KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA FEBRUĀRĪ
Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes FEBRUĀRĪ, 2018
Datums
No 1.–28. februārim

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

No 1.–28. februārim

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

No 1.–28. februārim

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

No 1.–28. februārim

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

7. februārī plkst. 10.00

“Grāmatu stāsti mazajiem” (Grāmatu stunda mazajiem): tematisks
pasākums
“Vizu, vizu, Metenīti”: radošā darbnīca no cikla “Latviešu gadskārtas”
“Mīlestības svētki”: radošā pēcpusdiena
“Pilsētnieku stāsti”: cikla “100 stāsti Latvijai” tematisks pasākums RCB
lasītāju klubiņā “LASIS”
“100 valodas kļūdas. Korektoru stāsti un profesijas noslēpumi: tematisks
pasākums (21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena)
Radošo darbu izstādes
“Teiču un Krustkalnu rezervātu daba”: fotoizstāde sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības
centru
Literatūras izstādes
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Ai, Latgale, tu dvēselīte mana!” (Martai Bārbalei – 85): tematiska izstāde no cikla
“Latgale un latgalieši”
“Lasi jaunākos žurnālus!”: periodikas izdevumu izstāde

8. februārī plkst. 14.00
13. februārī plkst. 14.00
14. februārī plkst. 15.00
23. februārī plkst. 16.00
No 6. februāra līdz 10.
martam
1.–15. februārī
1.–15. februārī
1.–28. februārī

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

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
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2.–14. februārī
2.–16. februārī
2.–19. februārī
2. februārī–1. martā
5.–12. februārī
5.–12. februārī
5.–16. februārī
5.–21. februārī
7.–14. februārī
9.–25. februārī
12.–20. februārī
12.–21. februārī
16.–28. februārī
16. februārī–2. martā
19.–28. februārī
19.–28. februārī
20. februārī–12. martā
22. februārī–6. martā
22. februārī–8. martā
22. februārī–13. martā
23. februārī–5. martā

“Līdz saulei aizdomāt. Ārijai Elksnei – 90”: literatūras izstāde no cikla “Latviešu
rakstnieki-jubilāri”
“Bez teātra kā bez gaisa…” (Imantam Mikučam – 60): tematiska izstāde no cikla
“Latgale un latgalieši
“Es visu mūžu mīlējusi esmu” (Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90): grāmatu izstāde
Jaunieguvumu izstāde
“Esi drošs internetā!”: tematiska izstāde
“Ai, Latgale, tu mana baltā zeme. Martai Bārbalei – 85”: tematiska izstāde no
cikla “Latviešu rakstnieki - jubilāri”
“Saules kokā būšu es ieaugusi“: dzejniecei Ārijai Elksnei – 90”: tematiskā izstāde
“Mīlestības māksla”: grāmatu izstāde
“Apsteidzot laiku un zinātni. Zinātniskās fantastikas žanra pamatlicējam
Žilam Vernam – 190”: literatūras izstāde
“Ziemas olimpiskās spēles klāt!”: tematiska izstāde

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

“Iepazīsim profesijas”: tematiska izstāde
“Mans uzticamais draugs – suns”: tematiskā izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Katrai dienai forša grāmata!”: tematiska izstāde
“Starp tevi un mani ir valoda”: Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīta
tematiska izstāde
“Mana valoda ir mans gods: 21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena”:
“Sieviete – skaistākā starp puķēm”: grāmatu izstāde
“Pasaka, pasaciņa”: tematiska izstāde
“Ieklausies sevī un pasaulē!” (Jauniešiem par psiholoģiju, ētiku, saskarsmi):
tematiska izstāde
“Pasaules rakstnieki”: grāmatu izstāde (3. marts – Vispasaules rakstnieku diena)
“Ai, Latgale, tu dvēselīte mana…”: Martai Bārbalei – 80”: tematiska izstāde

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

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

Ieejas maksa

Cita informācija

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 3. stāva zālē,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

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

Fotogrāfiju izstāde ir apjomīga un laikietilpīga darba rezultāts, kuras idejas
autors ir Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs, Preiļu fotogrāfs Igors Pličs.
Fotokonkurss, kurā piedalījās 130 fotogrāfi un tika iesūtītas 2618
fotogrāfijas, vainagojies ar fotoalbumu un izstādi “Latgalietis XXI
gadsimtā”. Gan izstāde, gan fotoalbums tika prezentēti 2017. g. 3. maijā,
kad Preiļos notika pasākumi veltīti Latgales Pirmā kongresa 100-gadei.
Izstādē redzamās fotogrāfijas ir tikai neliela daļa no to mirkļu fiksācijas, ko
tvēruši gan profesionāli fotomeistari, gan fotogrāfi-amatieri, atklājot
portretos mūsdienu latgalieša raksturu, emocijas un dzīves telpu.

Mūzikas un dzejas izrāde
“Veidenbaums.Live’’

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

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. Video
māksliniece – Evita Rusova. Dzejas uzvedumā piedalās aktieri Laura
Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols, Dana Vasiļjeva, Mārtiņš Arbidāns.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu valodā.

Līdz 3. februārim

Karīna Ludborža.
Glezniecības izstāde
“Iesvētīšana bruņinieku kārtā”,
vienas gleznas anatomija

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 3. stāva
vestibils, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Karīna Ludborža (1990) šogad beigusi glezniecības studijas I. Repina v. n.
Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskajā mākslas, tēlniecības un
arhitektūras institūtā un pašlaik jau ir šīs mācību iestādes aspirante.
Izstādē māksliniece atklāj muzeja apmeklētājiem savas diplomdarba
gleznas “Iesvētīšana bruņinieku kārtā” tapšanu, piedāvājot izsekot
mākslinieciskās domas virzībai darbā pie vēsturiskā žanra lielformāta
gleznas. Izstādē blakus diplomdarba kompozīcijai skatāmas studijas un
motīvi tēmas pētniecībā, kas atklāj vienas gleznas “anatomiju”.
Bruņniecība, morālās un ētiskās vērtības, kas tai raksturīgas vēsturiskā
griezumā, pārtapšana un pašizaugsme ir svarīgi jautājumi arī mūsdienu
sabiedrības indivīdam, tāpēc māksliniece saredz savu misiju atgādināt par
bruņinieka vārda svaru sev pieejamā veidā – mākslas valodā.

3. februārī
plkst. 10.00–16.00

Ģimenes sestdiena

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un
izstādēm brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 16.00

Laiks
No 2. februāra līdz
3. martam
Izstādes atklāšana
2. februārī plkst. 15.00

2. februārī
plkst. 18.00

Notikums
Latgales fotogrāfu biedrības
fotoizstāde
“Latgalietis XXI gadsimtā”,
veltīta Latgales Pirmā
kongresa un Latvijas valsts
simtgadei
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3. februārī
plkst. 17.00–20.00

Dzejas gaisma Rēzeknē.
Festivāls “Latvijas Goda aplis”

alejā 102, Rēzeknē
Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102;
Nacionālo biedrību
kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Rēzeknē

Ieeja pasākumā muzejā –
bezmaksas;
Biļetes uz izrādi NBKN –
5,00 €

17.00
Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102
• Ieskatīšanās Ivetas Ratinīkas jaunajā dzejas krājumā “Tikko un
tikai” (Ieeja brīva)
17.00
Skvērā pie muzeja “Dzejas dārzs”
• Gaismas objekts “Zili stikli, zaļi ledi”;
• Ledus skulptūras “Rainis”, “Puškins”, “Simtu jaunu domu”;
• Absolventu simtgades fotohronika “Viens mirklis…”
Aicinām nofotografēties “Dzejas dārzā”, dalīties ar foto sociālajos
tīklos, ierakstot savu absolvēšanas gadu, skolu un tēmturi
#absolventirezekne
18.00
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, Atbrīvošanas alejā 97
• “Veidenbaums. Live” – Rēzeknes teātra “Joriks” dzejas un
mūzikas izrāde.
Režisors – Georgijs Surkovs. Biļetes: 5,00 € NBKN kasē
18.00
Laukumā pie NBKN, Atbrīvošanas alejā 97
• “Veidenbaums. Live” – gaismas un video instalācija;
• Uguns skulptūras “Likteņaiva”, “Fēniksa spalva” un “Kompass”
(autori: Norberts Kudiņš, Gunārs Klaučs, Dāvis Ieviņš);
• Silta tēja, karstvīns un siltas pankūkas (par maksu)
Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir aicinājums svinēt Latvijas valsts simtgadi gada
garumā katru nedēļas nogali citā novadā – pasākumu programmas ar tajās
iekļautiem gaismas objektiem. Festivāla idejas autori – biedrība “Staro100”.
“Latvijas Goda aplis” Rēzeknē notiek sadarbībā ar pašvaldības aģentūru
“Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”.

3. februārī
plkst. 18.00

Mūzikas un dzejas izrāde
“Veidenbaums.Live’’

3. februārī

Absolventu vakars

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

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu

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. Video
māksliniece – Evita Rusova. Dzejas uzvedumā piedalās aktieri Laura
Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols, Dana Vasiļjeva, Mārtiņš Arbidāns.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu valodā.
Organizē: V. Gilis, tālr. 22836906
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plkst. 21.00
6. februārī
plkst. 18.00

ielā 3

Īvs Žamiaks
“Cilvēks, kas maksā’’.
Liriska komēdija 2 daļās

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

5,00, 7,00 €
Ieteicamais vecums: 12+

Līvānu stikla kausēšanas
darbnīcas izstāde
“Gaismas laiks”, veltīta
Latvijas valsts simtgadei

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, 3.stāva
vestibils, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

8. februārī
plkst. 18.00

Izrāde bērniem
“Kā kļūt par varoni?”

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

5,00–7,00 €, GORS

9. februārī
plkst. 18.00

Muzikālā izrāde visai ģimenei
“Riekstkodis’’

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

5,00, 7,00 €
Ieteicamais vecums 4+

Līdz 10. februārim

Foto izstāde “Jaunsardzei –
25”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

No 7. februāra līdz
3. martam
Izstādes atklāšana
7. februārī plkst. 15.00

Hamilkāra kungs nolīgst trīs nepazīstamus cilvēkus, lai tie notēlotu ģimeni,
kuras viņam pietrūkst – mīlošu sievu, apburošu meitu un uzticamu draugu.
Viss rit, kā plānots, tomēr pienāk brīdis, kad nevainīgās ieceres radītā
ilūzija draud sabrukt.
Režisors: Aivars Pecka. Lomās: Jekaterina Garfunkele, Ņikita Voroņins,
Vladimirs Petrovs, Tatjana Suhiņina-Pecka, Larisa Ščukina, Genādijs
Voronovs.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde krievu valodā.
Stikla mākslinieces Ingas Salmiņas kausētais stikls un dizainera,
koktēlnieka Jāņa Ziemeļa veidotais koks izstādē apvienoti gan gaismas
objektos, gan interjera priekšmetos. Ar gaismas tēmu, kas caurauž izstādi,
autori aicina svinēt Latvijas valsts 100. gadadienu. Izstāde “Gaismas laiks”
ir radošās apvienības “Perspektīva” organizēts izstāžu cikls vairākās
Latgales pilsētās, ko atbalsta VKKF un Latgales Attīstības aģentūra. Lai
vairāk gaismas apkārt un katra sirdī!
Trīs trušiem ir apnicis baidīties un drebēt kā apšu lapām. Viņi ir nolēmuši
kļūt par varoņiem. Bet kas ir varonis? Un vai viegli par tādu kļūt? To
uzzināsiet, atnākot uz izrādi bērniem un vecākiem “Kā kļūt par varoni?”
Režisors: TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” un humora raidījuma “Anekdošu
šovs” režisors Armands Ekštets.
Izrādes pamatā ir vācu rakstnieka E. T. A. Hofmaņa Ziemassvētku pasaka.
Riekstkodis – rotaļlietu cilvēciņš, ko uzdāvināja bērniem Svētku vakarā.
Marijai ļoti iepatikās rotaļlieta, viņa nolika to gultiņā un dziedāja šūpļa
dziesmu. Pēkšņi Riekstkodis...
Režisors: Aivars Pecka. Scenogrāfe: Tatjana Bočka. Horeogrāfe: Olga
Bočarņikovs (Krievija). Lomās: Veronika Kurilova, Jekaterina Garfunkele,
Tatjana Suhiņina – Pecka Genādijs Voronovs, Ņikita Voroņins, Larisa
Ščukina, Larisa Beilo, Aivars Pecka. Piedalās deju studijas “Stoptime”
dejotāji un Rēzeknes skolu jaunatne.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde krievu valodā.
Fotoizstāde veidota no Jaunsardzes un informācijas centra foto arhīva,
autori: Laila Bajāre, Gatis Dieziņš, Gatis Indrēvics, Anda Kukemilka un
Normunds Mežiņš. Fotogrāfijās fiksēti spilgti momenti un emocijas no
jaunsargu apmācībām, piedzīvotā sacensībās, nometnēs, pārgājienos un
citos Jaunsardzes notikumos.
Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, tās dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā
no 10 līdz 21 gadam. Jaunsardzē tiek uzņemti visi jaunieši, kas izteikuši
vēlēšanos šajā kustībā darboties, neatkarīgi no nacionalitātes, sociālā
statusa, fiziskās sagatavotības vai citām pazīmēm. Kustības mērķis ir
izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, organizēt saturīgu brīvā laika
pavadīšanu, pilsonisko un patriotisko audzināšanu, sniegt zināšanas un
prasmes, kas nepieciešamas dzīvē, darbā un militārajā dienestā.
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10. februārī
plkst. 15.00

Pasaules mūzika un latgaliešu Lūznavas muiža,
dzeja – “Brokastis četratā” un Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads
Raibīs

8,00–12,00 €
Tālr. 29390701

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Bezmaksas

Kaspars Zemītis.
Koncertprogramma “Vētra
klusumā”

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

12,00–25,00 €

11. februārī
plkst. 16.00

Guntis Kuzma un Baltijas
Akadēmiju orķestris

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

5,00–7,00 €

11. februārī
plkst. 17.00

Fausto Paravidino
“Divi brāļi’’ –
maza traģēdija 53 dienās

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

5,00, 7,00 €

10. februārī
plkst. ...00

Koru koncerts

10. februārī
plkst. 18.00

Jaunsargu apmācība notiek visā Latvijā.
2017. gadā Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojas vairāk nekā 8000 bērnu
un jauniešu. Jaunsargi ir savas valsts patrioti, kas aizstāv un tur godā
Latvijas nacionālās vērtības. Jauniešu gribasspēks, uzvedība, drosme,
patriotisms, cieņa pret sevi un valsti ir paraugs pārējiem jauniešiem.
Jaunsardzes kustības devīze ― “Augsim Latvijai!”
Kamermūzikas programma, kurā savīsies ansambļa “Brokastis četratā”
spēlētā pasaules mūzika klasiska džeza apdarē un latgaliešu literāta
Raibuo dzeja. Ansambļa “Brokastis četratā” dalībnieki katrs pazīstami kā
mūzikas profesionāļi, četri akadēmiski izglītoti mūziķi, kuriem patīk rast
prieku mūzikā – pianists Mārtiņš Zilberts, kontrabasists Jānis Stafeckis,
flautists Andis Klučnieks un sitaminstrumentālists Aivars Krastiņš.
Ansambļa loma Latvijas profesionālās mūzikas vidē ir īpaša, jo tas piedāvā
unikālu klasiskās mūzikas un džeza sintēzi. Šādu stila sintēzi pasaules
mūzikā apzīmē ar jēdzienu “third stream”, taču "Brokastis četratā" ir vieni
no nedaudzajiem Latvijas mūziķiem, kas savu daiļradi veltījuši tieši šim
mūzikas virzienam.
Piedalās: Rēzeknes sieviešu koris “Medicus” (dir. Anda Lipska un Ināra
Skrule), Rēzeknes novada jauktais koris “Ezerzeme” (dir. Rota Salmiņa,
Anda Lipska, Ēriks Čudars), Valmieras sieviešu koris “Jumara” (dir. Inga
Zirne).
Februāris ir Latvijā pazīstamā akustiskās ģitāras meistara Kaspara Zemīša
dzimšanas dienas mēnesis, kuru mākslinieks atzīmēs, izdodot savu otro
albumu “Vētra klusumā”. Koncertā izskanēs skaņdarbi no jaunā albuma
“Vētra klusumā” un ne tikai, jo daudzu gadu laikā ir izveidojušās
veiksmīgas muzikālās sadarbības ar citiem mūziķiem. Rēzeknē kopā ar
mākslinieku muzicēs īpašais viesis – solists Daumants Kalniņš, padarot
koncertu par unikālu māksliniecisku vienību.
Lai daudzinātu savu valstu simtgades, Baltijas Akadēmiju orķestrī (BAO)
apvienojušies talantīgākie jaunie mūziķi no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas un Lietuvas Mūzikas
un teātra akadēmijas. Koncertprogrammā būtisks akcents likts uz Baltijas
komponistu mūziku, ar izvēlēto repertuāru uzsverot orķestra reģionālo
piederību un klausītājos sekmējot interesi par Baltijas komponistu mūziku,
par kopējo un atšķirīgo, par paralēlēm un krustskarsmēm. Diriģents Guntis
Kuzma. Programmā: Mikalojs Konstantīns Čurļonis – simfoniskā poēma
“Mežā”, Pēteris Vasks – “Lauda”, Pēteris Čaikovskis – fantāzijuvertīra
“Romeo un Džuljeta”, Edvards Elgars – “Variācijas par paša tēmu”
(“Enigma”).
Itāliešu mūsdienu dramaturga luga ir stāsts par trim jauniešiem: diviem
brāļiem ar itāliešiem neparastiem krievu vārdiem – Ļevs un Boriss – un
Ēriku, kura īrē vienu no istabām puišu dzīvoklī.
Režisors: Mārtiņš Eihe. Lomās: Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols.
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skolēniem, studentiem –
0,80 €, pieaugušajiem –
1,50 €

Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu valodā.
2018. gads ir pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Kultūras
mantojumam ir liela nozīme mūsu ikdienā, jo tas ir mums apkārt. Vēstures
mirkļu pieturā runāsim par aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem
Rēzeknē.

13. februārī
plkst. 14.00

Vēstures mirkļu pietura
“Rēzeknes kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsardzība”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

14. februārī
plkst. 15.00

Pilsētnieku stāsti.
Pasākumu cikls “100 stāsti
Latvijai”

Rēzeknes Centrālajā
bibliotēkā, Atbrīvošanas
alejā 81

14. februārī
plkst. 18.00

Dario Fo
“Ne katrs zaglis ir laupītājs’’ –
mīla un laupīšana itāļu gaumē

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

5,00, 7,00 €

14. februārī
plkst. 19.00

Aija Andrejeva. Jaunā albuma
koncerts “Mēs pārejam uz Tu”

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

10,00–18,00 €

15. februārī
plkst. 10.00

Liepājas leļļu izrāde
“Lec pa gaisu”

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

3,00 €
Ieteicamais vecums: 4+

Kādā nelielas pilsētas pagalmā agrā rīta stundā satiekas trīs bērni. Viņi ir
ne tikai kaimiņi, bet arī draugi un rotaļu biedri. Ko mēs šodien darīsim? – ir
pirmais jautājums, ko viņi viens otram uzdod. Lai diena paietu jautrāk, viņi
vienmēr izdomā ko neparastu un aizraujošu. Braukšana ar iedomu
vilcienu, vizināšanās karuselī, zvanīšana mēnesim un citas trakulības
padara dienu par neparastu karnevālu.
Režisore: Lelde Kaupuža. Mūzikas un dziesmu tekstu autors: Kaspars
Vecvagars. Scenogrāfs: Varis Siliņš. Horeogrāfe: Agate Cukura. Lomās:
Uldis Strēlis, Agnese Kuplēna un Inga Majore.
Pirmizrāde: 04.11.2017. Piedāvā: SIA “Liepājas leļļu teātris”

17. februārī
plkst. 17.00

“Uzmanību, durvis aizveras!’’
pēc T. Viljamsa lugas “Ilgu
tramvajs’’ motīviem

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

5,00, 7,00 €
Ieteicamais vecums 16+

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, esiet uzmanīgi,
jo vienā brīdī durvis uz tagadni var aizvērties pavisam...
Režisors Georgijs Surkov. Scenogrāfija un kostīmi Vera Sokolova
(Krievija). Lomās Laura Atelsone, Ance Muižniece, Kārlis Derums, Kārlis
Tols.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu valodā.

RCB lasītāju klubiņā “Lasis” noritēs tikšanās ar Rēzeknes
ievērojamiem cilvēkiem, caur kuru stāstiem iepazīsim mūsu novada
vēsturi, kultūru, tradīcijas un vērtības cauri laiku lokiem Latvijas
simtgades kontekstā.
Stāsts par mīlestību un laupīšanu itāļu gaumē, un tas nozīmē, ka skatītāju
sagaida spēcīgas kaisles un negaidīti sižeta pagriezieni, taču, ja rēķināties
ar to, ka šīs kaisles notiek Itālijā, tad publiku var sagaidīt viss, kas vien var
būt iespējams! Režisors – Vladimirs Petrovs.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde krievu valodā.
14. februārī ar koncertu Rēzeknē sāksies dziedātājas Aijas Andrejevas
jaunā albuma “Mēs pārejam uz Tu” prezentācijas koncerti, kuros tiks
izdzīvotas un izspēlētas dziesmas gan no jaunā albuma, jaunu krāsu un
skanējumu iegūs jau zināmās un klausītāju iemīļotās Aijas dziesmas.
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17. februārī
plkst. 18.00

Nato Metonidze un “Xylem
Trio” koncertprogramma
“Gruzijas noskaņas Kančeli
mūzikā”

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

9,00–15,00 €, GORS

17. februārī
plkst. …??

Meteņdienas sadancis

Bezmaksas

18. februārī
plkst. …??

Masļeņica Rēzeknē

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3
Kultūras un atpūtas
parkā, Raiņa ielā 29a,
Rēzeknē

20. februārī
plkst. 15.00

Latgales Kultūrvēstures
Ilmāra Meža grāmatas
muzejs, Atbrīvošanas
“Latviešu uzvārdi arhīvu
alejā 102, Rēzeknē
materiālos: Latgale” atvēršana
sadarbībā ar Latviešu valodas
aģentūru

Bezmaksas

Bezmaksas
Tālr. 64622464

Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē viesosies gruzīnu dīva Nato
Metonidze un starptautiski atzītu latviešu mūziķu apvienība “Xylem Trio”
koncertprogrammā “Gruzijas noskaņas Kančeli mūzikā”. Nato Metonidzes
balss spēj līdz sirds dziļumiem aizkustināt klausītāju un atklāt gruzīnu
tautai piemītošās skumjas un spēku, piedāvājot koncertprogrammu, kuras
pamatā ir pasaules slavenā gruzīnu komponista Gijas Kančeli kino un
teātrim rakstītā mūzika.
VPDK “Vadži” Meteņdienas koncerts kopā ar sadraudzības kolektīviem.
Piedošanas svētdiena – slāvu tautību svētki “Masļeņica”. Koncerts, spēles
un rotaļas, nacionālo virtuvju ēdienu degustācija, vizināšanās ar zirgiem,
konkursi, izlozes un balvas, svētku tirgus, Masļenicas salmu lelles
sadedzināšana.
Ceļu pie lasītāja sāk jauns izdevums – vēsturnieka, ģeogrāfa un
demogrāfa Ilmāra Meža izstrādātā vārdnīca “Latviešu uzvārdi arhīvu
materiālos: Latgale”.
Kā autors norāda ievadā: “Latvijas arhīvi glabā daudz informatīvu
materiālu, arī visu Latvijas iedzīvotāju ģimeņu un personu sarakstus no
1935. gada tautas skaitīšanas, 1941. gada iedzīvotāju reģistrācijas, kā arī
vairums baznīcu grāmatu. Ir saglabātas arī 1897. gada iedzīvotāju tautas
skaitīšanas uzskaites lapas gandrīz par visiem Latgales iedzīvotājiem. [..] ir
izdevies sagatavot šo gandrīz 4000 latgaliešu uzvārdu sarakstu, katram no
tiem dodot izplatības raksturojumu, daudziem arī nozīmes skaidrojumu.
Vēl gandrīz 1900 reti sastopamu uzvārdu ir tikai nosaukti pielikumā…”
Grāmatā ieļauts ne tikai I. Meža ievadraksts, bet piedāvāta arī valodnieces
A. Stafeckas uzvārdu materiāla lingvistiska analīze, ģeogrāfes
O. Kovaļevskas izpētītais par uzvārdu saistību ar Latgales vietvārdiem,
savukārt vēsturnieks M. Auns raksturojis uzvārdu piešķiršanas vēsturisko
fonu Latgalē.
Grāmatai īpaši sagatavotas 10 uzvārdu izplatības kartes, kas sniedz
ieskatu Latgales uzvārdu ģeogrāfijā un ļauj uzskatāmi noteikt iespējamās
izcelsmes vietas un iezīmēt izplatības areālu. Divos pielikumos apkopoti
Latgalē nelielā skaitā konstatētie uzvārdi un izplatītākie uzvārdi Latgales
pagastos. Vārdnīca noderēs kā Latgales kultūrvēstures pētniekiem, tā arī
plašam lasītāju lokam.
Liels paldies par ieguldīto darbu karšu sagatavošanā SIA “Karšu
izdevniecība Jāņa sēta”, par grāmatas vizuālo noformējumu – māksliniecei
maketētājai Jolantai Deģei. Paldies par vērtīgajiem precizējumiem un
piezīmēm recenzentiem: Igaunijas valodas institūta Valodas plānošanas
daļas vadītājam Dr. philol. P. Pellam un LU profesoram I. Koškinam.
Grāmata “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale” ir nopērkama
Latviešu valodas aģentūrā (cena: 21,31 EUR).
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20. februārī
plkst. 18.00

“Ezis, kurš mīlēja slepeni’’ pēc
Dainis Šukis grāmatas
motīviem. Izrāde
visjaunākajiem skatītājiem (5+)

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

5,00 €;
Ģimenes biļete (4
personas) 15,00 €
Ieteicamais vecums 5+

24. februārī
plkst. 14.00

Trio “Art-i-Shock” un Guntars
Prānis

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

8,00–12,00 €
Tālr. 29390701

24. februārī
plkst. 16.00

Starptautiskais teātra koncerts Rēzeknes kultūras
nams, Brāļu Skrindu
“Čigānu mūzikas virpulī”

11,00, 13,00, 15,00 €,
“Biļešu paradīzes” kasēs un
bilesuparadize.lv

25. februārī
plkst. 16.00

Latgaliešu kultūras gada balva Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
“Boņuks 2017”

5,00, GORS

Līdz 31. februārim
#LV100

ielā 3

ielā 4, Rēzeknē

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

Izrāde pēc Dainis Šukis grāmatas “Ezītis, kurš mīlēja slepeni” motīviem.
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.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu valodā.
Trio “Art-i-Shock” ir patīkams pārsteigums un neapsīkstošas enerģijas
lādiņš ikkatrā koncertprogrammā. Trio apvienojušās izcilas mūziķes –
Agnese Egliņa (klavieres), Elīna Endzele (sitaminstrumenti) un Guna Šnē
(čells), mūziķēm dažādi komponisti veltījuši jau teju divdesmit skaņdarbus.
Koncertprogrammā “Art-i-Klasika”, kurā viss vijas ap senās mūzikas
žanriem un motīviem, bet mūsdienīgā skanējumā, Lūznavas muižā trio
pievienosies arī senās mūzikas lietpratējs Guntars Prānis, kuplinot
skanējumu ar rata liru.
Koncertā piedalīsies dzīvās mūzikas orķestris “Giunter Light Orchestra”
(Vācija), solisti – zelta balss īpašnieki Ištvans Kvik (Lietuva), Roze
Coldaros (Zviedrija), Aļona Mihaja (Ukraina) un ģitāras virtuozi Artūrs
Sabilo (Lietuva) un Armans Isojan (Armēnija), kā arī perkusijas meistars
Viktors Krasovskis (Baltkrievija).
Koncerts būs kā dziesmas, dejas un mūzikas “fiesta”, kurā apvienoti
pasaules skaistākie skaņdarbi, kas tiek izpildīti romu, krievu un latviešu
valodā (zelta dziesma ”Paldies Tev, draugs” - autori A.Sabilo un V.Prapras),
un kas savaldzinājuši cienītāju sirdis visā Eiropā. Izpildītāji ved līdzi 30
dažādus tērpus, 5 tonnas krāsainu dekorāciju, specefektu un gaismas
tehnikas. Nepalaidiet garām iespēju apmeklēt šo brīnišķīgo pasākumu!
Labs noskaņojums – garantēts!
Koncertu izveidojis populārais mūzikas producents Viktoras Prapras
(Lietuva), kurš 2015.–2016. gadā jau iepazīstināja skatītājus ar mūziklu
“Čigānu Barons” un “Čigānu Princese”, kurš aizritēja ar lieliem
panākumiem skatītāju pārpildītās zālēs visā Latvijā.
Piedāvā: Muzikos turas, JSC
25. februārī jau desmito reizi tiks pasniegtas Latgaliešu kultūras gada
balvas “Boņuks”. Tā ir vienīgā balva, kas īpaši izceļ un godina
sasniegumus un paveikto latgaliskās kultūras dzīvē. Ceremoniju ar
priekšnesumiem kuplinās Latvijā zināmi latgaliski dziedoši mūziķi un
apvienības – grupa “Bez PVN”, apvienība “Latgalīšu reps”, grupa
“Unknown Artist”, Guntra Kuzmina un Rēzeknes novada vokālā studija
“Skonai” un citi mākslinieki.
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
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valodā 8,00 €
Grupām iepriekšēja
pieteikšanās, tālr. 64622464

Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

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

Visu gadu

Muzeja zinātniskā lasītava

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Bezmaksas

Visu gadu

Lekcija “No latgaliešu
kalendāru vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai līdz
30 cilv. – 9,00 €

Visu gadu

Lekcija “No 9. Rēzeknes
kājnieku pulka vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai līdz
30 cilv. – 9,00 €

Visu gadu

Lekcija “Ebreju Rēzekne”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai līdz
30 cilv. – 9,00 €

Visu 2018. gadu
#LV100

Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltīta izstāde
“Pāri slieksnim”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem, studentiem –
ieeja brīva, pieaugušajiem –
0,80 €
Tālr. 64622464

Trešdienās un
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

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.
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.

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS
Muzeja zinātniskā lasītava – plašs latgaliešu literatūras, trimdas latviešu
autoru darbu, filozofiska satura un mākslas grāmatu, vārdnīcu
piedāvājums, enciklopēdijas, literatūra svešvalodā (angļu, krievu, franču),
periodiskie izdevumi, jaunākā prese u.c.
Muzeja Latgaliešu literatūras kolekcijā glabājas daudz laikagrāmatu, kuras
nav apskatāmas ikdienā: gan 100-gadīgs kalendārs, gan pirmais sienas
noplēšamais kalendārs, gan kalendārs – ilgdzīvotājs...
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par
neatņemamu Rēzeknes pilsētas sastāvdaļu.
Kāda tad bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka vēsture un nozīme Rēzeknes
pilsētas dzīvē? Kāda vēsturiska saistība saglabājusies līdz pat
mūsdienām?
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Sākot jau no 18. gadsimta beigām, ebrejiem ir bijusi nozīmīga loma
Rēzeknes vēsturē. Lekcijā tiek aplūkots, kāda ir bijusi Rēzeknes ebreju
kopienas attīstības vēsture (būtiskākie fakti, nozīmīgākās personības,
profesionālā darbība u.c.)
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
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
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Pēc pieprasījuma
grafika

Bezmaksas

Ekskursija Latgales keramikas
ekspozīcijā “Māla un uguns
pārvērtību radīts brīnums”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem un studentiem –
0,50 €; pieaugušajiem –
0,80 € + muzeja speciālistagida pakalpojumi grupai līdz
30 cilv.: 8,00 € (latviešu
valodā), 15,00 €
(svešvalodā)
Audiogids latviešu, angļu,
krievu valodā 1
apmeklētājam – 2,00 €

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcijas un
izstādes

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieejas biļete muzejā
individuālajiem
apmeklētājiem (bez gida):
Bērniem (skolas vecuma),
studenti – 1,00 €;
Pirmsskolas vecuma
bērniem– ieeja brīva;
Pieaugušajiem – 1,60 €;
Ģimenes biļete
(ekspozīcijas + visas
izstādes) 2 pieaugušie + 2

Visu 2018. gadu
#LV100

Ceļojošā Pirmā Latgales
kongresa simtgadei veltīta
izstāde
“Pāri slieksnim”

Visu 2018. gadu

Visu 2018. gadu

jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus
priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un gaismas
projekciju palīdzību sajust laikmeta noskaņu.
Līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem atvērts:
Otrdien–piektdien 10.00–17.00; Sestdien 10.00–16.00; Svētdien,
pirmdien – slēgts.
Ceļojošā izstāde sastāv no sešiem divpusēji skatāmiem stendiem (viena
sarullējama stenda izmērs120x215cm, katram stendam ir apgaismojums)
un vienas divpusējas plakātsienas (240x240cm). Vienā stenda pusē
izvietota informācija, kas atklāj dažādus vēstures avotus, faktus un
notikumus. Otra puse veidota izglītojoša ar iespēju skolēniem skolotāja
vadībā veidā diskutēt par vēstures notikumiem un darba lapās pildīt
uzdevumus.
Aicinām izglītības iestādes pieteikt ceļojošās izstādes eksponēšanu savā
skolā, rakstot uz e-pastu muzejs@rezekne.lv vai zvanot t. 64622464.
Izstāde ir bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja
organizācija.
Ekspozīcijas sešas zāles piedāvā iespēju izsekot podnieka amata attīstībai
no pirmsākumiem (neolīts) līdz pat mūsdienām. Tradicionālas vērtības, kas
pasniegtas mūsdienu interpretējumā, izmantojot informācijas tehnoloģiju
piedāvātās iespējas.
Iespēja skatīt Latgales keramiku tās tapšanai un funkcionēšanai
pietuvinātā vidē. Vērojot arheologu atrastās keramikas lauskas, sadzirdēt
Lubāna vēja šalkas, sajust podnieka pagalma noskaņu rītā ar gaiļa
dziesmu, zirga soļu skaņām, ar podnieka ratiem un saimnieka pošanos
tālajos tirgus ceļos. Izdzīvot podnieka istabas vienkāršo mājīgumu ar
brokastu krūzīšu šķindu līdz pat podnieka stilizētajai darbnīcai, kur māla
trauks pēc satikšanās ar uguni atdzimst jaunās krāsās un skaņās. No
saimniecībā izmantojama trauka pārtop par izstāžu cienīgu eksponātu un
pārsteidz pasauli ar savu vienkāršību un krāšņumu, līdz iemirdzas
mūsdienīgā spožumā.
Ekskursiju gida pavadībā lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!
Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts
brīnums” iespējams iepazīt podnieka amata attīstību un pārmantojamību
no neolīta līdz mūsdienām. Ceļojumā pa māla valstību palīdzēs īpašas
pēdiņas, kā arī audiogids latviešu, angļu, krievu valodā. Kad aplūkoti
Latgales podnieku darinātie darbi, katrs pats varēs iejusties podnieka
amatā virtuālajā spēlē “Māla pārvērtības”.
Vēstures ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” varēs uzzināt, kāda ir
bijusi princeses Rozes pilsēta senos laikos un kā tā mainījusies šodien.
Skatāmas mākslas, tematiskas izstādes.
Muzeja “spēļu istabā” visa ģimene atpūtīsies un pavadīs laiku, spēlējot
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Visu 2018. gadu

Visu 2018. gadu

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcija
“Latgales glezniecība”

Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas
Mākslas nams,
18.novembra iela 26

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
“Pirmo reizi izstādē”
alejā 102, Rēzeknē

un vairāk bērnu – 7,00 €;
Audiogids keramikas
ekspozīcijā
1 apmeklētājam – 2,00 €
Ieejas biļete ekspozīcijā
individuālajiem
apmeklētājiem:
Skolēniem, studentiem –
0,50 €
Pirmsskolas vecuma
bērniem– ieeja brīva
Pieaugušajiem – 0,80 €

1 apmeklētājam 0,80 €

aizraujošas, izglītojošas spēles, darbojoties ar smilšu gaismas lampu.

Mākslas izpausmes Latgalē no 20.gs. 30.g. līdz mūsdienām, vecmeistaru,
viņu sekotāju un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. RMDV Mākslas
namā – atjaunotajā 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma savrupmājas interjera 9
telpās lieliski iekļaujas Latgales glezniecības vecmeistaru, viņu sekotāju un
jaunākās paaudzes mākslinieku darbi.
Mākslas namā eksponēti vecmeistaru Franciska Varslavāna, Alberta
Filkas, Staņislava Kreica, Vitālija Kalvāna, Arvīda Egles, Leona Tomašicka
u. c. darbi, trimdas mākslinieku – Jura Soikana, Jāņa Gaiļa, Jāņa
Gorsvāna – darbi, rēzekniešu Jakova Beketova, Antona Kūkoja, Jāņa
Undas, Helēnas Svilānes-Kuzminas, Osvalda Zvejsalnieka, Antona
Rancāna, Elgas Pauras, Vladislava Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva
un citu Latgales mākslinieku darbi.
Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905.
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. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota
informācija par līdzi ņemamajiem materiāliem (zīmuļi, krītiņi).
Programmu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.

Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai!
Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv ; facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; twitter.com/RezekneKulTur
Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste
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
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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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