popiela” notiek jau 12. gadu pēc kārtas.
Jauniešu grupas veido priekšnesumus – pop klipus – un demonstrē tos
noslēguma pasākumā. Šogad skatītājus sagaida pop žanra revolūcija,
spilgtākie jauniešu popkultūras elku uznācieni, apvīti ar aizraujošu sižeta līniju
un jauniešu interpretāciju.
Konkursa mērķis ir veicināt Rēzeknes un Latgales reģiona jauniešu jaunradi,
pašiniciatīvu un aktīvu līdzdalību jauniešiem draudzīgās vides veidošanā
pilsētā un Latgalē.
Katru gadu konkursā piedalās jaunieši no Rēzeknes skolām, pārstāvji no
Latgales novada skolām un organizācijām, prezentējot krāsainus, interesantus
un radošus priekšnesumus.
Pasākuma ilgums: 4 h
“Gleznošana – tā ir burvestība. Es neuzskatu sevi par burvi, gleznošana man ir
vaļasprieks.” Līga Grāvele dzimusi 1986. gadā Jēkabpilī, šobrīd dzīvo un
strādā Rēzeknē. Līga studējusi apģērbu dizainu Rēzeknes Mākslas un Dizaina
vidusskolā, kā arī absolvējusi bakalaura studijas Latvijas Mākslas akadēmijas
(LMA) Latgales filiālē grafikas nodaļā. Šogad māksliniece nolēmusi studēt vēl
arī glezniecības nodaļas bakalaura programmā, šobrīd pirmajā kursā.
Māksliniecei vienmēr tuvs ir bijis portreta žanrs. Darbos attēlotie personāži
parasti ir tuvi cilvēki. Autores darbos bieži parādās latviešu tautu meitas

Bezmaksas

ielā 3

6. decembrī
plkst. 17.00

Jauniešu konkurss
“Popiela 12”
“Pop Revolution – No Limit”

Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97

5,00 €

Līdz 6. decembrim

Līgas Grāveles
personālizstāde “Burvības”

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

Tālr. 29390701
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Inga Onževa “Baltā”

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

Tālr. 29390701

7. decembrī
plkst. 18.00

Rēzeknes Krievu tautas teātra
izrāde “Svešā vecmāmiņa”

2,00 €

Līdz 8. decembrim

Osvalda Zvejsalnieka izstāde
“Pašportrets”

Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97
Mākslas galerija,
Latgales vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē

9. decembrī
plkst. 12.00

Koncertizrāde ģimenēm
“Brīnumskapis un Elektriskā
ģimene”

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

8,00–12,00 €

9. decembrī
plkst. 16.00

Kora “Mirabilis’’ Adventes
koncerts

Rēzeknes kultūras
nams, Brāļu Skrindu
ielā 3

Bezmaksas

9. decembrī
plkst. 17.00

Izrāde “Uzmanību, durvis
aizveras!” pēc
Tenesija Viljamsa lugas “Ilgu
tramvajs” motīviem

Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97

5,00, 7,00 €

No 7. decembra līdz
21. janvārim

Bezmaksas

tradicionālos tērpos, taču kāda no tērpa detaļām ir iztrūkstoša, ir atsegtas
intīmas ķermeņa daļas u.tml., kas darbus padara koķetus un apvienojot sevī
tradicionālo un moderno, sniedz referenci uz latviešu tautas dziesmām, kurās
atskaitot darba tikumu, kara un gadskārtas tēmas, gan tiešā, gan simboliskā
veidā ļoti tiek apdziedāts cilvēka ķermenis un reproduktīvā funkcija.
Māksliniece piedalījusies daudz un dažādās izstādēs Latvijā (Rēzeknē, Rīgā,
Varakļānos u.c.), kā arī ārzemēs – ar grafiku “Sleeping Beauty” saņēmusi
godalgoto 1. vietu starptautiskajā konkursā – izstādē “Art Sessio” Vitebskā,
Baltkrievijā. Personālizstādes notikušas Rēzeknē un Jēkabpilī.
Māksliniece Inga Onževa dzimusi Rīgā, taču savas studiju gaitas izvēlējusies
uzsākt Rēzeknē, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Laika gaitā ar
skolu saikne netika zaudēta, un šobrīd Inga ir Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas glezniecības un kompozīcijas skolotāja. I. Onževas darbi top īpašā
manierē un stilā, meklējot tehnikas atbilstību idejai, māksliniece ir atteikusies
no gleznošanas ar otu, tās vietā tiek izmantota špaktele un krāsu rullītis. Tāpēc
mākslas darbos attēlotie dabas tēli ir monumentāli un abstrahēti, tīriem,
gludiem krāsu laukumiem mijoties ar bieziem krāsas triepieniem. Darbos tiek
izmantoti arī krāsu šļakstinājumi, kas piešķir gleznām savdabīgu dinamismu.
Režisors Igors Mihailovs.

Mākslinieks un profesors Osvalds Zvejsalnieks ar Rēzekni ir saistīts gandrīz 50
gadus. Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne uzskata, ka bez Osvalda Rēzekne
būtu pilnīgi cita pilsēta – iespējams, tajā nebūtu vienas no labākajām mākslas
vidusskolām Latvijā, nebūtu spēcīga mākslinieku grupa ar kvalitatīvām
izstādēm, nebūtu Latvijas Mākslas akadēmijas filiāles. Patiesībā viss, ko viņš
gleznojis saistībā ar Rēzekni, ir O. Zvejsalnieka dzīves pašportrets, bet
pilsētas un tās cilvēku gleznojumos mākslinieks rada Rēzeknes portretu.
Elektriskā ģimene, reizē bīstama un mīļa, solās Brīnumskapī iedegt
neskaitāmas Ziemassvētku gaismiņas. Un Brīnumskapis jau nepaliks parādā.
Tam jaunas dziesmas par ģimeni, kura ir tik cieši saistīta, ka nespēj dzīvot
viens bez otra.
Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds katedrāles kora “Mirabilis’’ (vad. Nellija
Sarkane) koncerts, koncertmeistare – Linda Laduse. Piedalās Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi (mākslinieciskā vad. Nellija Sarkane),
Rēzeknes katoļu vidusskolas Teātra pulciņa dalībnieki (vad. Valda Igaune).
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde. Mūsdienu cilvēks daudz laika velta
visdažādākajiem sociālajiem tīkliem, kur katrs var būt tāds, kāds vēlas būt,
izskatīties tā, kā vēlas izskatīties, var montēt savas dzīves kadrus tādā “filmā”,
kāda viņam patīk. Un tā noteikti ir “filma-sapnis”, stāsts par ideālu dzīvi. Taču
realitāte var būt pavisam savādāka. Lugā tiek pētīta šī smalkā robeža, kad
reālā dzīve pakāpeniski pārtop ilūzijā, kad realitāte sāk izzust skaistos melos.
Kas ir baisāk – skarba realitāte vai skaista ilūzija? Atbildot uz šo jautājumu,
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9. decembrī
plkst. 18.00

9. decembrī
no plkst. 16.00 līdz 20.00

9. decembrī
plkst. 15.00

Rēzeknes egles iedegšana

Festivāla parkā, Pils
ielā 17

Labdarības Ziemassvētku
akcija-tirdziņš
“Sasildīsim mazās ķepiņas!”

Festivāla parkā, Pils
ielā 17

Stāsti un sarunas.
Tikšanās ar bestsellera

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,

Bezmaksas

3,00 €, cenā iekļauta
vīna glāze

esiet uzmanīgi, jo vienā brīdī durvis uz tagadni var aizvērties pavisam...
Režisors: Georgijs Surkovs. Scenogrāfija un kostīmi: Vera Sokolova (Krievija).
Lomās: Laura Atelsone, Ance Muižniece, Kārlis Derums, Kārlis Tols.
Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 16+
Izklaidējoša programma kopā ar Laimes lāci un rūķīti. Rūķim un Laimes lācim
šogad ticis atbildīgs uzdevums no Ziemassvētku vecīša – rūķim jāatrod šī
gada īpašā Ziemassvētku egle – pati skaistākā, kuplākā un spožākā, bet
Laimes lācim – jāuzber kripatiņa laimes un prieka katrā eglītes zarā. Abi ir
devušies ceļā īpašās eglītes meklējumos, izstaigājuši jau daudzas pilsētas
laimi un prieku dalīdami, bet skaistāko, kuplāko un spožāko eglīti vēl meklē.
Vai tā varētu būt Rēzeknes egle? Lai to noskaidrotu, palīgā steigsies
iepriekšējā gada gudrais palīgs – pērtiķēns un atbildīgais par šo gadu –
lielībnieks gailis (piedāvā SIA “Pārsteigumu karuselis”).
Pasākumā piedalīsies: Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālais ansamblis
“Noskaņa” (vad. Svetlana Bilinska), Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči”
(vad. Gunta Sidorova), Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vokālais ansamblis
(vad. Dace Viša), Rēzeknes 5. vidusskolas popgrupa “Šurumburums” (vad.
Inga Mazure).
Ziemassvētku ciematiņā:
16.00–20.00 Tirdziņš. Gaismu virtenēm rotāti koka namiņi gluži kā pasakā
priecēs ar tajos atrodamo krāsu, smaržu un garšu dažādību – varēs iegādāties
siltas un jaukas svētku dāvanas, piparkūkas un sasildīties ar tēju.
17.00–20.00 Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti. Egles iedegšanas svētkos
Festivāla parkā darbosies arī Ziemassvētku vecīša namiņš, kurā, noskaitot
dzejolīti, varēs saņemt konfektes (ja vēlaties saldumu paciņu, pie rūķa
jāiegādājas dāvanas kupons 3,00 €).
16.00–20.00 Zoosēta: truši, kazas, aitas u. c. (SIA “Arktus”).
18.00 Bibliotēku lasīšanas akcijas noslēgums – Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas svētki pie egles.
ARPC “Zeimuļs” sadarbībā ar dzīvnieku patversmes brīvprātīgajiem organizē
labdarības Ziemassvētku akciju-tirdziņu “Sasildīsim mazās ķepiņas”. Sestdien
Rēzeknes Festivāla parkā strādās labdarības līdzekļu vākšanas kiosks
dzīvnieku patversmes iemītniekiem.
Katrs varēs iegādāties suvenīrus ar suņu simboliku, adītus izstrādājumus,
apsveikuma kartiņas un citas pašdarinātas lietas, kas ir ideāla Jaungada
dāvaniņa. Visi akcijas laikā savāktie līdzekļi tiks izlietoti Rēzeknes dzīvnieku
patversmes iemītnieku uzturēšanai un ārstēšanai.
Kā arī drīkst atnest visu, ko vēlaties uzdāvināt šiem dzīvnieciņiem. Tie varētu
būt konservi un sausā barība kaķiem, kaķēniem un suņiem. Gaidīsim visus,
kuriem rūp nelaimē nonākušu dzīvnieku liktenis! Nepalieciet vienaldzīgi pret
tiem, kas gaida Jūsu siltumu un mīlestību.
Turpinot savu trešo aktīvās rosības gadu, Lūznavas muiža aicina uz jaunu
sarunu un stāstu ciklu, kuru caurvīs ar literatūru saistīti stāsti un
iedvesmojošas personības. Pirmais cikla pasākums paredzēts 9. decembrī,
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10. decembrī
plkst. 12.00

10. decembrī
plkst. 16.00

No 11. decembra līdz
13. janvārim (2018)
P., O., T., C., Pk. 10.00–18.00
S. 10.00–16.00

“Saplēstās mežģīnes” autori
Karīnu Račko

Rēzeknes novads

“Ezis, kurš mīlēja slepeni”
Rēzeknes teātra “Joriks”
izrāde bērniem:
pārsteidzoši notikumi lauku
setā pēc Daiņa Šukis stāsta
motīviem
GALAKTIKA. Koncerts “Es
piederu Tev – Tu man”

Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97

5,00 €
Ģimenes biļete (4
personas) 15,00 €

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

5,00–15,00 €

Latgales vēstniecībā GORS izskanēs sirsnīga un Ziemassvētku gaidīšanas
noskaņu pilna koncertprogramma “Es piederu Tev – Tu man”. Izpildītāju
sastāvā Normunds Zušs, Ingars Puncuļs, Ingrīda Balode, Ieva Grēvele,
Vadims Miļeščenkovs un Vitolds Gorņevs.
Koncerta galvenā ideja ir bez lieka skaļuma un trokšņa, kaut uz brīdi
klausītājiem dāvāt to sirds siltumu un mieru, kas mūs pārņem, laužoties cauri
garākajām ziemas naktīm pretī jaunai gaismai, pretī jaunai cerībai, pretī
brīnumam.

A. Paulāna TLMS amatnieku
darbu
Ziemassvētku izstāde-tirdziņš

Rēzeknes TIC Amatu
prasmju telpā, Krasta
ielā 31

Bezmaksas

Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas amatnieku darbu
Ziemassvētku izstādes laikā varēs tikties ar keramiķiem, audējām, pinējiem un
citiem amata meistariem, rast prieku dažādās cilvēku rokām izgatavotās
ikdienā noderīgas lietās, iegādāties dāvanas un izvilināt no meistariem kādu
amata noslēpumu.
Izstāde atvērta: Pirmdien–piektdien 10.00–18.00; Sestdien 10.00–16.00;
Svētdien – slēgta
Kopš 1930. gadu sākuma Rēzekne kļuva par vienu no nozīmīgākajiem
Mariāņu kongregācijas atbalsta punktiem Latvijā. 1937. g. beigās tika atklāta
Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca, kura visai ātri kļuva par
vienu no pilsētas simboliem. Šogad aprit 80 gadi, kopš baznīca iesvētīta ,
tāpēc vēstures mirkļu pieturā ielūkosimies Mariāņu kongregācijas un Rēzeknes
Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas vēstures lappusēs.
Svētku izrādē gaidāmi brīnumaini krievu tautas pasaku varoņu piedzīvojumi.
Ivanuška satiek Zmeju Goriniču, Babu Jagu, Sarkano Cepurīti un citus, taču,
iemīloties cara meitā, viņš pārvar visus šķēršļus. Izrādē skatītājus priecēs arī
muzikālā daļa ar Gladkova, Dunajevska un Zacepina mūziku.

12. decembrī
plkst. 14.00

Vēstures mirkļu pietura
“Rēzeknes Sāpju Dievmātes
Romas katoļu baznīcai 80”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Bezmaksas

12. decembrī
plkst.18.00

Jaungada pasaka bērniem
“Brīnumainais kuģis”

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

7,00 €, GORS

kad gaidāma tikšanās ar jaunākā latviešu literatūras bestsellera, erotiskā
romāna “Saplēstās mežģīnes” autori Karīnu Račko. “Saplēstās mežģīnes”
autore, atklāti un drosmīgi rakstot par vīriešu un sieviešu slēptākajām vēlmēm,
pilnīgi sagrauj mītu par latvisko kautrīgumu. Karīnas Račko ikdienas profesija ir
saistīta ar medicīnu, tādēļ nav pārsteigums, ka romāna darbība risinās mediķu
aprindās. Kāda ir autore, kuras spriedzes un jutekliskuma piesātinātais debijas
romāns “Saplēstās mežģīnes” atver pilnīgi jaunu lappusi latviešu literatūras
vēsturē, varēs noskaidrot Lūznavas muižā.
Par ko savā starpā runā un par ko spriež lauku sētas iemītnieki - ezītis Dadzis,
runcis Pičus, gotiņa Pelenona, ruksis Polinēzijs un citi? O, to gan jūs gribētu
zināt, vai ne? Nāciet un piedalieties!
Režisore: Paula Pļavniece. Lomās: Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols.
Latviešu valodā. Izrāde visjaunākajiem skatītājiem (5+).
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12. decembrī
plkst. 18.00

“Veidenbaums.Live”
Rēzeknes teātra “Joriks”
dzejas un mūzikas izrāde

Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97

5,00 €

Latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150. Viņa vārdi nav tikai
tinte uz noputējušām burtnīcu lappusēm vai mūžveca obligāta nodeva skolas
programmās. Viņa vārdi dzīvo un skan, kad atkal un atkal saduramies ar
pārlaicīgo. Nesaprasts, izaicinošs, ar savam laikam vēl nepieredzētu sarkasma
devu viņš izdega 24 gadu vecumā. Taču pavisam jaunā veidolā Veidenbaums
dzīvos uz Rēzeknes teātra “Joriks” skatuves, piepildot to ar skaļu mūziku,
piparotu dzeju un, galvenais, iespēju mums katram palūkoties uz sevi no
malas cauri tai „tumsai un miglai, kas pasauli sedz”.
Režisors – Georgijs Surkovs. Scenogrāfija – Paraskēva Deikina.
Dzejas uzvedumā piedalās aktieri Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols,
Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs.
Izrāde latviešu valodā.

14. decembrī
plkst. 18.00

Aleksandrs Ostrovskis
“Bagātas līgavas”.
Rēzeknes teātra “Joriks”
komēdija 2 cēlienos

Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97

5,00, 7,00 €

Izrāde – spēle, kuru iedvesmojusi Aleksandra Ostrovska lugas gaisotne,
humors, brīvības sajūta un draiskums, kā arī paša autora mīlestība pret dzīvi.
Tas ir stāsts par brīvi un nebrīvi, patiesību un meliem, par triju neprecētu
sieviešu likteņiem. Viņas šķir vecums un sabiedriskais statuss, taču visas trīs
vieno vēlme – izveidot ģimeni.
Režisors: Antons Kiseļuss (Igaunija). Scenogrāfija un kostīmi: Olga Gaļicka
(Krievija). Lomās: Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs, Larisa Beilo,
Genādijs Voronovs, Tatjana Suhinina – Pecka, Vladimirs Petrovs.
Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums 12+

15. decembrī
plkst. 17.00

Svētku koncerts
“Ar gaismu un mīlestību”

Bezmaksas

Koncertā piedalās Rēzeknes vispārizglītojošo skolu mazie mūzikas kolektīvi.

15. decembrī
plkst. 18.00

Ksenija Sidorova “Carmen”

Rēzeknes kultūras
nams, Brāļu Skrindu
ielā 3
Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

18,00–25,00 €, GORS

Akordeoniste Ksenija Sidorova kopā ar starptautisku mūziķu apvienību –
kontrabasistu Roberto Kohu, pianistu Klaudio Konstantīni, vijolnieku Alehandro
Logersio, ģitāristu Rentko Dirksu un sitaminstrumentālistu Itamaru Doari –
atskaņos slavenākās ārijas no Žorža Bizē operas „Karmena", kā arī Astora
Pjacollas, Ernesto Lekuonas skaņdarbus un Latīņamerikas tradicionālo
mūziku.

Līdz 16. decembrim

Latgales mākslinieku darbu
izstāde RUDENS 2017
“Asni. Osni”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem,
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 0,80 €

Mākslas galerija,
Latgales vēstniecība

Bezmaksas, GORS

Latgales mākslinieku darbu izstāde “Rudens 2017” piedāvā tēmas “Asni.
Osni” interpretāciju. Asns – dabas mošanās pavasarī, jauna gadskārtu cikla
sākums. Dabas atdzimšana pēc ziemas stinguma atmodina arī cilvēka dzīslās
jaunus spēkus, gribu dzīvot un darboties. Asnot, dzīt asnus – sākties, dzimt,
tāpēc izstādei izvirzītā tēma ir tverama arī kā metafora Latvijas valstiskuma
veidošanās laikam pirms simts gadiem.
Izstāde pulcē māksliniekus no visas Latgales. Iespēja iepazīt tēmas risinājumu
visdažādākajos mākslas žanros un izpausmēs.
No 8. decembra līdz 6. janvārim Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā
būs skatāma kinorežisora un mākslinieka Jāņa Streiča ainavu personālizstāde.

16. decembrī

Jāņa Streiča ainavu
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GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē

Jāņa Streiča darbus atzinīgi novērtējuši profesionāli mākslinieki. Džemma
Skulme: “Jānim Streičam ir dabas dota smalka tonalitātes izjūta, ko jūt arī
filmās.” Jāzeps Pīgoznis: “Glezniecībā, tāpat kā kino viņš mainās, tas nozīmē,
ka viņš ir radošs, meklējošs mākslinieks.” Izstādē meistars rādīs kā savas
jaunākās, vasarā un rudens pusē Lietuvā un Preiļu pusē tapušās ainavas, tā
arī iepriekšējo gadu darbus.
Šis gads ir Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” jubilejas gads, kura noslēgumā
savu 75 gadu dzimšanas dienu koris ir nolēmis nosvinēt Latgales vēstniecībā
GORS. Svētku koncerta programmā: I daļa – komponista Ērika Ešenvalda
skaņdarbi; II daļa – Jēkaba Jančevska lieldarbs “No letu zemes”. Piedalās:
VAK “Latvija”, diriģents Māris Sirmais, aktrise Zane Jančevska, stīgu grupa un
tautas muzikanti.
Ziemassvētku vecīša namiņā mazi un lieli varēs sastapt Ziemassvētku vecīti.
Ieejot vecīša namiņā un noskaitot dzejolīti, saņemsiet konfekti, ja vēlaties
saldumu paciņu, pie rūķa jāiegādājas dāvanas kupons 3,00 €.

plkst. 16.30

personālizstāde. Tikšanās ar
mākslinieku

16. decembrī
plkst. 18.00

“Svinam GORĀ!”. VAK
“Latvija” 75 gadu jubilejas
koncerts

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

7,00–15,00 €, GORS

16.–30. decembrī
plkst. 16.00–19.00

Tikšanās ar Ziemassvētku
vecīti

Festivāla parkā, Pils
ielā 17

Dāvanas kupons 3,00 €

16. decembrī
plkst. 15.00

Stanislav Yudin & Asnate
Rancane

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

5,00–7,00 €

17. decembrī
plkst. 15.00

Koncerts “Gaišie
Ziemassvētki”

Rēzeknes kultūras
nams, Brāļu Skrindu
ielā 3

5,00 €,
skolēniem un
pensionāriem – 2,00 €

18. decembrī
plkst. 18.00

“Pamodini Salaveci”.
Jaungada Fiksi šovs

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

11,00–18,00 €

Fiksiki atgriežas uz skatuves ar jauniem piedzīvojumiem, šoreiz Jaungada
izrādē. Tā kā Jaunais gads ir ģimenes svētki, Simka, Noliks un kompānija
skatītājus satiks kopā ar saviem vecākiem un pirmo reizi ar viņiem kopā uz
skatuves būs Papus un Masja. Izrāde krievu valodā.
Amatnieku darināti meistardarbi, zemnieku audzēti lauku labumi, tirgotāju
sarūpēti gardumi un piparkūkas.
Pieteikšanās tirgotājiem pa tālr. 26332249, 64622222

Bezmaksas

Rēzeknes bērnu deju kolektīva “Dziguči” (vad. Gunta Sidorova) koncerts.

19.–23. decembrī,
25.–26. decembrī
plkst. 16.00–19.00
21. decembrī

Svētku tirgus
Ziemassvētku ciematiņā

Festivāla parkā, Pils
ielā 17

“Piparkūkas danco’’

Rēzeknes kultūras
nams, Brāļu Skrindu

Staņislavs Judins meklē iedvesmu etniskajā mūzikā, Asnate Rancāne –
improvizācijā. Duets “Stanislav Yudin & Asnate Rancane” ir radies no idejas
apvienot atšķirīgās muzikālās pieredzes, lai kopā radītu ko jaunu un nebijušu.
Kopēja improvizācija rodas, apvienojoties Staņislava kompozīcijām, Asnates
zināšanām par etnisko mūziku un folkloru. Oriģinālmūziku ar tautas tekstiem
papildina tautas melodiju apdares. Staņislavs Judins ir zināms kā džeza un
improvizācijmūzikas kontrabasists, kurš bieži piedalās eksperimentālās
mūzikas projektos. Pēdējā laikā arvien vairāk pievēršas kompozīcijai un ir
pārliecināts, ka iedvesmu iespējams rast dzimtajā zemē. Asnate Rancāne ir
etniskās mūzikas pētniece, multiinstrumentāliste un tradicionālās mūzikas
grupas “Tautumeitas” vadītāja. Jau no agras bērnības aktīvi darbojas folkloras
mūzikā. Meklē iedvesmu improvizācijā, kuras radīšanā izmanto zināšanas un
pieredzi, kas gūta, strādājot ar etnisko mūziku.
Koncertā piedalās Zanes Ludboržas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi,
instrumentālais ansamblis “Excelsus”, klezmer mūzikas ansamblis “L'Chaim”,
Zanes Ludboržas akordeonistu orķestris.
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plkst. 17.00
22. decembrī
plkst. 10.00–18.00

Rēzeknes bērnu deju kolektīva ielā 3
“Dziguči” koncerts
Rēzeknis Kulturys i
Latgaļu Zīmyssvātku lelais
atpyutys parkā, Raiņa
tiergs
īlā 29a

Jura Libeka gleznu izstāde
“Pilsētas poēzija”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

22. decembrī
plkst. 18.00

Muzikāla pasaka ģimenei
“Grinča Ziemassvētki”

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

23. decembrī
plkst. 12.00

Cirka izrāde

25. decembrī
plkst. 13.00

25. decembrī
plkst. 15.00

Rēzeknes teātra “Joriks’’
muzikālā Jaungada izrāde
“Ledus pilsētas burvis’’ un
interaktīvā programma
bērniem
Ziemassvētku vakars pie
Rēzeknes egles

25. decembrī
plkst. 17.00

Igauņu ģimenes koncerts
“Atīdami Zīmyssvātki”

22. decembrī
plkst. 14.00 atklāšana

Pīsasaceit pa
tel. 27739500 voi epostu
salvis272@inbox.lv,
Sandijs
Skolēniem,
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 0,80 €

Izstāde skatāma no
22. decembra (2017) līdz
27. janvārim (2018)

Rēzeknes kultūras
nams, Brāļu Skrindu
ielā 3
Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97

6,00–12,00 €, GORS

Amatnīku darynuojumi. Puorsteigumi nu tierguotuojim. Saiminīku i saimineicu
gordumi. Sylta čaja, piparkūkys i Zīmyssvātku muzyka.
Pīsasaceišonys anketa: https://failiem.lv/u/792rxgff).
Reikoj SIA “Faktors X brīvs”.
Gleznotājs Juris Libeks (1984) mācību gaitas mākslā ir sācis Rēzeknē,
vispirms absolvējot Rēzeknes Mākslas vidusskolas Vizuāli plastiskās mākslas
nodaļu, pēc tam iegūstot bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas
Latgales filiālē. Izglītību turpinājis Rīgā, studējot LMA maģistrantūrā, kuru
beidzis 2010. gadā. Pašlaik mākslinieks dzīvo Jelgavā, sarīkojis vairākas savu
darbu izstādes Latvijas pilsētās. Mākslinieks saka: “Gleznošana ir tāda
nodarbe, kurā jāmeklē un jātuvojas, kamēr iekšējā balss pasaka – jā, ir! Bet
kas tas tāds ir, to ir grūti pateikt, varbūt tā ir vienkārši jūsma par ekspresiju vai
deformācijām, kur niansēm ir īpaša nozīme, tas attiecas gan uz krāsu izvēli,
gan izpildījumu”.
Visiem zināmā pasaka par nejauko Ginču, kurš ienīda Ziemassvētkus tikai
tāpēc, ka bērnībā pret viņu bija izturējušies slikti. Taču Ziemassvētki ir brīnumu
laiks, un ar mazās meitenītes Sindijas palīdzību Grinčs atgūst ticību labajam,
cilvēkiem un arī Ziemassvētkiem.
Sirsnīga muzikāla pasaka divās daļās, kurā netrūks arī jautrības un
Ziemassvētku noskaņas.
Izrādes režisors – Imants Strads, galvenajā lomā Māris Bezmers.
Informācija sekos.

7,00 € (bērniem ar
dāvanu),
5,00 € (pieaugušajiem)

Latviešu valodā.

Festivāla parkā, Pils
ielā 17

Bezmaksas

Interaktīvā programma ģimenēm– jautras dejas un spēles kopā ar Rēzeknes
teātra “Joriks” pasaku varoņiem.
Svētku tirgus Ziemassvētku ciematiņā 19.–23. decembrī, 25.–26. decembrī
plkst. 16.00–19.00

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

7,00–15,00 €, GORS

Pašos Ziemassvētkos aicinām uz latgaliski sirsnīgu satikšanos ar Igauņu
ģimeni no Gaigalavas koncertā “Atīdami Zīmyssvātki”. Ar Igauņu ģimeni
Latgales vēstniecības GORS apmeklētāji tikās 2016. gada Lieldienās, kad
kopīgā dziesmu priekā Rēzeknē izdevās ļoti sirsnīgs, bet reizē lustīgs un īsti
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latgalisks concerts. Šogad ģimene un tās draugi sarūpējuši šādu satikšanos
citā nozīmīgā gada laikā – Ziemassvētkos. Svētku koncertā skanēs
Ziemassvētku dziesmas, latviešu un latgaliešu tautasdziesmu apdares, kā arī
ziņģes.

27. decembrī
plkst. 19.00,

“Savādi gan!” Jaungada TV3
šovs

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

15,00–25,00 €

TV3 Jaungada šovs būs veltīts leģendārajam TV raidījumam “Savādi gan!”. Tā
būs lieliska iespēja vienuviet satikt visus kādreizējos raidījuma veidotājus un
kopā pasmieties par šīs dienas aktualitātēm. Kā saka Zuarguss (Viesturs
Dūle), šova režisors: “Savulaik, kad veidojām raidījumu “Savādi gan!”,
dominēja uzskats, ka latvieši nav asprātīgi, taču pēc saviem paziņām pavisam
droši varēju spriest, ka – un vēl kā! – latvieši ir gan asprātīgi. Toreiz tautas
asprātību visnotaļ veiksmīgi mēģinājām dabūt televīzijā, un dabūjām arī.”
Koncerta daļu ar Latvijā populārāko mākslinieku piedalīšanos vadīs Jānis
Skutelis.

28. decembrī
plkst. 19.00

“Tev tuvumā” Latviešu
komponistu Ziemassvētku
dziesmas

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

7,00–20,00 €

Šogad mūzikas projektā “Tev tuvumā" apvienosies Artūrs Skrastiņš, Aija
Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš, “Putnu Balle”. Projekts “Tev tuvumā"
izpildīs Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Aivara Hermaņa, Jāņa Lūsēna, Valta
Pūces, Ulda Marhilēviča, Igo, Aigara Voitišķa un citu latviešu komponistu
skaistākās Ziemassvētku dziesmas. Kā pārsteigums būs speciāli šim
projektam radītas dziesmas un to pirmatskaņojumi.

29. decembrī
plkst. 18.00

Raimonds Pauls un Latvijas
Radio bigbends

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

10,00–17,00 €, GORS

Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda svētku koncertprogramma.
Līdzās Maestro uz otra koncertflīģeļa skaņdarbus izspēlēs Harijs Bašs, bet
Raimonda Paula vecās un jaunās dziesmas izdziedās latviešu dziedātājas
Dināra Rudāne un Kristīne Prauliņa.

Lielā zāle, Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras nams,
Atbrīvošanas alejā 97

7,00 € (bērniem ar
dāvanu),
5,00 € (pieaugušajiem)

Krievu valodā.

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem,
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 0,80 €

Trimdas latviešu Marijas Muzikantes un Dzidras Ciparsones darinātā
kolekcija – lelles latviešu tautastērpos.
30 leļļu kolekcija savu ceļojumu uzsākusi no Latvijas vēstniecības Zviedrijā.
Kādreizējais vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis uzrakstījis lellēm ceļamaizi:
“Mūsu leļļu stāsts ir tik aizkustinošs un dziļš! Tas krāšņi parāda latviešu ilgas
pēc zaudētās dzimtenes, runā par vēlmi nodot gadsimtiem krātās tautas
zināšanas nākamajām paaudzēm. Marija Muzikante un Dzidra Ciparsone
radīja šo kolekciju laikā, kad reti kurš ticēja, ka Latvija jebkad atgūs neatkarību.
Daudzie un dramatiskie stāsti par latviešu bēgļiem, kam Otrā pasaules kara

30. decembrī
plkst. 10.00, 12.30, 15.00

Līdz 30. decembrim

Rēzeknes teātra “Joriks’’
muzikālā Jaungada izrāde
“Jaungada brīnums’’ un
interaktīvā programma
bērniem
Marija Muzikante un Dzidra
Ciparsone
“Bārbijas un Keni Latvijas
novadu tautastērpos” – leļļu
kolekcijas izstāde no Latvijas
vēstniecības Zviedrijā
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Līdz 28. decembrim
#LV100

EKSKURSIJA
Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltītā izstādē
“Pāri slieksnim”

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 1. stāva zālē,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

Skolēniem,
studentiem – ieeja
brīva, pieaugušajiem –
0,80 €
Gida pakalpojums
latviešu valodā 8,00 €
Grupām iepriekšēja
pieteikšanās
Tālr. 64622464

Līdz 30. decembrim

Aleksandrs Bondarenko.
Fotogrāfiju izstāde
“Mirklis. Gaisma. Laiks”
(t min + Lux = t∞)

Latgales Kultūrvēstures
muzeja vēsturiskās
ēkas 1. stāva zālē,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

Skolēniem,
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 0,80 €

Līdz 30. decembrim

Tematiska izstāde “LAIKRĀŽI”

Latgales Kultūrvēstures

Skolēniem,

nogalē nācās pamest Latviju, un par to, kāpēc šīs lelles tika ieģērbtas latviešu
tautastērpos, saplūst kopā vienā neizsmeļamā vēstījumā – Latvijas tautas un
zemes mīlestībā.”
Leļļu autores Marija Muzikante un Dzidra Ciparsone devās bēgļu gaitās uz
Zviedriju. Pametot Latviju, Marija Muzikante līdzi bija paņēmusi savu Rucavas
tautastērpu. 20. gs. 70. gadu vidū ciemos atļāva atbraukt Latvijā palikušai
māsai. Viņa atveda suvenīru lellīti tautastērpā, kas kļuva par pamudinājumu
lēmumam apģērbt Bārbijas un Kenus latviešu tautastērpos. Marijai allaž
patikušas lelles, un mājās kādreiz bija leļļu krājums no dažādām pasaules
malām. Kā pamats savas aizraušanās īstenošanai bija kāda grāmata, kurā bija
attēloti un aprakstīti latviešu tautastērpi. Viņa pievērsās katrai detaļai –
galvasrotai, kreklam, jostai, apaviem. Audēja Dzidra Ciparsone labvēlīgas
situācijas rezultātā Zviedrijā iepazinās ar Mariju Muzikanti. Ciparsone auda
materiālu tautastērpu svārkiem un prievītes, kas tika izmantotas jostu vietā.
Dzidras audējas talantu pamanīja zviedri, kas sekmēja Dzidrai iegūt grāmatas
par latviešu tautiskajiem rakstiem. Dzidra ar Mariju pie lellēm strādāja bez
atlīdzības, un tās nebija domātas pārdošanai. Darināšanas iecere bija gaužām
vienkārša – lai nākamajām paaudzēm būtu ko redzēt un zināt. Abas
mākslinieces latviešu tautastērpos ietērpušas vairāk nekā 200 lelles. Pēc
Marijas Muzikantes aiziešanas mūžībā, viņas dēls Ēvalds un vedekla Sonja
uzticēja 120 lelles glabāšanā Latvijas vēstniecībai Stokholmā.
Izstādi papildina muzeja krājumā glabātie rokdarbi, jostas, prievītes, ko
darinājušas Latgales rokdarbnieces gan Latvijā, gan esot ārpus tās
robežām.
1917. gada 9.–10. maijā (pēc vecā stila 26.–27. aprīlī) Rēzeknē notika Pirmais
Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales atdalīšanos no
Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem. Šis
lēmums bija izšķirošais turpmākajiem notikumiem, kad 1918. gada
18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.
Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas
sastāvdaļa. Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir šīs mājas
pamati, tad 1917. gada Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis, kurš
jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus
priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un gaismas projekciju
palīdzību sajust laikmeta noskaņu.
Muzeja fotogrāfa Aleksandra Bondarenko fotogrāfiju izstāde ir veidota,
atsaucoties uz starptautiskās akcijas MUZEJU NAKTS 2017 moto – “Laiks”.
Fotogrāfs izstādes nosaukumam ir pievienojis paša radītu formulu, kas izsaka,
viņaprāt, to, no kā sastāv laiks. Foto uzņemšanas brīdis ir viens mirklis, kas
kopā ar “notverto” gaismu rada tēlu – fotogrāfiju. Savā radīšanas mirklī tā kļūst
laikā bezgalīga. Aleksandra Bondarenko fotogrāfijās nav nozīmes tam, kādi
priekšmeti tajās ir redzami, bet ir svarīga gaismas un materialitātes saspēle,
tumšā un gaišā ritms mirkļa bezgalībā.
Laimīgie laiku neskaita – tā vēstī kāda tautas paruna, taču pulkstenis kā laika
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no Latgales Kultūrvēstures
muzeja krājuma

muzejs, vēsturiskās
ēkas 1. stāvā,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 0,80 €

Trešdienās un
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

Trešdienās un
sestdienās – brīva
www.sinagoga.lv
tālr. 26615683

31. decembrī
plkst. 23.00–01.00

Jaunā gada sagaidīšana
“Lai prieks tev un man!”

Festivāla parkā, Pils
ielā 17

Bezmaksas

skaitītājs ir pašsaprotama lieta cilvēka mājoklī vai ikdienas gaitās. Bieži vien
tas kļūst par vienīgo liecinieku, pie kura stundu skaitīšanas izaugusi neviena
vien paaudze, tas tiek nodots no rokas rokā kā dzimtas māju relikvija. Rimtais
un nepielūdzamais stundu skaitītājs viesistabā, steidzīgais modinātājs uz
naktsskapīša, švītīgais kabatas iemītnieks vai lietišķais līdzgaitnieks steigas
pārņemtam pilsētniekam – arī katrs izstādes pulkstenis ir dzīvojis savā laikā un
tagad kļuvis par sava laika liecinieku muzeja krājumā. Pulksteņu izstāde
papildināta ar tautas sakāmvārdiem, parunām, mīklām, dažādu autoru domu
graudiem vai izteikumiem par laiku.
20. gs. kabatas, rokas, sienas, modinātājpulksteņi – gandrīz pussimts dažādu
laikrāžu vēsta savu stāstu par personībām, vietām, ēkām.
Pēc pieteikuma skolēnu grupām piedāvājam muzejpedagoģisko programmu
“No Purima līdz Hanuka svētkiem”.
Pēc pieteikuma pieaugušo grupām – dokumentālās filmas “Izdzīvošanas
sindroms” (par Rēzeknes ebreju vēsturi) demonstrējums.
Grupām iespējamas ekskursijas arī citā laikā.
Muzikāli izklaidējoša programma.
Piedalās: Latvijas Nacionālā teātra aktieri Ainārs Ančevskis un Agnese Cīrule,
etnomūziķis Ēriks Zeps, deju studija “Stoptime”.
Pusnaktī Jaungada salūts!

MUZEJPEDAGOĢIJA
No 1. līdz 8. decembrim

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
“Dzīpariņa stāsts”

Katram skolēnam
0,80 €, iepriekšēja
pieteikšanās pa
tālr. 64622464

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
“Pirmo reizi izstādē”

Katram skolēnam
0,80 €, iepriekšēja
pieteikšanās pa
tālr. 64622464

alejā 102, Rēzeknē

No 1. līdz 22. decembrim

alejā 102, Rēzeknē

Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Ilgums 40–60
min.
Programma notiks leļļu kolekcijas izstādē “Bārbijas un Keni Latvijas
novadu tautastērpos”. Izstādi papildina muzeja krājumā glabātie
rokdarbi, jostas, prievītes, ko darinājušas Latgales rokdarbnieces gan
Latvijā, gan esot ārpus tās robežām.
Jaunāko klašu skolēni saņems savu papīra lelli, ko varēs ietērpt-izkrāsot
tautastērpā. Vecāko klašu skolēni vairāk uzzinās par tautastērpu daudzveidību
un bēgļu laivu ceļu no Kurzemes piekrastes līdz Gotlandei, kā arī citām trimdas
un izsūtījuma vietām pasaulē. Programma saistīta ar mācību priekšmetiem:
mājturība un tehnoloģijas, vēsture, sociālās zinības un ētika.
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem.
Nodarbības ilgums: 60–90 min.
Programma tiek vadīta kādā no muzeja izstādēm. Nodarbības laikā skolēni tiek
iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosinot attīstīt skatīšanās,
domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt gūtos iespaidus.
Praktiska darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes
līdzekļus. Iespēju robežās piedalīties nodarbībā tiek uzaicināts kāds no
māksliniekiem. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota informācija par līdzi
ņemamajiem materiāliem (papīrs, zīmuļi, krītiņi).
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Visu gadu

Programma “Dzimšanas diena
muzejā bērniem”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

36 € par grupu līdz 15
personām. Iepriekšēja
pieteikšanās un
vienošanās par
programmas scenāriju:
tālr. 64622464

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6–12 gadi). Programmā:
• izglītojošas aktivitātes muzeja ekspozīcijās un izstādēs;
• senas un mūsdienīgas spēles;
• cienāšanās (izmaksas par torti, sulu u.c. sedz programmas pieteicēji).

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā
dāmām un kungiem”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

36 € par grupu līdz 15
personām. Iepriekšēja
pieteikšanās un
vienošanās par norises
scenāriju:
tālr. 64622464

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
“Zemes dzīļu noslēpumi”

Katram skolēnam 0,80
€, iepriekšēja
pieteikšanās: tālr.
64622464

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
“Māla pikuča piedzīvojumi”

Katram skolēnam 0,80
€, iepriekšēja
pieteikšanās: tālr.
64622464

Piedāvājums satikties muzejā un skaisti nosvinēt savas dzīves svētkus.
Programmā:
• Iedvesmojošs stāsts-prezentācija par pirmo diplomēto kosmētiķi Zinaidu Irbi,
kosmētikas kabinetu Rēzeknē un kultūras dzīvi 20. gs. 30. gados;
• Ekspozīciju un izstāžu apskate;
• Saviesīgas sarunas un cienasts (izmaksas par cienastu sedz programmas
pieteicēji).
Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 40–60
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. g. arheoloģiskajos izrakumos atrastajām
senlietām, gan ar arheoloģisko izrakumu materiāliem, kas iegūti Rēzeknes
viduslaiku pilskalna aizsardzības zonā 2010. g. pirms Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centra “Zeimuļs” celtniecības.
Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas skolēniem,
apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Nodarbības ilgums: 40-50 min.,
izvēloties veidošanu – 1 stunda 20 min.
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 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.
Tikai muzejā iespēja izveidot pašiem savu interaktīvu virtuālo keramikas
trauku ar kustību palīdzību! Tas viss spēlē “Māla pārvērtības”!

Visu gadu

alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

alejā 102, Rēzeknē

Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai!
Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv/kultura/afisa; facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; twitter.com/RezekneKulTur
Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste
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Tālr. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 646 07672, 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.), rezekne.lv
Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622222, 26332249
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 64622464, muzejs@rezekne.lv
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē, tālr. 26492902, 64622182, rezeknenbkn@gmail.com
Rēzeknes kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. 64622066, rezkultnam@inbox.lv
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, tālr. 64622061, 2. bibliotēka tālr. 64632723; Bērnu bibl. tālr. 64623069, rezeknesbiblioteka.lv
Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 22020206 (info, ekskursijas), 64633303 (kase, biļešu rezervācija), latgalesgors.lv
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622599, 26033202, zeimuls.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. 26656553, rta.lv
LMA Latgales filiāle, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas ielā 34a, tālr. 64622676, 64621723, lma.lv, rmdv.lv/
Rēzeknes Zaļā sinagoga, Krāslavas ielā 5, tālr. 26615683, sinagoga.lv
Lūznavas muiža, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads, tālr. 29390701, luznavasmuiza.lv
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