KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA MARTĀ
Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes MARTĀ, 2018
Datums
No 1.–28. martam

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

No 1.–28. martam

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

No 1.–28. martam

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

No 1.–28. martam

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

1. martā
plkst. 15.00

Zaļā pēcpusdiena “Nepērc dzīvību!”, veltīta CITES (Konvencija par starptautisko
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām): pasākums
sadarbībā Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju

14. martā plkst. 15.00

“Kurzemīte, Dievzemīte”: tematisks pasākums no cikla “Četri novadi”, sagaidot
Latvijas simtgadi
“Lasis 2017”: bibliotēkas gada balva čaklākajiem lasītājiem
“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”: reģionālais fināls
“Lieldieniņas – saules svētki”: radošā darbnīca no cikla “Latviešu gadskārtas”

21. martā plkst. 15.00
27. martā plkst. 12.00
27. martā plkst. 14.00

1.–14. martā
1.–15. martā
1.–15. martā

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 Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

Literatūras izstādes
“Kaķis – cilvēka draugs, mīlulis, skolotājs un priekšnieks”: Pasaules kaķu dienai veltīta Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
tematiska izstāde
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Dievam un Tēvzemei dotais” (Benediktam Skrindam – 150): tematiska izstāde no cikla Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
“Latgale un latgalieši”
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2. martā–5. aprīlī

Jaunieguvumu izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

2.–16. martā

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

5.–12. martā
5.–16. martā

“Latgales dvēseles paudējs” (Konstantinam Strodam-Plencinīkam –110): tematiska
izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”
“Laiks saldai ballītei!”: tematiska izstāde
“Kontinenta” sieviešu pasaulē: tematiska izstāde

6.–20. martā
9.–16. martā

“Grāmatas – uzvarētājas!” (Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017. gada laureātes)
“Izaicinājums skolēnu pavasara brīvdienām”: grāmatu izstāde

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

13.–21. martā

“Ievērojamo dramaturgu atcerei” (Latviešu dramaturgam Gunāram Priedem – 90,
norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam – 190”: tematiska izstāde
“Jautrie un briesmīgie detektīvu stāsti!”: tematiska izstāde
“Laiks plānot dārza darbus! Jaunākais un aktuālākais dārza darbos”: tematiska izstāde

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

“Kurzemīte, Dievzemīte”: grāmatu izstāde, sagaidot Latvijas simtgadi, no cikla “Četri
novadi”
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Apstājies, mūsdienu cilvēk, un ieklausies vēstures soļos!”: Komunistiskā terora upuru
piemiņai veltīta tematiska izstāde
“Pavasara vēstneši dabā”: tematiska izstāde
“Latgale – zilo ezeru zeme” (22. marts – Pasaules ūdens diena): tematiska izstāde

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

“To nedrīkst aizmirst”: 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena:
tematiska izstāde
“Teātra režisori Rēzeknē” (27. marts – Starptautiskā teātra diena): tematiska izstāde
“Pavasara saulgrieži”: grāmatu izstāde
“Lieldienas gaidot”: tematiska izstāde
“Cilvēks pēc savas dabas ir mākslinieks. Krievu rakstniekam Maksimam Gorkijam –
150”: literatūras izstāde
“Lieldienas mūsmājās”: tematiska izstāde tematiska izstāde no cikla “Latviešu
gadskārtas”
“Grāmatas bērniem par bērniem”: Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīta
tematiska izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

13.–27. martā
14.–23. martā
14. martā–4. aprīlī
16.–31. martā
19.–26. martā
19.–30. martā
20.–27. martā
20.–30. martā
19.–31. martā
22. martā–5. aprīlī
26. martā–7. aprīlī
26. martā–2. aprīlī
26. martā–9. aprīlī
28. martā–11. aprīlī

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

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
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 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 Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
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Laiks
2. martā
plkst. 19.00

Notikums
Eduarda Rozenštrauha
simtgades jubilejas koncerts
“Bij’ vasara toreiz tik zaiga”

3. martā
plkst. 18.00

Ģitāru virtuozu “Stephan
Joscho Trio”.
Koncertprogramma
“Gypsy swing”

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

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

10,00–18,00 €

Mazā zāle, Latgales

10,00–15,00 €, GORS

2018. gadā leģendārajam, daudzu latviešu iemīļoto dziesmu autoram un
izpildītājam Eduardam Rozenštrauham apritētu 100, tādēļ, godinot izcilā
ziņģu meistara piemiņu, notiks Eduarda Rozenštrauha simtgades jubilejas
koncerts. Koncertā izskanēs gan visiem labi zināmās dziesmas “Zilais
lakatiņš”, “Vecās likteņdzirnas” un daudzas citas līdzi dziedamas dziesmas,
gan arī mazāk dzirdētas melodijas. Koncertā piedalīsies: Normunds
Rutulis, Dainis Skutelis, Anmary, Normunds Zušs, Kristīna Zaharova, Atis
Auzāns un Oranžo meiteņu trio – Anita Levša, Olga Stupiņa un Inta
Gudovska.
Par Džošo Stefanu saka, ka viņš reprezentē gypsy jazz ģitārspēles
tradīciju nākotni; un virtuozi dara to kopā ar vēl diviem mūziķiem - Svenu
Jungbeku un Folkeru Kampu. Džošo Stefans ir vācu džeza ģitārists, kura
sirdij vistuvākais ir tieši gypsy jazz. Iedvesmojies no viena no pirmajiem
plašāku atzinību guvušajiem Eiropas džeza mūziķiem Džango Reinharda,
uzsāka ģitārspēli jau sešu gadu vecumā.
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.
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!
Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un
izstādēm brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 16.00

vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

Līdz 3. martam

Latgales fotogrāfu biedrības
fotoizstāde
“Latgalietis XXI gadsimtā”,
veltīta Latgales Pirmā
kongresa un Latvijas valsts
simtgadei

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

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

Līdz 3. martam

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 €

Ģimenes sestdiena

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464

Latgales Kultūrvēstures

skolēniem,

3. martā
plkst. 10.00–16.00
3. martā
plkst. 11.00

No 7. marta līdz

Rēzeknes deju apriņķa
deju kolektīvu skate

Garīdznieka un koktēlnieka

Bezmaksas

Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu skate, piedalās 22 deju kolektīvi no
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadiem.
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku sagatavošana. Deju
kolektīvu repertuāra pārbaudes skate deju lieluzvedumam “Māras zeme”
un Latviešu skatuvisko deju koncertam “Vēl simts gadu dejai” (II Deju
programma).
Antons Rimovičs (Antanas Rimavičius) ir dzimis 1865. gada 28. oktobrī
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Antona Rimoviča koka
skulptūru izstāde
“Antons Rimovičs: Dievam un
cilvēkam” no Šauļu “Aušros”
muzeja (Lietuva)

muzejs, 3. stāva zāle,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

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

7. martā
plkst. 18.00

Koncerts sievietēm
un apbalvošana
“Gada sieviete Rēzeknē 2017”

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Bezmaksas

8. martā
plkst. 18.00

8. marta īpašais svētku
koncerts

6,00–10,00 €
NBKN kasē un “Biļešu
paradīze” kasēs, kā arī
bilesuparadize.lv

8. martā
plkst. 18.00

Pirmskoncerta sarunas.
Gidons Krēmers “Zudušā laika
prelūdijas”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Lielā zāle
2. stāva Konferenču
zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

8. martā
plkst. 19.00

Gidons Krēmers, “Kremerata
Baltica” un Georgijs Osokins.
Koncerprogramma
“Zudušā laika prelūdijas”

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

7,00–16,00 €

7. aprīlim
14. martā plkst. 15.00
izstādes atklāšana un
tikšanās ar izstādes
organizatoriem

Bezmaksas, GORS

Šakinas ciemā, Lietuvā Šauļu draudzē. Visu savu dzīvi ir veltījis kalpošanai
Dievam un koktēlniecībai, pēc viņa nāves palikuši apmēram 500 darbi, viņš
ir vienīgais zināmais priesteris – koktēlnieks, kurš amatu apguvis
pašmācības ceļā. Pēc Pēterpils Garīgā semināra beigšanas viņš tika
nozīmēts darbā uz Latviju, kur kalpoja visu mūžu. Draudzes baznīcas, kur
viņš kalpojis dzīves laikā, ir rotātas ar viņa kokā grieztajiem svēto tēliem.
Piedalījās izstādēs Rīgā un Daugavpilī, guva atzinību un apbalvojumus
Latvijā un Lietuvā. 1930. gadā viņa kokgriezumi bija izstādīti Kauņā.
Pēdējā viņa kalpošanas vieta bija Rubenes draudze. Prāvests Antons
Rimovičs nomira 1933. gada 1. jūlijā Ilūkstē un tika apbedīts Rubenes
baznīcas dārzā.
Starptautiskais projekts tapis Šauļu “Aušros” muzeja un Balvu novada
muzeja sadarbības rezultātā, jo lielu savas dzīves posmu A. Rimovičs ir
kalpojis tieši Balvu katoļu baznīcā. Sadarbības partneri: Latgales
Kultūrvēstures muzejs, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs.
Projektu atbalsta: Lietuvas Kultūras padome un Lietuvas Republikas
Kultūras ministrija, Preiļu novada dome.
Pasākuma programmā:
• Konkursa “Gada sieviete Rēzeknē 2017” apbalvošana, rīko biedrība
“Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO”;
• Dizaineres Velgas Krukovskas zīmola “VelgaCode” modes skate
“Tērpi ar stāstu”;
• Rēzeknes vīru kora “Graidi” (diriģents Jānis Mežinskis) koncerts.
Starptautiskajā sieviešu dienā īpašais svētku koncerts.
Piedalās: romantiskais Ēriks Gruzniņš un šarmantā Santa Kasparsone,
grupa “Starpbrīdis”, “Dvinskas muzikanti” un duets Santa Kasparsone un
Gita Dukaļska.
8. martā pirmo reizi Latgales vēstniecībā GORS ar pirmatskaņojumu kopā
ar “Kremerata Baltica” oktetu un pianistu Georgiju Osokinu viesosies viens
no 21. gadsimta ievērojamākajiem mūziķiem – vijolnieks Gidons Krēmers.
Visi interesenti tiek aicināti uz pirmskoncerta sarunām, kas notiks 2. stāva
Konferenču zālē. Koncerta programmas koncepcijas un skaņdarbu
rašanās stāstu vēstīs muzikoloģe un orķestra “Kremerata Baltica” direktore
Ingrīda Zemzare.
Pirmo reizi Latgales vēstniecībā GORS ar pirmatskaņojumu viesosies
viens no 21. gadsimta ievērojamākajiem mūziķiem – vijolnieks Gidons
Krēmers. Koncerta pirmajā daļā izskanēs izcilā 20. gadsimta komponista
Mečislava (Moiseja) Veinberga 24 prelūdijas čellam solo. 2. daļā pirmo
reizi uz vienas skatuves satiksies Gidons Krēmers un jaunais, pasaules
slavu guvušais mūziķis Georgijs Osokins. Abu sniegumā skanēs Frederika
Šopēna Trio solminorā. Koncerta noslēgumā “Kremerata Baltica” solistu
sniegumā izskanēs 19. gadsimta romantiķa Fēliksa Mendelszona Oktets
Mibemol mažorā.
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Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Kamerzālē

5,00 €

Čellists Ian Maksin (ASV).
Koncertprogramma “Zaria”

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

5,00 €

10. martā
plkst. 17.00

“Dzigas” draugu koncerts
“Dejot ir laime…”

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Bezmaksas

10. martā
plkst. 18.00

Teātra izrāde “Lēdija”.
Anastasija Voločkova
(Krievija)

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

19,00–33,00 €, GORS

11. martā
plkst. 15.00

Aijas Eriņas piemiņas
koncerts “Atsagrīzt”

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

5,00–15,00 €

10. martā
plkst. 13.00

“Ceļojums”
Teātra “Joriks” izrāde pēc
Klaiva Lūisa grāmatu sērijas
“Nārnijas hronikas” motīviem

10. martā
plkst. 15.00

Klaiva Lūisa fantāzijas radītajā burvju zemē Nārnijā dzīvnieki spēj
sarunāties, brīnumi ir ikdiena, un labais cīnās ar ļauno. “Pēdējā cīņa” – tas
ir stāsts par Nārnijas pēdējām dienām. Nekrietnajam tīģerim Viltniekam,
izmantojot ēzelīša Āmurgalvas lētticību, izdodas ietērpt viņu lauvas Aslana
ādā un sagrābt varu valstī. Tomēr drosmīgais karalis ir gatavs stāties
pretim ienaidniekiem un, lai gūtu uzvaru, aicina palīgā bērnus – mūsdienu
pasaulē dzīvojošos Nārnijas draugus.
Režisore: Larisa Ščukina. Scenogrāfija un kostīmi: Dagne Devjatnikova.
Lomās: Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs, Tatjana Suhiņina-Pecka,
Nadežda Voronova.
Ieteicamais vecums: 7+
Izrāde krievu valodā.
Krievijā dzimušais, bet Čikāgā (ASV) dzīvojošais čellists, komponists un
dziedātājs Ians Maksins starptautisku atpazīstamību ieguvis ar savu čella
spēles stilu un tā nešanu ārpus ierastās, tradicionālās lomas. Kā solo
mākslinieks katru gadu koncertē Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Eiropā
un Āzijā, uzstājoties gan prestižās koncertzālēs un pasaulē zināmos
festivālos, gan arī mazās un mīlīgās koncertvietās.
Lūznavas muižā izskanēs čellista jaunākā albuma “Zaria”
koncertprogramma, kuru viņš izspēlēs kopā ar ģitāristu Jāni Ruņģi.
Koncertprogrammā izskanēs Baha, Geršvina, Levinsona, Grebeņščikova,
Vitersa un citu komponistu skaņdarbi, kā arī paša Iana Maksina
komponētie darbi un kāda īpaši gatavota latviešu dziesma.
Koncerta norisi Lūznavas muižā piedāvā ASV vēstniecība Latvijā.
Deju kopas “Dziga” draugu koncertā piedalās:
Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” (vad. Gunta Sidorova), Viļānu
jauniešu deju kolektīvs “Austra” (vad. Lūcija Kukaine), Rēzeknes jauniešu
deju kolektīvs “Dziga” (vad. Inga Drele), Rēzeknes vidējās paaudzes deju
kolektīvi “Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs) un “Vadži” (vad. Inga Peļņa), Rīgas
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mana Rotaļa” (vad. Dace Adviljone) un
Kadriļu deju grupa no Lūznavas.
Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē viesosies Krievijas teātra izrāde
“Lēdija”, kurā galveno lomu atveidos šarmantā balerīna Anastasija
Voločkova. Šis stāsts viegli humoristiskā un intriģējošā veidā apgriež kājām
gaisā pazīstamo mītu par skulptoru Pigmalionu, kura mīlestības spēks
atdzīvināja mākslinieka izveidoto marmora statuju.
Izrāde krievu valodā.
Pāragri mūžībā aizgājušās dziedātājas un dziesmu autores Aijas Eriņas
piemiņas koncerts – Aijas radošo darbu izlases-albuma prezentācija.
Pieminot dziedātāju, uz skatuves Aiju dienas priekšvakarā tiksies Aijas
ģimene, draugi un kolēģi, ar kuriem kopā dziedātāja radījusi mūziku un
priecējusi klausītājus.
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11. martā
plkst. 15.00

Riga Baroque Ensemble.
Klusās nedēļas mūzika no
Antverpenes katedrāles

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

8,00–12,00 €

Pirmo reizi Latvijā un visā Baltijā izskanēs Jozefa Hektora Fiokko “Zaļās
ceturtdienas lamentācijas” un Vilema de Feša Sonāte vijolei basso
continuo op. 4 nr. 1, reminorā. “Riga Baroque Ensemble” sastāvā muzicē
Aija Veismane (soprāns), Anna Naudžūne (baroka vijole), Ilze Grudule
(baroka čells), Danuta Ločmele (baroka čells), Mārtiņš Garkevics (teorba)
un Veronika Rinkule (klavesīns). Flāmu baroka mūzikas pērle Fiokko
“Zaļās ceturtdienas lamentācijas” ir unikālas savā žanrā, pateicoties
savdabīgajam un reti sastopamajam sastāvam – Fiokko ciklu rakstījis
soprānam, diviem čelliem un basso continuo. Klusās nedēļas būtība ir
vēršanās sevī. Beļģu komponists šo virzību attēlo, samazinot atskaņotāju
sastāvu no maksimālā – cikla sākumā muzicē soprāns, divi čelli un bass,
līdz minimālajam – Lamentāciju noslēgumā skan tikai soprāns un ērģeles.
Vilems de Fešs (Willem de Fesch) bija Antverpenes Katedrāles komponists
un kapelmeistars no 1725. līdz 1731. gadam. Viņa pēcnācējs šajā amatā
no 1731. līdz 1737. gadam bija vijolnieks un komponists Jozefs Hektors
Fiokko (Joseph Hector Fiocco).

11. martā
plkst. 17.00

Pirmizrāde!
“Iliāda. Homērs”
Teātra “Joriks” spēle pēc
Homēra poēmas “Iliāda”
motīviem

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

5,00, 7,00 €

13. martā
plkst. 18.00

A. Ostrovskis “Bagātās
līgavas”
Teātra “Joriks” komēdija
2 daļās

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

5,00, 7,00 €

13. martā
plkst. 14.00

Vēstures mirkļu pietura
“Tikšanās ar novadpētnieku
Ivaru Loginu”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem,
studentiem – 0,80 €,
pieaugušajiem – 1,50 €

Spēle par Iliādu ir aicinājums uz nenopietnu sarunu par nopietno. Poēmas
“Iliāda” pamatā ir sengrieķu varoņu dziedājumi. Izrāde ir dziedājums par
neprātu, par cīņas bezjēdzību un absurdu. Nekas nav mūžīgs uz zemes,
tādēļ it visā ir jārod iespēja svinēt dzīvi.
Režisors – Antons Kiseļuss (Igaunija). Aktieri – Ilze Āboltiņa, Māra
Ribkinska, Kārlis Derums, Kārlis Tols un Veronika Kurilova. Scenogrāfija un
kostīmi – Olga Gaļicka (Krievija).
Ieteicamais vecums 12+
Izrāde latviešu valodā.
Izrāde – spēle, kuru iedvesmojusi A. 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 Ščukina,
Genādijs Voronovs, Tatjana Suhinina – Pecka, Vladimirs Petrovs.
Ieteicamais vecums 12+
Izrāde krievu valodā.
Starp mums ir dažādi cilvēki ar interesantiem hobijiem. Vēstures mirkļu
pieturā novadpētnieks Ivars Logins stāstīs par savu aizraušanos – seno
pilskalnu, akmeņu, vietvārdu u. c. izpēti.

14. martā
plkst. 10.00

Mūsdienu deju konkurss

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Bezmaksas

Organizē ARPC “Zeimuļs” (tālr. 27854724, Olita)
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ASV mākslinieces Deboras
Lagrasas darbu izstāde
“Kur tie lieli dūmi kūp”

Latgales Kultūrvēstures
muzejā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
(vēsturiskās ēkas
1. stāva zālē blakus
vēstures ekspozīcijai)

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

15. martā
plkst. 18.00

Ansambļa “Intriga’’ koncerts
“Mūsu mammu dziesmas”
(60. gadu dziesmas)

2,00, 3,00 €

15. martā
plkst. 18.00

Rēzeknes Tautas teātra izrāde
“Kaprona eglīte. Dīvainis.
Mikroskops”
Laikmeta ainiņas pēc
V. Šukšina stāstiem

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

18. martā
plkst. 18.00

Jubilejas koncerts
“Olgai Dreģei 80”

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

12,00–25,00 €

No 15. marta līdz
14. aprīlim
Izstādes atklāšana
15. martā plkst. 15.00

3,00 €,
skolēniem, studentiem un
pensionāriem – 2,00 €
Tālr. 64622066

ASV mākslinieces Deboras Lagrasas darbu izstāde sadarbībā ar ASV
vēstniecību Latvijā. Latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla. Dainas ir
raksturotas kā “dziesmā tvertas senās latviešu gudrības mazas četrrindes.”
Ar aizkustinošām melodijām un smalku domas skaidrību tās izsaka cilvēka
pieredzes vispārējus jēdzienus. Dainas ir būtisks latviešu nacionālās
identitātes simbols, kas spējis pastāvēt par spīti ilgstošiem kariem un ārējai
okupācijai.
Par savu aizraušanos ar latviešu kultūras vērtībām māksliniece stāsta:
“Pavadot 2013. un 2014. gada vasaru Latvijā, kļuvu par liecinieci šīs valsts
pastāvīgajām pūlēm to veicināt un apliecināt tās unikālo identitāti,
saglabājot un godinot tās neparastos artefaktus. 2013. gadā piedalījos
pasākumā SERDE, vienu nedēļu ilgā nometnē Aizputē, veidojot lieta
čuguna skulptūru, kas vēlāk tika izstādīta grupas izstādē Talsu Novada
mākslas muzejā. Nākamajā gadā kā kultūras programmas koordinatore
2014. gada Starptautiskajā mūsdienu čuguna liešanas mākslas
konferencē, es organizēju ekskursiju, kas ļāva iepazīt Rīgas arhitektūru,
organizēju stāstu vakaru ar piecu latviešu stāstnieku piedalīšanos un
vadīju latviešu stāstniecības paneļdiskusiju. Šo pasākumu gaitā man bija
iespēja novērtēt Latvijas bagāto mākslas, mūzikas un valodas tradīciju
dziļumu.”
Krievu romanču vokālais ansamblis “Intriga” (vadītāja Irina Ananjeva)
dibināts 2010. gadā un tā koncertprogrammās skan dažāda žanra
dziesmas – gan liriskās krievu romances, gan garīgās dziesmas.
Labi zināmais režisors, aktieris un rakstnieks Vasilijs Šukšins dzimis
1929. gadā Krievijas Altaja novadā un ir tipisks krievu sādžas attēlotājs.
V. Šukšina stāsti ir pati dzīve, cilvēks ir vesela pasaule. Reizēm rakstnieks
atļaujas pasmaidīt par saviem varoņiem un to dīvainībām, bet vienmēr
jūtamas viņa dziļās simpātijas pret šiem cilvēkiem.
Izrādē darbība norit krievu sādžā, kur plosās lielas kaislības, cilvēki meklē
dzīves jēgu un savu tieksmju piepildījumu. Daži to atrod, citi – nē. Saduras
mūžīgie pretspēki – labais un ļaunais, godīgais un negodīgais...
Režisore – Māra Zaļaiskalns. Aktieri: Ināra Apele, Vija Dikule, Sandra
Juste, Kaspars Balodis, Aldis Leidums, Oskars Lustiks, Jānis Pampe,
Arturs Rozvjazevs. Telpa un kostīmi – Ināra Apele. Gaisma un skaņa – Ints
Salmiņš. Video – Sergejs Čakāns. Horeogrāfs – Ilmārs Dreļs.
2018. gada martā 80 gadu jubileju svinēs izcilā un leģendārā Dailes teātra
aktrise Olga Dreģe. “Koncerts būs kā saruna par piedzīvoto, pārdzīvoto
sapni – no pagātnes līdz šodienai,” ieskicē māksliniece. Koncertos sev
līdzās uz skatuves O. Dreģe aicinās savus skatuves partnerus no
neskaitāmajām filmām un teātra izrādēm, kas šajos gados nospēlētas.
Koncerta laikā uz lielā ekrāna tiks demonstrēti fragmenti no nozīmīgākajām
kinofilmām un teātra izrādēm, kurās gaviļniece piedalījusies.
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20. martā
plkst. 18.00

Fausto Paravidino “Divi brāļi’’
Teātra “Joriks” izrāde – maza
traģēdija 53 dienās

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

5,00, 7,00 €

21. martā
plkst. 18.00

Izrāde bērniem
“Runājošais runcis Toms un
viņa draugi”

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

10,00–15,00 €

23. martā
plkst. 18.00

Dokumentālā filma
“Turpinājums”

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

3,50 €, GORS

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

5.00–12.00 €
Biļetes “Biļešu paradīzes
kasēs” un bilesuparadize.lv

24. martā
plkst. 12.00 un 16.00

Cirka izrāde ar robotutransformeru

Bērniem līdz 3 gadu
vecumam bezmaksas, bez
atsevišķas sēdvietas.
No 3 gadu vecuma – pilna
biļetes maksa.

24. martā
plkst. 18.00

“Ballet Hispanico” (Ņujorka).
23. starptautiskais Baltijas
baleta festivāls

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

12,00–20,00 €, GORS

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.
Izrāde latviešu valodā.
“Maskavas leļļu teātris” piedāvā jaunu, krāsainu interaktīvo un reizē
pamācošo izrāde bērniem “Runājošais runcis Toms un viņa draugi”.
Izrādes pamatā ir jauns multfilmu seriāls par runci Tomu un viņa
piedzīvojumiem. Bērnus patīkami pārsteigs interaktīvais ekrāns, kas
aicinās spēlēties un reaģēs uz mazo apmeklētāju atbildēm. Savukārt
skaņas un vizuālie efekti aizvedīs skatītājus uz spēļu pasauli.
Izrāde krievu valodā.
Režisora Ivara Selecka dokumentālā filma “Turpinājums” veidota divu gadu
garumā, sekojot pieciem bērniem, kuri 2015. gadā uzsāka skolas gaitas
dažādās Latvijas vietās. Kāds, kuram ir stipras ģimenes saknes Latvijas
laukos un vecāki vēlas, lai bērns izaug par īstu zemnieku, kāds, kurš dzīvo
pie vecmāmiņas, kamēr mamma strādā Anglijā un kāds cittautietis, kurš
vēlas kļūt par biznesmeni un kura vecvecāki nonāca Latvijā pēc
2. Pasaules kara. Viens no bērniem – tepat no Rēzeknes novada
Stoļerovas.
Nākotne jau ir iestājusies. 2018. gada martā Latviju apmeklēs robotstransformers. No kurienes viņš atnāca, kas viņš ir? Jautājumi paliek atklāti,
bet robots ir draudzīgs, viņš ieradās, lai atrastu jaunus draugus.
Transformers ir 2,5 metrus augsts. Liels šāvējs, LED apgaismojums,
skaņas un gaismas speciālie efekti. Tas neatstās nevienu bērnu
vienaldzīgu. Ļoti aizraujoši. Ikviens, kas atnāks, varēs iepazīties ar
transformeru un piemiņai nofotografēties bez maksas.
Turklāt jaunajā programmā jūs redzēsiet gan klasiskus cirka mākslas
numurus, gan jaunus trikus. Vingrošanas un akrobātu veiklību,
temperamentīgu un aizraujošu hula-hup deju, kas patiks gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Un, protams, neviens cirks nevar iztikt bez
smieklīgiem jokiem. Klauni no Sanktpēterburgas izklaidēs jebkuru, pat
visnopietnāko skatītāju!
Laipni lūdzam fantastiskajā pasakā! Izrādes ilgums – 1,5 stunda ar
pārtraukumu. Izrāde notiek “cirka” valodā – saprotama un skaidri
uztverama gan latviešu, gan krievu publikai. Rīko: SIA “Baltik Star”
24. martā Latgales vēstniecībā GORS viesosies latino stila profesionālā
baleta trupa “Ballet Hispanico” (Ņujorka, ASV). Mākslinieciskā vadītāja
Eduardo Vilaro vadītā baleta kompānija “Ballet Hispanico” ir vadošā latino
dejas kompānija pasaulē. Latvijas skatītājiem “Ballet Hispanico“ prezentēs
trīs iestudējumus: “Linea Recta”, “Danzón” un “Con Brazos Abiertos”.
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25. martā

Represēto piemiņas pasākums Rēzeknes kultūras

Bezmaksas

27. martā
plkst. 12.00

Nacionālā skaļās lasīšanas
sacensība: reģionālais fināls

Bezmaksas

27. martā
plkst. 18.00

“Dievs. Daba. Darbs” pēc
A. Brigaderes romāna
motīviem.
Teātra “Joriks” pirmizrāde!

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

5,00 €

31. martā
plkst. 17.00

Pirmskoncerta sarunas.
LNSO un solisti.
Koncertprogramma “Bahs un
Forē. Miera formula”
LNSO un solisti.
Koncertprogramma “Bahs un
Forē. Miera formula”

2. stāva Konferenču
zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

Bezmaksas, GORS

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

7,00–15,00 €, GORS

31. martā
plkst. 18.00

namā, Brāļu Skrindu
ielā 3
Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Līdz 22. aprīlim

Franciska Varslavāna un
Frančeskas Kirkes darbu
izstāde
“Francisks&Frančeska”

Mākslas galerija,
Latgales vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē

Bezmaksas, GORS

Līdz gada beigām
#LV100

Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltītā izstāde
“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

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā aizlūgums Rēzeknes Jēzus
Sirds katedrālē, ziedu nolikšana piemiņas vietās un atceres pasākums KN.
Sekojiet informācijai!
Skaļās lasīšanas sacensību īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka. Konkursā
var piedalīties 11–12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni. Visā valstī –
skolās, bibliotēkās rīko vietējos konkursus grāmatu lasīšanā, proti, 5
minūšu laikā skaļi, izteiksmīgi un pārliecinoši jālasa grāmata. Mērķis –
pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru
skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt
bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Reģionālo finālu Rēzeknē organizē Rēzeknes 2. bibliotēka, kontaktpersona
Zenta Ruskule, tālr. 64632723
Kādā svētdienā, kad Avotu mājas iemītnieki pošas uz baznīcu, mazā
Annele ir nolīdusi tumšākajā kaktā, jo ir apvainojusies, ka netiek ņemta
līdzi pie dievgalda. Kad mājās viss ir kluss, Annele rada pati savu baznīcu
un nosvin improvizētu dievkalpojumu.
Lomās: Laura Atelsone, Elizabete Bikovska. Režisors – Edgars Niklasons.
Scenogrāfija – Gints Sippo. Projekcijas režisore – Evita Rusova. Mūzika –
Kaspars Niklasons.
Lieldienu Klusajā sestdienā līdzās Baha tētiņa korāļiem un fūgām izskanēs
Forē izteikti franciskais Rekviēms solobalsīm, korim, orķestrim un visai
pasaulei. Visi interesenti tiek aicināti uz pirmskoncerta sarunām, tās vadīs
un par skaņdarbiem plašāk stāstīs mūzikas žurnālists Orests Silabriedis.
Lieldienu Klusajā sestdienā līdzās Baha tētiņa korāļiem un fūgām izskanēs
Forē izteikti franciskais Rekviēms solobalsīm, korim, orķestrim un visai
pasaulei. Gregoriski noteikts, cilvēciski skarošs, eņģeliski maigs. Solisti:
Gunta Gelgote – soprāns, Latvijas Radio koris, Johanness Helds –
baritons, Diriģents – Andris Poga. Programmā: Johans Sebastiāns Bahs,
Gabriels Forē Rekviēms.
“Mans vārds Frančeska tika dots par godu Franciskam Varslavānam,
manam vectēvam – ģimenes leģendai. Piedāvājums izstādīt savus darbus
Franciska dzimtajā pilsētā, nozīmēja, ka izstāde jāveido kā divu
mākslinieku, divu paaudžu un divu pasaules redzējumu saruna, dialogs.
Tādēļ speciāli esmu izvēlējusies darbus ar vienādu tematiku: karš, reliģija,
ainava, klusā daba, akts...” stāsta Frančeska Kirke.
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
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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

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
No 8. marta līdz
6. aprīlim

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
“Dzied circenītis aizkrāsnē”

1 apmeklētājam – 0,80 €

No 8. marta līdz
6. aprīlim

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

1 apmeklētājam – 0,80 €

No 8. marta līdz
6. aprīlim

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

1 apmeklētājam – 0,80 €

Visu gadu

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

1 apmeklētājam 0,80 €

alejā 102, Rēzeknē

alejā 102, Rēzeknē

alejā 102, Rēzeknē

alejā 102, Rēzeknē

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. 1941. g. 14. jūnijs un
1949. g. 25. marts Latvijas vēsturē atstājis sāpīgus notikumus: dažādu
tautību, vecumu un dzimumu ļaudis tika izvesti uz Sibīriju, viņu vidū arī
bērni. Pieminot šos vēstures notikumus, skolēni ir aicināti iepazīt uz Sibīriju
aizvesto bērnu likteni, viņu pārdzīvojumus un ikdienas dzīvi svešumā.
Programma izstrādāta, izpētot muzeja krājuma dokumentus, fotogrāfijas,
izmantojot izsūtīto cilvēku atmiņu materiālu. Nodarbībā skolēni tiek
iesaistīti situāciju izspēlē un, aplūkojot muzeja priekšmetus – izsūtīto
personīgās mantas, meklē atbildes uz jautājumiem: “Ko domāja un par ko
sapņoja bērni svešumā?”.
Saikne ar mācību priekšmetiem: ētika; sociālās zinības; Latvijas un
pasaules vēsture.
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.
Saikne ar mācību priekšmetiem: dabaszinības, ģeogrāfija, Latvijas vēsture.
Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas skolēniem,
apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Nodarbības ilgums: 40–50 min.,
izvēloties veidošanu – 1 stunda 20 min.
Virtuālajā keramikas spēlē “Māla pārvērtības” skolēni vizuāli uzskatāmā
veidā tiek iepazīstināti, kā atrodams māls, kā to pārstrādā, kā veido
keramikas trauku, kāds ir apdedzināšanas process. Lielākās keramikas
ekspozīcijas Latvijā un pasaulē apskate un uzdevumu pildīšana. Suvenīra
veidošana no māla. Izveidotie darbi tiek atdoti līdzņemšanai to autoriem.
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
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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

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

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 gadu
#LV100

Ekskursija
Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltītajā izstādē
“Pāri slieksnim”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

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.
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).
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).
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
jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus
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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),
studentiem – 1,00 €,
pirmsskolas vecuma
bērniem – ieeja brīva,
pieaugušajiem – 1,60 €;
Ģimenes biļete (ekspozīcijas +
visas izstādes) 2 pieaugušie +
2 un vairāk bērnu – 7,00 €;
Audiogids keramikas
ekspozīcijā 1 apmeklētājam –
2,00 €

Visu gadu
#LV100

Ceļojošā Pirmā Latgales
kongresa simtgadei veltīta
izstāde
“Pāri slieksnim”

Visu gadu

Visu gadu

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
aizraujošas, izglītojošas spēles, darbojoties ar smilšu gaismas lampu.
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Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcija
“Latgales glezniecība”

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

Ieejas biļete ekspozīcijā
individuālajiem
apmeklētājiem: skolēniem,
studentiem – 0,50 €,
pirmsskolas vecuma
bērniem – ieeja brīva,
pieaugušajiem – 0,80 €

Visu gadu

Muzeja zinātniskā lasītava

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Bezmaksas

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.
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.

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
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
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Lūznavas muiža, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads, tālr. 29390701, 29390701, luznavasmuiza.lv
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