KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2020. GADA NOVEMBRĪ
Ievērojot Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktās prasības un ierobežojumus, pasākumi var tikt atcelti vai pārcelti! Sekojiet informācijai!

AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS
Datums

Pasākumi

Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas un izstādes NOVEMBRĪ
No 1.–31. novembrim
“Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām

6. novembrī plkst. 15.00
9. novembrī plkst. 15.00

“Latvijas dižgari – Letonikā”: viktorīna 7.–9. klašu skolēniem medijpratības un
informācijpratības veicināšanai
Krēslas stunda Ziemeļvalstu literatūras nedēļā

9. novembrī plkst. 16.00

“Krēslas stundas lasījumi” (Ziemeļvalstu literatūras nedēļai veltīts pasākums)

10. novembrī

“Mārtiņdienas draugi”: radošā darbnīca

12. novembrī plkst. 15.00 Tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti
13. novembrī plkst. 14.00 “Laipnība ir laimes atslēga”: tematiska pēcpusdiena Pasaules laipnības dienā
17. novembrī
“Latvju stiprās zīmes”: radošā darbnīca
plkst. 12.00–14.00
25. novembrī plkst. 16.30 Lekcija “Eiropas liberālās vērtības Latvijas kontekstā”
30. novembrī plkst.14.00

“Viltus ziņu anatomija un citas gudrības”: medijpratības nodarbība

Vieta
rezeknesbiblioteka.lv
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 pa tālr. 64623069. Rēzeknes Bērnu
bibliotēka, Dārzu ielā 37
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64623069. Rēzeknes Bērnu
bibliotēka, Dārzu ielā 37
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622061. Rēzeknes
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64623069. Rēzeknes Bērnu
bibliotēka, Dārzu ielā 37
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622061. Rēzeknes
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64623069. Rēzeknes Bērnu
bibliotēka, Dārzu ielā 37
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622061. Rēzeknes
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622061. Rēzeknes
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622061. Rēzeknes
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Literatūras izstādes
No 1.–15. novembrim
No 1.–15. novembrim
No 2.–21. novembrim
No 2.–30. novembrim
No 5.–9. novembrim
No 7.–21. novembrim
No 9.–16. novembrim
No 9.–16. novembrim

Jaunumi”: grāmatu izstāde
“2. oktobra jaunumi”: digitālā grāmatu izstāde CBA ziņu ekrānā
“Tēvzemes likteņstāsti”: grāmatu izstāde
“Izzini vietējās kultūras dārgumus”: digitālā izstāde CBA ziņu ekrānā
“Tā dzīvo bērni Ziemeļvalstīs”: tematiska izstāde
“Rokas darbam, sirds – Dievam” (Jānim Pujatam – jubileja): tematiska izstāde no cikla “Latgale un
latgalieši
“Piedzīvojumu romānu autoram Robertam Luisam Stīvensonam – 170”: tematiska izstāde
““Borowa MC” mūžīgi ceļā.”: tematiska izstāde
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Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

No 9. –20. novembrim
No 9.–22. novembrim
No 11.–25. novembrim
No 11.–26. novembrim
No 16.–30. novembrim
No 16.–30. novembrim

“11. novembris – Latvijas varoņu diena”: tematiska izstāde
“Ziemeļvalstis un pasaule”: Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīta grāmatu izstāde
“Latvija, tu mana dārgā Tēvzeme!” (18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena):
tematiska izstāde
“Manai Latvijai – daudz laimes!”: tematiska izstāde
“Tev mūžam dzīvot, Latvija”: tematiska izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde

Laiks
Līdz 4. novembrim

5. novembrī
plkst. 15.00 izstādes
atklāšana!

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

Mākslas galerija,
Latgales
vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē
Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

Bezmaksas
latgalesgors.lv

Daiņa Gudovska ekspresīvie un piesātinātie darbi demonstrē lielisku
telpiskas kompozīcijas izjūtu un veidošanas prasmi. Personālizstāde
“Dzīves auduma materializācija” ir kontrastējoša pretstāvēšana, rotaļīga
saruna, papildinošs dialogs vai mierīga vienošanās. Mākslinieka un
pedagoga rokraksts izstādē nolasāms stiklā un akvareļglezniecībā.
Liela loma neatkarīgās Latvijas vēsturē ir tieši ārlietu un diplomātiskajam
dienestam, kurš kopš valsts dibināšanas pirmsākumiem ir sekmējis tās
starptautisko tiesisko atzīšanu (de jure) un iekļaušanos pasaules
diplomātijas sistēmā. Tuvojoties Latvijas de jure atzīšanas 100-gadei,
Ārlietu ministrija izveidojusi ceļojošo izstādi “Latvijas diplomātijai un ārlietu
dienestam 100”, kurā ikviens interesents var iepazīties ar mūsu valsts
diplomātiskā dienesta devumu valsts izveidē, attīstības un valstiskuma
idejas saglabāšanas procesos.

Helēnas Svilānes-Kuzminas
darbu izstāde “Sieviete un
mēness”

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

Spēlfilma “Ko zina klusā
Gerda”

Mazā zāle,
Latgales
vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,

Izstādes atklāšanā
bezmaksas ieeja, vietu
skaits ierobežots,
sakarā ar noteiktajiem
ierobežojumiem,
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464
--Biļetes: skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja
rezekne.lv
Bezmaksas
latgalesgors.lv

Izstāde skatāma no
5. novembra līdz 2021. gada
3. janvārim
5. novembrī
plkst. 18.00
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Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Notikums
Dzīves auduma
materializācija. Daiņa
Gudovska stikla materiāla un
akvareļglezniecības izstāde
Izstāde
“Latvijas diplomātijai un
ārlietu dienestam 100”

Izstāde skatāma no
5. novembra līdz
12. decembrim

5. novembrī
plkst. 16.00 izstādes
atklāšana!

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

3,50 €, GORS
latgalesgors.lv

Māksliniece Helēna Svilāne-Kuzmina (1949–2003) 70. gadu vidū pēc
pārcelšanās no Rīgas uz Rēzekni kļuva par gleznošanas, kompozīcijas un
koloristikas pasniedzēju Lietišķās Mākslas vidusskolā. 90. gadu beigās
ieguva maģistra grādu mākslas pedagoģijā un turpināja pasniegt arī
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē. Pirmajā grupas izstādē
piedalījās 1973. gadā Rīgā, taču īpaši aktīvu māksliniecisko darbību
uzsāka tieši Rēzeknē. Šobrīd Helēna Svilāne-Kuzmina tiek uzskatīta par
vienu no savdabīgākajām un ietekmīgākajām Latgales modernisma
gleznotājām. Mākslinieces darbu izstāde GORS Mākslas galerijā skatāma
no 2020. gada 2. novembra līdz 2021. gada 3. janvārim.
Lai uzturētu muižu, tās īpašnieki izveidojuši pansiju, kurā valda pagājušā
gadsimta 30. gadu noskaņa un nav atļauts izmantot mūsdienu
komunikācijas līdzekļus – datorus, mobilos telefonus, internetu. Viss
mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie pansionāta ieejas, tostarp vēlme

Rēzeknē

Pasākums no 5. novembra pārcelts uz
2021. gada pavasari! Datums tiks
precizēts!

6. novembrī
plkst. 18.00

“Rīta un vakara dziesmas”. Raimonds
Tiguls un Rīgas Doma zēnu koris

A. R. Gērnijs “Mīlestības
vēstules”. Melodrāma

Līdz 7. novembrim

Starptautiska mākslas izstāde
“Tikšanās: mākslinieces
Sofija Romere un Anna
Romere” sadarbībā ar Šauļu
“Aušros” muzeju (Lietuva)

7. novembrī
plkst. 12.15
7. novembrī
plkst. 16.00

VI pasaules diktāts latviešu
valodā
IV pasaules diktāts latgaliešu
rakstu valodā

7. novembrī
plkst. 18.00

Latgaliešu dziesmu koncerts
“Dzīšmu gruomota”
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komunicēt. Viena no pansijas devīzēm ir: “Ja iespējams, ciet klusu!”.
Pansijas viesi ir spilgtu raksturu cilvēki no dažādām valstīm, kas ieradušies
šai nomaļajā vietā, lai izbēgtu no XXI gadsimta informatīvā un tehnoloģiskā
spiediena. Trīs nedēļu ilgais karstuma vilnis ir novedis daudzus līdz
vājprāta robežai. Situācija ir tik nāvīgi nopietna un vienlaikus juceklīga, ka
kļūst par savu pretmetu – komēdiju. Režisors Jevgeņijs Paškevičs.

Lielā zāle,
Latgales
vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē
Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras namā,
Lielās zāles
skatuve,
Atbrīvošanas alejā
97

latgalesgors.lv

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs, 3. stāva
izstāžu zālē,
Atbrīvošanas
alejā 102,
Rēzeknē

skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja,
tālr. 64622464
rezekne.lv

Lielā zāle,
Latgales
vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,

7,00 €
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

12,00–20,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Stāsts par mīlestību, par Melisu un Endrū, kas 50 gadu garumā apmainās
ar vēstulēm, pastkartēm, apsveikumiem, tiek apspriestas viņu cerības un
ambīcijas, sapņi un vilšanās, uzvaras un zaudējumi, kas aizritējuši starp
viņiem visu savu šķirto dzīvi. Aizraujošs, nesasniedzami sasniedzams
mīlas stāsts ar pilnu emociju buķeti.
Režisors: Mārtiņš Eihe. Scenogrāfija: Paraskēva Deikina. Spēlē: Tatjana
Suhiņina-Pecka un Aivars Pecka.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums 14+
Izrādes ilgums 1h 45min (bez starpbrīža)
Sofijas Romeres (Lietuva) un Annas Soltanes-Romeres (Latvija) izstāde ir
divu mākslinieču – muižnieku Romeru dzimtas pārstāvju – satikšanās
radošās darbības atspoguļojumā. Gan Sofija, gan Anna ir ieprecējušās
Romeru ģimenē 20. gs. sākumā, kļūstot par daļu no plašās Romeru
dzimtas mākslinieku plejādes. Abu sieviešu dzīves gājumā ir daudz kopīga
un daudz arī atšķirīga, taču viņas vieno reālistiski romantiskais skatījums
uz apkārtējo pasauli, kas atklājas akvareļos, eļļas gleznās un grafikās.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Šauļu “Aušros” muzeju un Lietuvas Kultūras
padomes finansiālo atbalstu.
--Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem atvērts: otrdien, trešdien,
ceturtdien, piektdien, sestdien no 10.00–18.00; svētdien, pirmdien – slēgts.
Šogad sestais pasaules diktāts latviešu valodā notiks tikai tiešsaistē
www.raksti.org
Ceturtais pasaules diktāts latgaliešu rakstu valodā skanēs jauniešu
raidījumā “Pīci breinumi” Latvijas Radio 5 frekvencēs, to varēs klausīties
arī interneta platformās pieci.lv un LSM.lv, kā arī Latvijas Radio Latgales
studijas un portāla lakuga.lv kontos sociālajos medijos. Diktātā skanēs
latgaliešu joki, kurus diktēs Latvijas “Instagram” zvaigzne Lauris Zalāns.
Koncertā skanēs gandrīz divi desmiti tautā mīlētu un labi zināmu latgaliešu
dziesmu, kā arī kāda varbūt mazāk zināma. Visas koncertā iecerētās
dziesmas atrodamas šogad izdotajā dziesmu grāmatā, dažas dziesmas
piedzīvos jaunu skanējumu, dažām tas būs labi zināmais un gadiem

Rēzeknē

7. novembrī
plkst. 19.00

Vjačeslavs Mitrohins un
draugu orķestris.
Koncertprogramma “Lai iet!”

8. novembrī
plkst. 15.00

Ģitārists Gints Smukais.
Koncertprogramma “Vēls
atkusnis”

8. novembrī
plkst. 17.00

Neona šovs.
Cirks “Argo” ar programmu
“Luminous Wizards”

10. novembrī
plkst. 18.00

Mihails Zoščenko “Kāzas”.
Komēdija
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Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras namā,
Lielā zāle,
Atbrīvošanas alejā
97

8,00–12,00 €
bilesuparadize.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

Lūznavas muiža,
Pils iela 8,
Lūznava

4,00–8,00 €
luznavasmuiza.lv

Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras namā,
Lielā zāle,
Atbrīvošanas alejā
97
Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras namā,
Lielās zāles
skatuve,
Atbrīvošanas alejā
97

8,00 €
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

7,00 €
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

pārbaudītais, bet visu papildinās arī video par katru dziesmu, atklājot tās
rašanās un skanēšanas stāstus.
Koncertā “Dzīšmu gruomota” piedalīsies apvienības “Raxtu Raxti” mūziķi,
Artūrs Uškāns, Guntis Rasims, Kristaps Rasims, Arnis Slobožaņins, Dainis
Skutelis, Andris Baltacis, Guntra Kuzmina-Jukna un vokālā studija
“Skonai”, Juris Vucāns, grupa “Latgales dāmu pops”, Juris Ostrovskis un
Kārlis Kazāks.
Jauna Vjačeslava Mitrohina koncertprogramma “Lai iet!” apvieno labākas
dziesmas latviešu valodā un ārzemju hītu cover versijas izcilā un
neatkārtojamā Vjačeslava Mitrohina ģitārspēlēs stilā, ka arī autordziesmas
no nopagajušā gadsimta un jaunus sacerējumus. Katrs Vjačeslava
Mitrohina koncerts ir unikāls un nekad neatkārtojas. Jau vairākus gadus
Vjačeslavs Mitrohins uzstājas kopā ar Latvijas labākiem mūziķiem, katru
reizi sarūpējot koncerta apmeklētajiem kādu patīkamu pārsteigumu. Pēc
koncerta klausītajiem ir iespēja saņemt Vjačeslava Mitrohina autogrāfu, kā
arī nofotografēties.
Pasaulē atzītais un godalgotais latviešu ģitārists Gints Smukais aicina uz
koncertu siltā gaisotnē, ieskandinot jaunas kompozīcijas no sava otrā
albuma “Atkusnis”, kā arī aranžijas no pazīstamām latviešu un ārzemju
komponistu melodijām. Koncertā skanēs Zigmara Liepiņa “Ķiršu lietus”,
Imanta Kalniņa “Apvij rokas”, Andeja Jurjāna “Pūt, vējiņi” Ginta Smukā
apdarēs. Tāpat programmu caurvīs atpazīstamas un ļoti mīlētas citzemju
autoru melodijas – Andy McKee “For My Father”, Harold Arlen
“Somewhere over The Rainbow” u. c. Koncerta apmeklētājiem mākslinieks
savu īpašo stāstu stāstīs arī caur oriģināldarbiem.
Tēlaina, teatralizēta Mariampoles cirka “Argo” programma aizvedīs jūs uz
maģisku bērnības pasauli, kurā satiksiet Alisi, Češīras kaķi, ultravioletos
spokus, kāpurus, gigantiskos sienāžus, milzu taureņus un Siržu karalieni.

Izrāde “Kāzas”, kas veidota pēc M. Zoščenko lugas motīviem, izmantoti arī
fragmenti no autora “Zilās grāmatas”, kā arī Sudraba laikmeta dzejnieku
mīlas lirika un 30. gadu dziesmas, kas veltītas mūžīgajai mīlestības tēmai.
Visi iestudējuma varoņi – sākot no ģimenes tēva līdz pat viešņai – elpo
mīlestībā, gaida to, ilgojas pēc tās, mēģina saklausīt mīlestības čukstus
savā sirdī, pie tam nokļūdami dažādās neparedzētās un jautrās ķibelēs.
Jāredz! Režisors: Aleksejs Zolotovickis (Krievija). Scenogrāfija: Sofija
Jegorova (Krievija). Režisora palīgi: Aivars Pecka, Lāsma Bramane.
Lomās: Vladimirs Petrovs, Tatjana Suhiņina-Pecka, Jekaterina Garfunkele,
Aivars Pecka, Genādijs Voronovs, Larisa Ščukina, Kristīne Klimanova,
Edvīns Klimanovs, Marats Efendijevs.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 12+
Izrādes ilgums: 1h 20 min. Pirmizrāde 22.02.2019.

10. novembrī
no plkst. 9.00–15.30

Sarkanbaltsarkano lentīšu
locīšana

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas, vietu
skaits ierobežots,
sakarā ar noteiktajiem
ierobežojumiem,
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464,
26368641 rezekne.lv

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem
veltīts pasākums.
 Svētku sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana sadarbībā ar Jaunsardzes
jaunsargiem un Zemessardzes 3. Latgales brigādes pārstāvjiem.
 Pirmās Latgales kongresa simtgadei veltītas izstādes “Pāri slieksnim”
apskate u.c.

10. novembrī
plkst. 14.00

Koncertprogramma “Mana
tautasdziesma”

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

7,00–8,00 €, GORS
latgalesgors.lv

11. novembrī

Lāčplēša diena Rēzeknē

12. novembrī
plkst. 19.00

Koncertprogramma “Dieva
dēli. Saules meitas”

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

15,00–25,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Tautas lietišķās mākslas
izstāde “Brīdis”

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8,
Lūznavā,
Rēzeknes novads

Ieejas maksa muižā:
1,50–2,50 €
luznavasmuiza.lv

Latviešu tautas dziesmas dzīvo cauri laikiem un katra paaudze ienes tajās
arvien jaunas vēsmas. Cik tautas dziesma var būt dzīva, mainīga un
moderna, parādīs koncertprogrammas izpildītāji – grupas “Tautumeitas”
soliste Asnāte Rancāne, Jēkaba Nīmaņa instrumentālā grupa (taustiņi,
klarnete, trombons, tuba, sitaminstrumenti), koklētāja Laima Jansone un
DJ Monsta, dziedātāji Annija Putniņa un Miks Dukurs, kā arī Siguldas deju
grupas dejotāji Gunas Brižas vadībā. Koncertā varēs saklausīt, kāda
nozīme tautas dziesmai atvēlēta mūziķu sirdīs un saklausīs jaunas vēsmas
tās skanējumā. Programmā: latviešu tautasdziesmas oriģinālās aranžijās.
Pasākumi sadarbībā ar Zemessardzes 3. Latgales brigādi un Jaunsardzi.
15.30 Svecīšu iedegšana, ziedu nolikšana un piemiņas brīdis Miera
ielas kapos pie obeliska Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem.
16.00–18.00 Svecīšu iedegšana un ziedu nolikšana pie Latgales
atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai”.
Aicinām ikvienu jebkurā laikā atnest un iedegt savu svecīti, kopīgi
veidojot gaismas rakstus! 16.00–18.00 pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”
skanēs fona mūzika un piemineklis būs izgaismots.
Koncertprogrammā “Dieva dēli. Saules meitas” atkal satiksies publikas
iemīļotie dziedātāji Kristīne Kārkle-Kalniņa, Andris Ērglis, Anmary, Dainis
Skutelis, Antra Stafecka un Rihards Lepers. Līdzīgi kā pirms vairākiem
gadiem tapušajā programmā “Manas tautas dziesmas”, arī šoreiz tautas
melodijas jaunos, etnopopa manierē veidotos aranžējumos radīs sava
aroda lietpratēji – Jānis Strazds un Kristīne Kārkle-Kalniņa. Arī pavadošais
instrumentālistu sastāvs šoreiz būs vitāls un dzīvespriecīgs – Jānis Strazds
(taustiņinstrumenti), Kristīne Kārkle-Kalniņa (vijole), Edgars Kārklis (dūdas,
stabules, akordeons), Jānis Kalniņš (ģitāra), Valters Sprūdžs (bass),
Miķelis Vīte (sitaminstrumenti), Ansis Jansons (kokle).
Lūznavas muižā skatāmās Gulbenes kultūras centra Tautas lietišķās
mākslas studijas “Sagša” meistaru un Gulbenes keramiķu – Ingrīdas
Magones un Laimdotas Kliesmetes – darbu izstādes “Brīdis” pamatā stāsts
par laikmetu, kurā dzīvojam. Ikdienā, steidzoties padarīt pēc iespējas
vairāk, bieži zaudējam saikni ar sevi, jo nav laika pabūt vienatnē. Izstādē
skatāmas TLMS “Sagša” dalībnieku dažādos laikos darinātās mājas lietas
un Gulbenes mākslinieces Sandras Dikmanes melnbaltas fotogrāfijas, kā
arī māla trauki, svečturi, vāzes un linu dvieļi ar rotātiem galu noslēgumiem.

Līdz 13. novembrim
(pagarināta)
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rezekne.lv

Izstāde “Rīgas mīti”

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8,
Lūznavā,
Rēzeknes novads

Ieejas maksa muižā:
1,50–2,50 €
luznavasmuiza.lv

13. novembrī
plkst. 18.00

Antons Čehovs “Kaija’’.
Apolitisks mīlas stāsts

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

5,00–7,00 €
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

13. novembrī
plkst. 18.00

Teātra trupas “Kvadrifrons”
viesizrāde “Fake News”

12,00 €, GORS
latgalesgors.lv

13. novembrī
plkst. 19.00

Balzamvakariņas Latvijas
svētku noskaņās

Amerikāņu fotogrāfa Gordona
F. Sandera darbu
retrospektīva

Mazā zāle,
Latgales
vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē
Kafejnīca ZĪDS,
Latgales
vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē
Lūznavas muiža,
Pils ielā 8,
Lūznavā,
Rēzeknes novads

Multimediālās brīvdabas
fantāzija “Sapnis Rēzeknē”

Instalācijas objekti
Atbrīvošanas alejā

rezekne.lv

Līdz 15. novembrim

No 16. novembra līdz
11. janvārim

13., 14., 15. novembrī
katru vakaru no plkst. 18.00
līdz 01.00

6

Sadarbojoties ar Gētes Institūtu Rīgā un komiksu žurnālu “kuš!”, skatāma
komiksu izstāde “Rīgas mīti”, kurā Latvijas un Lietuvas komiksu mākslinieki
vizuālos stāstos atklāj dažādus mītus par Rīgu. Izstādē skatāmos darbus
radījuši mākslinieki: Agate Lielpētere, Anna Malicka, Jana Ribkina, Jurijs
Tatarkins, Katrīna Latve, Kristīne Martinova, Linda Gabarajeva, Linda
Ivanova, Mārtiņš Zutis, Pauls Rietums, Renāte Kloviņa, Terēze-Talita
Rozenblate, Tonijs Strods, Vivianna Maria Stanislavska no Latvijas un Ula
Šimulynaitė no Lietuvas.
Skumjš mīlas stāsts, ko A.Čehovs savā laikā nodēvējis par komēdiju. Vai
tajā vispār var būt kaut kas smieklīgs? Dažādu cilvēku likteņi, cerības,
sapņi un pāri visam mīlestība – ciešanu un sāpju pilna, formāla un
vajadzīga. 21.gadsimta bilingvāla “Kaija” uz mūsu skatuves.
Režisors: Mārtiņš Eihe. Scenogrāfija: Paraskēva Deikina. Kostīmu
māksliniece: Inga Siliņa. Tulkojums: Ieva Struka. Lomās: Jana Ļisova,
Sandija Dovgāne, Tatjana Suhiņina-Pecka, Jekaterina Garfunkele, Larisa
Beilo, Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs, Kārlis Tols, Aivars Pecka,
Vladimirs Petrovs un Genādijs Voronovs.
Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu un krievu valodā. Izrādes ilgums:
2h 30min (ar starpbrīdi). Ieteicamais vecums: 14+
Neatkarīgās teātra trupas “Kvadrifrons” viesizrāde. Režisors Klāvs Mellis,
koncepcijas autors un dramaturgs Evarts Melnalksnis, aktieri Reinis
Boters, Arīna Buboviča, Andris Kaļiņins, Ance Strazda, komponists Jēkabs
Nīmanis.

29,00 €
latgalesgors.lv

Aicinām atklāt Latvijas garšas burvību kopā ar dzēriena “Rīgas Melnais
Balzams” kokteiļiem, stāstiem un ēdieniem. Vakara viesis – “Rīgas
Melanais Balzams” globālais vēstnieks Justs Kiščenko.

Ieejas maksa muižā:
1,50–2,50 €
luznavasmuiza.lv

Gordons F. Sanders ir starptautiski atzīts fotogrāfs no ASV, kura
sasniegumu klāstā ir gan izcilas retrospektīvas, gan prestiži apbalvojumi
par ieguldīto darbu Somijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā. Viņa karjeras pirmsākumi ir meklējami 1969. gadā, kad,
vēl būdams Kornela Universitātes students, viņš sāka strādāt par fotogrāfu
ASV Nacionālo parku dienestā. Kopš tā laika Gordons Sanders ir aizvadījis
desmitiem izstāžu ASV, Apvienotajā Karalistē un Somijā. Būtisku vietu
starp tām ieņem retrospektīva “Mana Amerika” – autora subjektīvais
skatījums uz ASV kultūru un ikdienas dzīvi. Kopš 2017. gada fotogrāfs mīt
Latvijā.
Krāsu un mūzikas ceļojums mākslinieces Elitas Patmalnieces košo un
neparasto darbu pasaulē. Instalācijas darbu autore – Elita Patmalniece,
sižetiskās līnijas autors – Kārlis Anitens, video mākslinieks – Kārlis
Ozoliņš, pasākuma producents – UNTITLED originals.

15. novembrī
plkst. 18.00

Grupas “Turaidas Roze”
koncerts “Imanta Kalniņa
jubileju gaidot. Lielās
dziesmas”

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

No 10,00 €
latgalesgors.lv

15 instalācijas objekti un 4 tematiskās zonas: Vasarā ļaujies bezrūpīgam
priekam un ziedu dejai! Rudenī nokļūsti majestātiskā košuma un vēju
atbalsī! Ziemā iesaisties krāsaino sniegpārslu apcerīgajās sarunās!
Pavasarī lec līdzi palu ūdeņu trakumam un mūžīgās jaunības eliksīram!
Instalācija saturiski ir veidota plašā teritorijā un objektu apskatei ir atvēlēts
ilgstošs laika periods, tāpēc aicinām apmeklētājus ievērot 2 m distanci un
pēc objektu apskates doties prom!
Grupas “Turaidas roze” koncerts ir veltījums komponista Imanta Kalniņa –
ievērojamajai jubilejai. Komponists Imants Kalniņš – savu 80.dzimšanas
dienu svinēs 2021.gada 26.maijā. Koncerta pirmajā daļā skanēs Imanta
Kalniņa dziesmas ar dzejnieka Vika tekstiem: “Elektriskā mīla”, “Smilšu
rausis”, “Zilais putniņš”, “Astoņkājis”, “Balāde par viņu”, “Vēl viens tu”,
“Tiem, kas rāpo”, “Vienmēr būs kāds”, “Jautra dziesmiņa sev pašam”,
“Sidrabrasa”, “Kas dzīvo tanī pusē”; dziesmas no izrādes “Princis un ubaga
zēns” u.c., bet otrajā daļā – grupas “Turaidas Roze” lielākie hīti.
“Visas Imanta Kalniņa dziesmas ir ļoti skaistas, taču man īpaši patīk tās,
kam ir brīnišķīgie Vika teksti, taču koncertā skanēs arī citas “Turaidas
Rozes” populārākās dziesmas: “Trubadūrs”, “Apvij rokas”, “Vējš un liepa”,
“Kas jūs esat” un daudzas citas”, par gaidāmo koncertu saka dziedātāja
Olga Rajecka.

Pasākums no 15. novembra pārcelts
uz 2021. gada vasaru! Datums tiks
precizēts!

Baibas Sipenieces stāvizrāde “Vienreiz
jau var“

16., 17, 18. novembrī
katru vakaru no plkst. 18.00
līdz 01.00
17. novembrī
plkst. 15.00 izstādes
atklāšana!

Brīvības gaisma Rēzeknē

Atbrīvošanas alejā,
Rēzeknē

rezekne.lv

Izgaismotas ēkas Atbrīvošanas alejā sarkanbaltsarkanā krāsā. Aicinām
ievērot 2 m distanci un pēc objektu apskates doties prom!

Latgales mākslinieku darbu
izstāde “Rudens 2020.
Apvārsnis”

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

Izstādes atklāšanā
bezmaksas ieeja, vietu
skaits ierobežots.
Sakarā ar valstī
noteiktajiem
ierobežojumiem,
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464
--Biļetes: skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja,
tālr. 64622464
rezekne.lv

Klāt ir laiks, kad rudens aicina arī māksliniekus pārskatīt vasaras plenēros
iegūto, iedvesmā un mūzas pieskārienā radīto, lai vienotos ar citiem
kolēģiem tradicionālajā Latgales mākslinieku darbu izstādē “RUDENS
2020”. Latgales Kultūrvēstures muzejs ar nepacietību gaida satikšanos
gan ar jaunradītiem Latgales mākslinieku darbiem, gan ar muzeja
apmeklētājiem, lai aplūkotu un novērtētu jauno mākslas ražu. Kā parasti šī
izstāde ver durvis, sagaidot Latvijas valsts proklamēšanas kārtējo
gadadienu.
Šogad kā izstādes moto ir izvirzīta tēma “Apvārsnis” jeb, rakstnieku Jāni
Klīdzēju citējot, “Debešu puse”. Ne tikai tāpēc, ka “taidas ūtras leidzeigas
debešu puses nav nikur vysā pasaulī” (citāts no J. Klīdzēja stāsta “Debešu
puse”), bet arī tāpēc, ka šis ir vērtību pārvērtēšanas un jaunu atklājumu
laiks. Apvārsnis kā brīvības apsolījums, kā skatiens tālāk, lai paceltos pāri,
saskatītu būtisko. Izolācija, distancēšanās, ierobežojumi – ir vārdi, kurus
dzirdam ikdienā ik uz soļa. Varbūt šī čaula liek ieraudzīt savu iekšējo
apvārsni. Un kādu brīvību tas man sola? Vai tur ir kāda “debešu puse”, ko
es vēlētos iepazīt? Ir laiks to atklāt mākslas valodā!

Izstāde skatāma no
17. novembra līdz
19. decembrim
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latgalesgors.lv

17. un 18. novembrī

Brīvības gaisma Rēzeknē

Festivāla parkā,
Pils ielā 17

Latgales Kultūrvēstures muzejā mākslas darbus izstādei pieņem līdz
31. oktobrim.
LED gaismas objekts Festivāla parkā, pie kura var fotografēties, parkā
skanēs fona mūzika. Aicinām ievērot 2 m distanci un pēc objekta apskates
doties prom!
Orientēšanās (individuāli, ģimenēm).
Maratons (individuāli, ģimenēm).
16.00–17.00 Ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana
pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Atbrīvošanas alejā 93
Aicinām ikvienu jebkurā laikā atnest un iedegt savu svecīti, kopīgi veidojot
gaismas rakstus! 16.00–17.00 pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” skanēs fona
mūzika un piemineklis būs izgaismots.
14.00 un 18.00 Valsts svētku koncerts
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, par ieejas biļetēm informācija
sekos.
Vakara koncertā – Rēzeknes Goda pilsoņa sumināšana.
20.00 Svētku salūts Festivāla parkā. Aicinām ievērot 2 m distanci!

18. novembrī

Latvijas Republikas
proklamēšanas
102. gadadiena

pie Latgales
atbrīvošanas
pieminekļa “Vienoti
Latvijai”,
Atbrīvošanas alejā
93

rezekne.lv

20. novembrī
plkst. 19.00

Melo-M un Dināras Rudānes
koncerts “Pieci elementi”

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

12,00–25,00 €
latgalesgors.lv

Grupa Melo-M ir izveidojusi jaunu koncertprogrammu “Pieci elementi”, kurā
uzstāsies kopā ar dziedātāju Dināru Rudāni. Dināra Rudāne savulaik
zināma kā grupas “Re:public” fona dziedātāja un ir 2016. gada TV šova
“Izklausies redzēts” uzvarētāja. Melo-M ir Latvijas instrumentālās mūzikas
grupa, kuras sastāvā pašlaik ir trīs čellisti – Kārlis Auzāns, Miķelis Dobičins
un Jānis Pauls. Visvairāk pazīstami kā populāru mākslinieku skaņdarbu
izpildītāji savā apdarē.

21. novembrī
plkst. 17.00

“PuSHkins. Dzīvs”. Anti
garlaicīgi par literatūru.
Rēzeknes teātra “Joriks”
PIRMIZRĀDE!

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

5,00–7,00 €
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

Mēs ļoti bieži nevaram saprast, kādēļ mums skolā māca to, kas mūsuprāt,
dzīvē nebūs vajadzīgs. Mūsu izrāde stāsta par parasto cilvēku un viņa
neparastajām attiecībām ar Puškinu. Neizpratne, kāpēc ir jālasa un
jāmācas par Puškinu. Problēmas mīlestībā, arī dēļ Puškina un galvenā
varoņa naids pret rakstnieku, bet galu galā, no naida līdz mīlestībai ir viens
solis. Galvenais varonis līdz kaula smadzenēm ienīst Puškinu, bet zina par
viņu visu...
Režisors: Edvīns Klimanovs. Scenogrāfija: Jeļizaveta Sidorova. Lomās:
Tatjana Suhiņina-Pecka, Larisa Beilo, Larisa Ščukina, Aivars Pecka,
Genādijs Voronovs un Vladimirs Petrovs.
Izrāde krievu valodā. Izrādes ilgums 1h 15min (bez starpbrīža). Ieteicamais
vecums: 14+
Pasākumā grupa apvienos sava jaunākā studijas albuma prezentāciju ar
grupas dziesmu dažāda veida interpretācijām. Albumā būs apkopotas gan
jau pazīstamas, gan arī mazāk dzirdētas pēdējo gadu grupas “Bez PVN”
dziesmas.

21. novembrī
plkst. 18.00
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Mazā zāle,
Grupas “Bez PVN” dzīsmu
albuma prezentacejis koncerts Latgales

vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,

34,00 €
latgalesgors.lv

Rēzeknē
Lūznavas muiža,
Pils ielā 8,
Lūznavā,
Rēzeknes novads

3,00 €
luznavasmuiza.lv

22. novembrī
plkst. 17.00

Literārās sarunas Lūznavas
muižā. Gundega Repše

24. novembrī
plkst. 14.00

Koncertprogramma bērniem
“Meža dziesmas”

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

8,00 €, GORS
latgalesgors.lv

25. novembrī
plkst. 18.00

“Pērs Gints. Dzīves fikcija”.
Poētisks ceļojums.

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

7,00 €
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

27. novembrī
plkst. 18.00

“Anna Kareņina” pēc Ļeva
Tolstoja. Izrāde monologs

Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras namā,
Lielās zāles
skatuve,
Atbrīvošanas alejā
97

7,00 €
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

27. novembrī
plkst. 17.00

Jauniešu konkurss “POPiela
15”

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu

5,00 €
Rēzeknes KN tālr.
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Sarunu cikla “Literārās sarunas Lūznavas muižā” mērķis ir gan atklāt, cik
daudzveidīga ir jaunākā literatūra, gan ļaut muižai meklēt pašai savu
sarunu klausītāju un jautātāju, piedāvājot žanriski atšķirīgus stāstus un
auditorijas, kurām adresēti sarunu ciklam uzrunāto rakstītāju darbi.
Rakstniece Gundega Repše, ar kuru būs tikšanās novembra beigās, saka:
“Saruna – tie ir svētki. Cilvēki, kuri lasījuši kādu autora darbu, ir gandrīz jau
tuvinieki. Visādi. Kādi jau tuvinieki mēdz būt. Bet sarunas par literatūru
allaž ir sarunas par dzīves jēgu. Kas ir vēl svarīgāks?"
Koncertprogrammu “Meža dziesmas” komponists Edgars Raginskis radījis,
iedvesmojoties no tēlainajiem un labestīgajiem Jāņa Baltvilka dzejoļiem
bērnu auditorijai. Dzejoļu tematika veltīta dabas iepazīšanai, saudzēšanai
un iemīlēšanai, kā arī dažām pilsētas dzīves ainām. Skaņdarbi paredzēti
diezgan plašai vecuma grupai – klausītājiem no 4 līdz 10+ gadu vecumam.
Programmā piedalās Madara Botmane (mecosoprāns), Arvīds Kazlausks
(saksofoni, balss) un Rihards Plešanovs (taustiņinstrumenti, balss).
Sadarbībā ar mākslinieci un dizaineri Madaru Krieviņu tapusi
koncertprogrammas vizuālā identitāte, bet Madara Botmane (LMA Modes
mākslas nodaļas maģistrantūras absolvente) radījusi “Meža dziesmām“
pieskaņotus tērpus.
Poētisks ceļojums laikā un telpā ar J.Grota, Ā.Elksnes un E.Ķezberes
dzeju. Slavenais dēkainis un laimes meklētājs Pērs Gints, kuru mūžīgi
gaida uzticīgā Solveiga. Solveiga, kas, būdama akla, redz to, ko neredz
neviens cits, un kuras aklajās acīs Pērs Gints ir varonis, jo ir turējis viņai
doto solījumu. Un tas nekas, ka viņam tas tā nejauši gadījās. Bet arī dzīvē
gadās dažādas Solveigas un dažādi Pēri Ginti.
Režisors: Mārtiņš Eihe. Scenogrāfija: Paraskēva Deikina. Lomās: Karīna
Lučiņina, Jekaterina Garfunkele, Kārlis Tols. Izrāde latviešu valodā.
Ieteicamais vecums 14+ Izrādes ilgums 1h 20min.
Monoizrāde par Annu Kareņinu. Režisors: Sergejs Sotņikovs. Lomās:
Tatjana Suhiņina-Pecka.
Režisors Sergejs Sotņikovs par izrādi: “Šodien jārunā par cilvēku
savstarpējām attiecībām. Mēs daudz runājam par politiku, par kaut kādām
sociālām problēmām, bet ļoti maz atceramies par cilvēku kā tādu.
Mūsdienās cilvēks kā personība pēkšņi kļuvis nevajadzīgs, par viņu
aizmirsis. Tāpēc, manuprāt, šī Annas Kareņinas personības izpēte liek
mums paskatīties uz sevi un vērsties pie sevis ar ļoti svarīgiem
jautājumiem – kas ir mīlestība? Kas ir kaisle? Vai mīlestība ir līdzvērtīga
vai ne? Kādas vērtības cilvēkam ir? Kas viņam ir svarīgs? Tāpēc šajā ziņā
L.Tolstoja romāns dod ļoti svarīgas atbildes uz šiem jautājumiem.
Izrāde krievu valodā. Izrādes ilgums 1h 10 min. Ieteicamais vecums: 14+
Jauniešu konkursa “POPiela 15” mērķis ir vērsts uz Rēzeknes pilsētas un
Latgales reģiona jauniešu jaunrades veicināšanu, pašiniciatīvu un aktīvu

Skrindu ielā 3

64622066 rezekne.lv

27. novembrī
plkst. 18.00

Pianista Andreja Osokina
soloprogramma “Osokins –
Bēthovenam”

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

12,00–15,00 €, GORS
latgalesgors.lv

28. novembrī
plkst. 14.00

Poļu sieviešu kora
“Jutrzenka” 20. jubilejas
koncerts

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu
Skrindu ielā 3

Ieeja brīva. Ielūgumus
var saņemt NBKN kasē.
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

28. novembrī
plkst. 17.00

“Anna Kareņina” pēc Ļeva
Tolstoja. Izrāde monologs

Rēzeknes
Nacionālo biedrību
kultūras namā,
Lielās zāles
skatuve,
Atbrīvošanas alejā
97

7,00 €
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

28. novembrī
plkst. 19.00

Ainara Mielava jubilejas
koncerts “220 volti”

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

12,00–30,00 €
latgalesgors.lv

10

līdzdalību jauniešiem draudzīgās vides veidošanā pilsētā un Latgales
reģionā. Šogad apmeklētajiem būs iespēja redzēt 13 komandu
priekšnesumus, kuru tēma ir “stilu kari” un katrai komandai tiks piešķirts
savs noteikts stils. Konkursa dalībnieki ir Rēzeknes pilsētas un Latgales
reģiona jauniešu komandas. Rīko Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs “Zeimuļs” un Jauniešu atvērtais centrs “JACis”.
Būt par vēstnesi sava iemīļotā komponista mūzikai. Šo godu Ludviga van
Bēthovena 250. jubilejas gadā uzņēmies viens no Latvijas talantīgākajiem
pianistiem Andrejs Osokins. Koncerta programmas iedvesmas pamatā ir
veltījums un fantāzija – savienojot nostalģisku, apcerīgu muzikālo
pārdzīvojumu ar visbrīvāko, visstihiskāko un improvizācijai pateicīgāko
mūzikas un domas formu.
Koris “Jutrzenka” ir viens no lielākajiem sieviešu koriem Latvijā, kas aktīvi
darbojas un attīsta Latgalē dzīvojošo tautu kordziedāšanas tradīcijas. Koris
izveidots 2000. gada pavasarī un šogad svin savu 20 gadu jubileju. Koris
savā repertuārā ir iekļāvis poļu komponistu (T. Klonovskis, K. Sikorskis un
V. Račkovskis, S. Rebrovskis) un latviešu autoru dziesmas (E. Melngailis,
R. Pauls, O. Matvejāns), kā arī dziesmas, kurām mūziku uzrakstījusi vai
veikusi to apdari kora diriģente Irēna Ivanova. Katrā kora koncertā tiek
dziedātas poļu un latviešu tautas dziesmas. Īpaša vieta kora repertuārā ir
garīgām un klasiskām dziesmām, kas ir dziedātas Rēzeknes, Pasienes,
Ventspils, Ludzas katoļu baznīcā, kā arī Polijā kora vizīšu laikā. Koncertā
piedalīsies citi Rēzeknes mazākumtautību amatiermākslas kolektīvi.
Pasākums tiek rīkots ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.
Monoizrāde par Annu Kareņinu. Režisors: Sergejs Sotņikovs. Lomās:
Tatjana Suhiņina-Pecka.
Režisors Sergejs Sotņikovs par izrādi: “Šodien jārunā par cilvēku
savstarpējām attiecībām. Mēs daudz runājam par politiku, par kaut kādām
sociālām problēmām, bet ļoti maz atceramies par cilvēku kā tādu.
Mūsdienās cilvēks kā personība pēkšņi kļuvis nevajadzīgs, par viņu
aizmirsis. Tāpēc, manuprāt, šī Annas Kareņinas personības izpēte liek
mums paskatīties uz sevi un vērsties pie sevis ar ļoti svarīgiem
jautājumiem – kas ir mīlestība? Kas ir kaisle? Vai mīlestība ir līdzvērtīga
vai ne? Kādas vērtības cilvēkam ir? Kas viņam ir svarīgs? Tāpēc šajā ziņā
L.Tolstoja romāns dod ļoti svarīgas atbildes uz šiem jautājumiem.
Izrāde krievu valodā. Izrādes ilgums 1h 10 min. Ieteicamais vecums: 14+
Koncerta pirmajā daļā Mielava dziesmas izpildīs mākslinieki, ar kuriem
viņam gadu gaitā ir izveidojusies īpaša sadarbība un garīgā saskaņa –
Latvijas Mūzikas akadēmijas docenta Jāņa Porieša metāla pūšamo
instrumentu kvintets, Didzis Bardo un Kristīne Pāže, Līga Priede un
vokālais ansamblis SCHOLA CANTORUM RĪGA Latvijas mūzikas
akadēmijas rektora Guntara Prāņa vadībā. Otrajā daļā Ainars dziedās kopā

29. novembrī
plkst. 16.00

Gruzijas vīru koris “Basiani”

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

25,00 €, GORS
latgalesgors.lv

30. novembrī
plkst. 19.00

Viljams Šekspīrs “Otello”.
Melodrāma

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

7,00 €
!Biļetes, kas iegādātas
uz 21.marta un 19.maija
izrādēm, jāapmaina
NBKN kasē!
teatrisjoriks.lv
NBKN tālr. 64622182
rezekne.lv

Trešdienās, piektdienās un
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknes Zaļā
sinagoga,
Krāslavas ielā 5

Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 26615683
sinagoga.lv

ar savu pašreizējos ansambli – jaunākās paaudzes meistariem Rūdolfu
Macatu, Kasparu Vizuli, Reini Ozoliņu un Rinaldu Maksimovu.
Vīru koris “Basiani” tika izveidots 2000. gadā. Kora dalībnieki nāk no
dažādām Gruzijas daļām. Lielākā daļa nāk no ģimenēm, kas piekopj
tradicionālo dziedāšanu, piedaloties dažādos mūzikas kolektīvos kopš
bērnības. Kopš dibināšanas dienas “Basiani” aktīvi darbojas, atdzīvinot un
popularizējot Gruzijas tradicionālo dziedāšanu. Kolektīvs ir izdevis vairākus
albumus, kuri apkopo vairāk nekā 300 dziesmu. Mākslinieciskais vadītājs –
Giorgi Donadze.
Viljama Šekspīra luga “Otello” ir viena no pasaules dramaturģijas
virsotnēm. Mūsu iestudējumā redzēsiet divu galējību atspoguļojumus –
poētiskās un ikdienišķās, maigās un nežēlīgās, mīlošās un nāvējošās,
cilvēciskās un mežonīgās, kuru krustpunktā rodas mūžīgais mīlestības
stāsts. Ikkatrā no mums reizēm ir paslēpies Otello.
Režisors: Antons Kiseļuss (Igaunija). Scenogrāfija: Olga Galicka (Krievija).
Aktieri: Sandija Dovgāne, Jekaterina Garfunkele, Edijs Zalaks, Eduards
Johansons, Māris Skrodis. Izrāde latviešu valodā. Izrādes ieteicamais
vecums 14+ Izrādes ilgums 1h 45 min (bez starpbrīža)
Rēzeknes Zaļās sinagogas izbūve saistīta ar pilsētas uzplaukumu 19. gs.
vidū. Ēka reiz funkcionēja gan kā lūgšanu nams, gan izglītības iestāde –
mācību māja. Pēc restaurācijas, kopš 2016. gada janvāra, dievnams atkal
ir atvērts apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 26615683, ekskursijā
iespējams iepazīt Zaļās sinagogas atdzimšanu.
rezekne.lv/latgales-kulturvestures-muzejs

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS
muzejā
No 2. līdz 30. novembrim

Muzejpedagoģiskā
programma “Latvijas brīvības
cīņas”

No 2. līdz 30. novembrim

Muzejpedagoģiskā
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Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

katram skolēnam
1,50 €, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 26368641
(LKM muzejpedagogs)
rezekne.lv

Latgales
Kultūrvēstures

katram skolēnam
1,50 €, iepriekšēja

Programma pamatskolas, vidusskolas skolēniem. Nodarbības
ilgums: 60 min.
Nodarbība par Latvijas valsts izveidi un Latvijas brīvības cīņām, aptverot
1917.–1920. gada nozīmīgākos notikumus, faktus, personības un muzeja
krājumā glabātās tā laika liecības. Nodarbības daļas:
“BUNKURS” – telpiska instalācija ar simbolisku nozīmi jeb 2 komandu
sacensība par zināšanām, spēju sadarboties un uzticēties. Skolēniem
vēlams ērts apģērbs, jo paredzama aktīva kustēšanās.
“CĪŅAS” un/vai “RĒZEKNES ATBRĪVOŠANA”– video animācijas uzdevumi
par brīvības cīņu notikumiem; galda spēle - karte “Rēzeknes atbrīvošana
1920. gadā”.
“KUĢIS” – 2 komandu darbs ar karti: piecas izšķirošās brīvības cīņu kauju
vietas Latvijā un pieci patruļkuģu nosaukumi mūsdienās.
*Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” kultūras
norise bērniem un jauniešiem
Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības

programma “Seno latgaļu
dzīvesveids”

muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

pieteikšanās pa tālr.
64622464, 26368641
(LKM muzejpedagogs)
rezekne.lv

No 2. līdz 30. novembrim

Muzejpedagoģiskā
programma “Kā top maize”

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

katram skolēnam
1,50 €, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 26368641
(LKM muzejpedagogs)
rezekne.lv

No 2. līdz 30. novembrim

Muzejpedagoģiskā
programma “Māla pikuča
piedzīvojumi”

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

katram skolēnam
1,50 €, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 26368641
(LKM muzejpedagogs)
rezekne.lv

No 2. līdz 30. novembrim

Muzejpedagoģiskā
programma “Pirmo reizi
izstādē”

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

katram skolēnam
1,50 €, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 26368641
(LKM muzejpedagogs)
rezekne.lv

No 2. līdz 30. novembrim

Muzejpedagoģiskā
programma “Zemes dzīļu
noslēpumi”

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

katram skolēnam
1,50 €, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 26368641
(LKM muzejpedagogs)
rezekne.lv
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ilgums 45–60 min.
Dalībniekiem tika atklāts seno latgaļu dzīvesveids, dodot iespēju aplūkot
senos darbarīkus, apģērbu, uzzināt par dzīves apstākļiem, vidi un
apdzīvotību Rēzeknē un tās apkaimē. Balstoties uz stāstījuma fonu, katrs
individuāli ņem dalību improvizētā muzikālā priekšnesumā ar senajiem
instrumentiem.
*Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” kultūras
norise bērniem un jauniešiem
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem.
Nodarbības ilgums: 60–90 min.
Programma, kuras laikā bērniem tiek dota iespēja iepazīt garo ceļu no
grauda līdz smaržīgam maizes klaipam. Programmas laikā skolēni iepazīst
autentiskus priekšmetus, kas saistīti ar graudu audzēšanu, miltu
izgatavošanu un maizes cepšanu. Kā vienmēr pēc labi padarīta darbatase kūpošas lauku tējas un rieciens maizes kā apliecinājums, ka nav nekā
garšīgāka par maizi!
*Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” kultūras
norise bērniem un jauniešiem.
Programma ģimenēm ar bērniem vai nelielām grupām (līdz 6 personām),
apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Nodarbības ilgums: 40–60 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.
*Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” kultūras
norise bērniem un jauniešiem.
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas un 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).
*Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” kultūras
norise bērniem un jauniešiem.
Programma sākumskolas un 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

Lekcija “Latvijas brīvības
cīņas. No 9. Rēzeknes
kājnieku pulka vēstures”

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai
līdz 30 cilv. – 15,00 €
Lekcija ārpus muzeja
20,00 €+ ceļa izdevumi,
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464
rezekne.lv

Visu gadu

Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltīta izstāde “Pāri
slieksnim”

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja,
tālr. 64622464
rezekne.lv

Visu gadu

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

Latgales
Kultūrvēstures
muzejs,
Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

skolēniem un studentiem –
0,50 €, pieaugušajiem –
2,00 €, ar Rēzeknieša karti
– bezmaksas ieeja,
+ muzeja speciālista-gida
pakalpojumi nelielai grupai
līdz 6 cilv. vai ģimenei:
8,00 € (latviešu valodā),
15,00 € (svešvalodā).
Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464
rezekne.lv

No 2. līdz 30. novembrim
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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.
*Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” kultūras
norise bērniem un jauniešiem.
Lekcija vidusskolas skolēniem. Ilgums 40 min.
Lekcija par Latvijas valsts izveidi un Latvijas brīvības cīņām, aptverot
1917.–1920. gada nozīmīgākos notikumus, faktus, personības un muzeja
krājumā glabātās tā laika liecības.
Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par
neatņemamu Rēzeknes sastāvdaļu. Kāda bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka
vēsture un nozīme Rēzeknes dzīvē? Kāda vēsturiska saistība
saglabājusies līdz mūsdienām?
*Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” kultūras
norise bērniem un jauniešiem.
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.
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.
Rēzeknes vēstures ekspozīcijā iespējams izsekot pilsētas vēstures
līkločiem un attīstībai no vissenākā eksponāta līdz mūsdienām.

Pasākumos dalībnieki un apmeklētāji tiks fotografēti/filmēti un foto/video tiks publiskoti nekomerciālos nolūkos Rēzeknes pašvaldības sociālo tīklu kontos, var tikt izmantoti
Domes mājas lapā un reklāmas materiālos. Ja kāds no apmeklētajiem pamana sevi pasākumu galerijās un noteikti nevēlas šo foto publiskošanu, lūdzu, sazinieties ar pasākuma
organizatoru.
Aicinām pasākumu apmeklētājus ievērot Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktos ierobežojumus!
Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv; facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; twitter.com/RezekneKulTur; draugiem.lv/kulturasunturismacentrs
Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste, tālr. +371 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. +371 646 07672, 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.), rezekne.lv
Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. +371 64622222, 26332249
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. +371 64622464, muzejs@rezekne.lv
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē, tālr. +371 26492902, 64622182, rezeknenbkn@gmail.com
Rēzeknes kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. +371 64622066, rezkultnam@inbox.lv
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, tālr. +371 64622061, 2. bibliotēka tālr. 64632723; Bērnu bibl. tālr. 64623069, rezeknesbiblioteka.lv
Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 64633303 (kase, biļešu rezervācija, info), latgalesgors.lv
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. +371 64622599, +371 26033202, zeimuls.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. +371 26656553, rta.lv
LMA Latgales filiāle, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas ielā 34a, tālr. +371 64622676, 64621723, lma.lv, rmdv.lv/
Rēzeknes Zaļā sinagoga, Krāslavas ielā 5, tālr. +371 26615683, sinagoga.lv
Lūznavas muiža, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads, tālr. +371 28686863, +371 29390701, luznavasmuiza.lv
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