KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA AUGUSTĀ
AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS AUGUSTĀ, 2019
Datums

Pasākumi
Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas

Vieta

28. augustā
plkst. 15.00
2. augustā
plkst. 13.00

“Eiropas kultūras mantojuma dienas”: tematisks pasākums un literatūras izstāde
sadarbībā ar Austrumlatgales EDIC
Zibakcija “Par Rēzekni uz asfalta!” (akcija pilsētvidē Rēzeknes svētku ietvaros)

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

No 1. augusta–
14. septembrim
1.–15. augustā
1.–16. augustā
1.–20. augustā
2.–30. augustā
2.–5. septembrī
5.–9. augustā
5.–19. augustā
5.–19. augustā
7.–21. augustā
12.–26. augustā
12.–31. augustā
16.–31. augustā
19.–31. augustā
2. augustā–6. septembrī
22. augustā–6. septembrī
27. augustā–10. septembrī
29. augustā–12. septembrī

Radošo darbu izstādes
“Rēzekne un Rēzeknes novads Viļa Gruzdiņa gleznās”: gleznu izstāde no cikla
“Radošie lasītāji”
Literatūras izstādes
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Dāvāt cilvēkiem prieku”: (Pēterim Gleizdānam – 85): tematiska izstāde no cikla “Latgale
un latgalieši”
“Trollītis Mumins un pārējie. Tūvei Jansonei – 105”: tematiska izstāde
“Pilsēta uz septiņiem pakalniem”: tematiska izstāde
Jaunieguvumu izstāde
”Brīnumainā trollīšu pasaule…: Tūvei Jansonei – 105”: tematiska izstāde
“Populārākā literatūra jauniešiem”: tematiska izstāde. 12. augusts – Starptautiskā
jaunatnes diena
“Jaunieši – spilgti, radoši un enerģiski”: Starptautiskajai jaunatnes dienai veltīta tematiska
izstāde
“Māla varā” (Antonam Ušpelim – 75): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”
“Latgales podniecības amata meistaram Antonam Ušpelim – 75”: tematiska izstāde
“Izcilas personības”: grāmatu izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Baltijas brīvības ceļš”: tematiska izstāde
“Pošamies! Skolas laiks nāk!” (Modes tendences jauniešiem): tematiska izstāde
“Grāmatas tiem, kas mācās lasīt”: tematiska izstāde
“Zināšanas ir spēks”: tematiska izstāde
“Žvīgs – žvāgs un septembris jau klāt”: tematiska izstāde

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
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Laiks
No 2. augusta līdz
7. septembrim

Notikums
Aleksandrs Stankevičs –
glezniecība un grafika izstādē
“Latvijas vēstures lappuses”

Izstādes atklāšana
2. augustā plkst. 15.00

No 2. līdz 4. augustam

Rēzeknei – 734!
Pilsētas svētki 2019

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

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

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

Gleznotājs un grafiķis Aleksandrs Stankevičs (1932–2015) ir dzimis
Rēzeknē, taču visu radošā darba mūžu pavadījis Rīgā, esot gan pasniedzējs
Latvijas Mākslas akadēmijā, gan radoši strādājot dažādās mākslas jomās –
monumentālajā un stājglezniecībā, grāmatu grafikā, interjera noformēšanā
u.c. Mākslinieka pēdējā nepabeigtā gleznu sērija ir veltīta Latvijas vēstures
līkločiem gadsimtu gaitā. Caur vizuāli izteiksmīgiem tēliem viņš pauž savu
skatījumu uz liktenīgiem notikumiem latviešu tautas un valsts vēstures
dzirnās. Blakus šai septiņu gleznu sērijai, kas pirmo reizi tiks izstādīta
publiskai apskatei, apmeklētāji varēs aplūkot arī mākslinieka grafikas
darbus - estampus, zīmējumus, ilustrācijas u.c.

Festivāla parkā, Pils
ielā 17

Ieeja – brīva
rezekne.lv; facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
2. augustā, piektdien
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81
13.00 Zibakcija “Par Rēzekni uz asfalta!”
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, Latgales ielā 88b
16.00 Ērģeļmūzikas koncerts “No Holandes Latgalei”
DuoEsmera – Una Cintiņa (ērģeles, Latvija), Žans Sebastians Bouvārs /Jean-Sébastien Beauvais/
(kontrtenors, Francija)
Festivāla parkā, Pils ielā 17
18.00 XVI Starptautiskā akordeonistu plenēra “Rēzekne 2019” noslēguma koncerts (vad. Zane
Ludborža)
19.00 Rēzeknes jauniešu mūzikas un deju grupu koncerts
Deju studija “Dynamic Hit”(vad. Diāna Garanča), deju studija “StopTime” (vad. Liāna Merņaka Ņikitina),
deju kolektīvs “Soul Call” (TFK Rēzekne, vad. Karīna Kraine), JIRMV džeza kombo, grupa “Ceļinieki”,
Diona Liepiņa, Elizabete Gaile u. c.
Vakara vadītājs – Rēzeknes Tautas teātra aktieris Jānis Pampe
21.00 Koncerts: Ralfs Eilands, Ozols, ansis, Edavārdi, Beiraks, Fantiq
24.00–02.00 Disko, DJ Nonserious
Gājēju promenādē
18.00–02.00 Mākslas objekts “Another way”. Dream Catchers Crew
pie Latgales vēstniecības GORS
10.00–17.00 SEB auto dienas
Svētki katram kārtīgam auto mīlim. Šī ir lieliska iespēja izbaudīt svētkus un varbūt no svētkiem mājup
doties ar jaunu spēkratu. Būs iespēja apskatīt un izmēģināt vairāk nekā 60 jaunu automašīnu modeļus
no dažādiem dīleriem un vaicāt padomu ekspertiem. Būs arī konkursi un aktivitātes ar vērtīgām balvām.
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3. augustā, sestdien
Brāļu Skrindu ielā pretī Rēzeknes KN un Festivāla parkā
10.00–15.00 Svētku tirgus un aktivitātes ģimenēm
Informācija tirgotājiem: tālr. 64622222, 26332249, e-pasts: gunta.grabuste@rezekne.lv
Atbrīvošanas alejā no N. Rancāna līdz Pulkv. Brieža ielai
12.00–17.00 Ghetto Football Rēzekne
Ghetto Football izbraukuma posms Rēzeknē. ghetto.lv
ARPC “Zeimuļs”
12.00 5. starptautiskais ātrā šaha turnīrs Rēzeknē
Festivāla parkā, Pils ielā 17
20.00 Aktivitātes ģimenēm
20.00 Rēzeknes iestāžu un organizāciju svētku gājiens “Visi ceļi ved uz Rēzekni!” pa Atbrīvošanas
aleju no 18. novembra ielas līdz Festivāla parkam.
20.30 Gājiena dalībnieku apbalvošana, svētku uzrunas
Vakara vadītāji – Rēzeknes Tautas teātra aktieri Oskars Lustiks un Aldis Leidums
21.00 Grupa “Baritoni”
22.00 Baltijas muzikālo strūklaku šovs “Divdesmit piecās dziesmās apkārt zemeslodei”. Annija
Putniņa un Miks Dukurs, dejotāji horeogrāfes Ievas Kemleres vadībā. Muzikāls ūdens strūklaku, lāzeru,
gaismu un video projekciju šovs, kurā satiekas virtualitāte un realitāte, sapņi un īstenība, mūsdienu
tehnoloģijas iespējas un skatuves mākslinieku talants. Režisori: Valdis Pavlovskis, Mārtiņš Kagainis,
horeogrāfe Ieva Kemlere, scenogrāfs Jānis Pētersons, producente Ieva Šteinberga, nodrošina –
koncertaģentūra “Bravissimo” sadarbībā ar SIA “Artistic”. Salūts
23.30 Leģendārā disko grupa “Boney M”(Sheyla Bonnick un Brad Vee Johnson šovs “The Sounds of
Boney M”)
00.30–02.00 Disko, DJ Nonserious
Gājēju promenādē
18.00–02.00 Mākslas objekts “Another way”. Dream Catchers Crew
4. augustā, svētdien
laukumā pie Domes
10.00 Reģistrācija Ģimeņu parādei
11.00 Ģimeņu parāde “Fantāzijas lidojums” pa Atbrīvošanas aleju no pieminekļa “Vienoti Latvijai” līdz
Festivāla parkam. facebook.com/mkrezekne.lv
Festivāla parkā, Pils ielā 17
11.30 Ģimeņu defilē
12.00 Aktivitātes ģimenēm. Ģimeņu parādes dalībnieku apbalvošana
13.00–15.00 Koncertprogramma “Saldi krāsains brīnums” (Pasaku varoņi, putu ballīte, konfekšu
lietus, burbuļi u. c.)
Gājēju promenādē
10.00–15.00 Mākslas objekts “Another way”. Dream Catchers Crew
Atbrīvošanas alejā no N. Rancāna līdz Pulkv. Brieža ielai
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12.00 Ghetto Basket. Rēzekne. Quest Stop
Ieeja bezmaksas
Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm
brīva! Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs
Tālr. 64622464
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00, svētdien 11.00–17.00,
rezekne.lv

Ģimenes sestdiena

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

9. augustā
plkst. 21.30

“Homo Novus”. Anneli Arro un
Rihards Lībietis.
Kino un mūzikas vakars uz
Jumta terases

Jumta terase, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

7,00 €, GORS
latgalesgors.lv

10. augustā
plkst. 17.00

Klezmeru mūzikas koncerts
“Vasaras vakara klezmeru
melodijas ebreju kvartālā”
“Artūrs Ņūmens”.
Kino vakars uz Jumta terases

Rēzekne, Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

Ieeja koncertā par
ziedojumiem

Jumta terase, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

5,00 €, GORS
latgalesgors.lv

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

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

3. augustā
no plkst. 10.00–18.00

10. augustā
plkst. 22.00

Līdz 11. augustam

Ģertrūde Zeile – gleznu izstāde
“Piederība”

pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju pieteikšanos).

Vakara muzikālajā daļā dziesminiece Anneli Arro un ģitārists Rihards Lībietis.
Savukārt filma būs par to, kā galvaspilsētā no laukiem ierodas jauns un
nabadzīgs, taču ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs, lai iekarotu savu vietu
mākslas pasaulē. Jau pirmajā vakarā nokļūstot mākslinieku bohēmā un
satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas par komisku, reizēm
aizkustinošu pārpratumu virknējumu.
Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā.
Piedalās Ukrainas mūziķi un grupa “Rēzekne klezmer band”.
Koncertu rīko biedrība “Arain”.
Volless Everijs necieš savu darbu. Viņš ir nopūdelējis lielāko izdevību savā
dzīvē, arī personīgās attiecības cietušas krahu. Nevēlēdamies šķetināt
samilzušās grūtības, viņš inscenē savu nāvi un, nopircis viltus identitāti,
uzsāk jaunu skaistu dzīvi kā profesionāls golfa spēlētājs Artūrs Ņūmens.
Iepazīšanās ar simpātisku, taču neceļos noklīdušu jaunu sievieti Maiku,
ienes negaidītu pavērsienu viņa jaunizlolotajā dzīves gājumā. Abi likteņa
nesaudzētie svešinieki satuvinās un uzsāk kopīgus klejojumus. Savādais
pārītis izklaidējas, saimnieku prombūtnes laikā ielaužoties viņu mājās un
tēlojot svešas dzīves, lai galu galā tiktu skaidrībā paši ar sevi.
Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
Gleznotāja Ģertrūde Zeile ar retrospektīvo personālizstādi “Piederība” šogad
atgriežas dzimtajā Latgalē, lai svinētu nozīmīgu dzīves jubileju. Kopš
Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas un Latvijas Mākslas akadēmijas
absolvēšanas, Ģ. Zeiles dzīves un radošās darbības telpa ir bijusi Rīga, taču
Latgali māksliniece izjūt kā savu sakņu un dvēseles piederības vietu. Kopš
pagājušās reizes 2011. gada vasarā, kad māksliniece ar izstādi viesojās
Latgales Kultūrvēstures muzejā, ir pagājuši astoņi ražīgi gadi glezniecībā, un
ir sakrājušās gleznas, kas izteic šo emocionālo saikni, vērtīgas atziņas un
dzīves patiesības. Lielāko izstādes daļu veido cilvēka dzīves būtības
meklējumi glezniecības izteiksmē, kur dominē figurālas žanra kompozīcijas
un portreti piesātinātā krāsainībā, formu un ritmu mijā, otas raksta
daudzveidībā.
Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00; svētdien 11.00–17.00;
pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju pieteikšanos)

Līdz 12. augustam

Gotjē Osiepā gleznu izstāde

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

luznavasmuiza.lv

Lūznavas muižā skatāmas Rīgā dzīvojoša un strādājoša franču mākslinieka
Gotjē Osiepā (Gauthier Osiepa) gleznu izstāde. Gotjē Osiepā ir dzimis
1990. gadā Francijā. Kā gleznotājs-autodidakts viņš apmeklēja mākslas
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skolas “Grande Chaumière” darbnīcu. Uz mākslinieku spilgtu iespaidu
atstājuši tādi slaveni 20. gs. gleznotāji kā Frānsiss Bēkons, Pols Rebeirols,
Žaks Trifēmiss un Anselms Kīfers. Osiepā glezno ar eļļas krāsām. Gleznu
lēnais žūšanas process ļauj spēlēties ar matērijas slāņiem (plūsmu,
laukumiem), tādēļ šis tekstūru sajaukums izceļ atsevišķas gleznas detaļas
(kāda koka zaru, upes dziļumu). Mākslinieks saka, ka nekad nezina, par ko
kļūs audekls – visbiežāk kompozīcija veidojas no nejaušiem triepieniem,
sabiezinājumiem vai ieskicējumiem.
VII Starptautiskā keramikas mākslas simpozija CERAMIC LABORATORY,
kuru rīko Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, atklāšanas izstāde.
15 mākslinieki no 8 valstīm. Simpozija atklāšanas izstāde, kurā eksponēti
mākslinieku līdzatvestie darbi, kas katrs atsevišķi stāsta par mākslinieku un
viņa pārstāvēto valsti, tādējādi iepazīstinot ar māksliniekiem gan skatītāju,
gan ar sapazīstinot māksliniekus savstarpēji.
Simpozijā šogad piedalās Suzanne Au (Ķīna), Elīna Titāne (Latvija), Inese
Brants (Latvija), Boguslaw Dobrowolski (Polija), Aleksandra Dobrowolska
(Polija), Silvia Granata (Itālija), Brian Kakas (ASV), Beka Tabagua (Gruzija),
Yulia Repina (Krievija), Katerina Geiduka (Baltkrievija), kā arī Daugavpils
keramiķi Lilija Zeiļa, Una Gura, Sanri, Ilona Abdulajeva, Nellija Dzalba.

Līdz 12. augustam

CERAMIC LABORATORY.
VII Starptautiskā keramikas
mākslas simpozija izstāde

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

luznavasmuiza.lv

No 14. līdz
18. augustam

VII starptautiskais Baltijas
valstu īsfilmu kinofestivāls
“Open Place” 2019

openplace.lv;
facebook.com/OpenPla
ceFilmFestival

14. augustā
plkst. 19.00

Kinofestivāla “OPEN PLACE
2019” atklāšanas koncerts

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

15. augustā
plkst. 13.00

Studentu filmas. Ārpuskonkursa
īsfilmu programma I
OPEN PLACE 2019
Konkursa īsfilmu programma I
OPEN PLACE 2019

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

Jau septīto reizi Rēzeknē norisināsies Starptautiskais Baltijas valstu īsfilmu kinofestivāls “Open Place”.
Festivāla mērķis ir popularizēt un sekmēt Baltijas jūras reģiona valstu kino attīstību, rosināt jaunu un
talantīgu kino nozares profesionāļu pieredzes apmaiņu un sadarbību, kā arī veicināt Rēzeknes
atpazīstamību.
7,00–12,00 €
18.00 Sarkanais paklājs
openplace.lv
pie Latgales vēstniecības GORS, Pils ielā 4
Piedalās aktieri, filmu pārstāvji, festivāla žūrija, ārzemju viesi.
19.00 Atklāšanas koncerts
Piedalās Jevgēnijs Kuliks (Евгений Кулик), Alika Smehova (Алика
Смехова), Olga Prokofjeva (Ольга Прокофьева), Oļegs Haritonovs (Олег
Харитонов), Lika Rulla (Лика Рулла), Iļja Jermolovs (Илья Ермолов)
Rēzeknes bigbends (mākslinieciskais vadītājs – trombonists, džeza mūziķis
Lauris Amantovs) un Andris Ērglis.
Koncertu vada Krievijas kino un teātra aktieris Maksims Averins (Максим
Аверин) un Rīgas M. Čehova krievu teātra aktrise Veronika Plotņikova
(Вероника Плотникова).
2,00 €
Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.
openplace.lv
Informācija tiks papildināta.

15. augustā
plkst. 16.00

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

2,00 €
openplace.lv

Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu
latviešu un krievu valodā.
Konkursa filmas vērtē starptautiska žūrija no Latvijas, Igaunijas, Krievijas,
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15. augustā
plkst. 17.00

Tikšanās ar Krievijas kino un
teātra aktieriem I
OPEN PLACE 2019

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

7,00 €
openplace.lv

15. augustā
plkst. 19.30

Izrāde “Tai pašā vietā, tai pašā
laikā” (Krievija)
OPEN PLACE 2019

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

18,00–35,00 €
openplace.lv

15. augustā
plkst. 20.00

“1906” (Latvija, 2019).
Ārpuskonkursa filma I
OPEN PLACE 2019

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

2,00 €
openplace.lv

16. augustā
plkst. 13.00

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

2,00 €
openplace.lv

16. augustā
plkst. 16.00

Ārpuskonkursa īsfilmu
programma II
OPEN PLACE 2019
Konkursa īsfilmu programma II
OPEN PLACE 2019

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

2,00 €
openplace.lv

16. augustā
plkst. 18.00

Pjotra Zaharova koncerts.
OPEN PLACE 2019

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

10,00–20,00 €
openplace.lv

16. augustā
plkst. 20.00

“Divi” (Krievija, 2018).
Ārpuskonkursa filma II
OPEN PLACE 2019

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

2,00 €
openplace.lv

Somijas un Vācijas. Žūrijas priekšsēdētāja – aktrise Jeļena Ciplakova
(Елена Цыплакова) – Krievija, žūrijas sastāvā: kinorežisors Renārs Vimba –
Latvija, producents Arturs Vēbers (Artur Veeber) – Igaunija u. c.
Informācija tiks papildināta.
RUS
Piedalās Jevgēnijs Kuliks (Евгений Кулик), Alika Smehova (Алика
Смехова), Olga Prokofjeva (Ольга Прокофьева), Oļegs Haritonovs (Олег
Харитонов), Lika Rulla (Лика Рулла), Iļja Jermolovs (Илья Ермолов)
Izrāde pēc B. Sleida lugas “Nākamgad tai pašā laikā” motīviem. RUS, 16+
Reiz kādā mazā provinces viesnīcā satiekas viņš un viņa. Tā sākas romāns,
kurš ilgst ceturtdaļgadsimtu. Mainās politiskās iekārtas, sociālie statusi,
materiālais stāvoklis, dzimst un izaug bērni. Nemainīga galveno varoņu
dzīvē ir tikai viena lieta – viņi nākamgad atkal tiksies tai pašā laikā, tai pašā
vietā. Viena diennakts gadā, kas ļauj viņiem dzīvot līdz nākamajai tikšanās
reizei. Galvenajās lomās: Maksims Averins un Anna Jakuņina.
Režisors: Miroslavs Maličs. Producentu kompānija M-ART
Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu un angļu valodā. 1h 36 min.
Krimināldrāma. Rīga, 1906. gada rudens. Slepenpolicija ir guvusi virsroku
cīņā ar sociāldemokrātu kaujiniekiem. Tikai viena grupa spītīgi turpina savu
darbību un plāno pārgalvīgu uzbrukumu rūpnīcas kasei. Par operācijas
vadītāju tiek nozīmēts ierindas kaujinieks Pelēkais. Operācijas plānošanas
laikā Pelēkais satiek dzejnieci Violetu un mēģina iekarot viņas uzmanību.
Violetas iedvesmots, Pelēkais ierauga dzīvi un revolūciju citām acīm.
Turpretim Violeta nemanāmi nonāk kaujinieku bīstamajā pasaulē.
Režisors: Gatis Šmits. Lomās: Mārtiņš Kalita, Inese Pudža, Kaspars Zvīgulis,
Toms Auniņš, Gatis Gāga, Kaspars Dumburs, Lauris Dzelzītis. Filmu
kompānija: Film Studio Tanka.
Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.
Informācija sekos.
Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu
latviešu un krievu valodā.
Konkursa filmas vērtē starptautiska žūrija no Latvijas, Igaunijas, Krievijas,
Somijas un Vācijas. Informācija tiks papildināta.
Pjotrs Zaharovs – Krievijas TV šova “Golos” (Голос) 2018. gada sezonas
uzvarētājs. Dziedātāja vokālā daiļrade ietver krievu un ārzemju klasiku
(Čaikovskis, Verdi, Doniceti u.c.), operas un operetes, Šūberta, Gliņa,
Varlamova, Sviridova, Rahmaņinova un citu komponistu romances, kā arī
dažādas estrādes dziesmas.
97 min., RUS, 12+
Informācija tiks papildināta.
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Jumta terase, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

7,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

Ieeja bezmaksas
luznavasmuiza.lv

Ārpuskonkursa īsfilmu
programma III
OPEN PLACE 2019
“Kuriozi” (Krievija, 2019).
Ārpuskonkursa filma III
OPEN PLACE 2019
Konkursa īsfilmu programma III
OPEN PLACE 2019

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

2,00 €
openplace.lv

Filma ir par jaunu sievieti 20. gs. sākumā, kura, būdama 29 gadus veca,
piedzīvo autoavāriju, pēc kuras brīnumainā kārtā iegūst spēju nenovecot.
Teju astoņdesmit gadus Adelaina dzīvo noslēgtībā, liedzot sev pietuvoties
tuvāk. Adelainas meita ir vienīgā, kas par to zina. Pēc vientulībā pavadītiem
gadiem Adelaina beidzot sastop vīrieti, ar kuru kopā vēlētos novecot.
Adelaina atgūst kaisli dzīvot un mīlēt, taču brīdī, kad viņas noslēpums varētu
tikt atklāts, pieņem lēmumu, kas izmainīs visu viņas dzīvi. Filma angļu
valodā ar subtitriem latviešu valodā.
Koncertā piedalās: VEF Kultūras pils jauktais koris “Jasmīnas koris” (Rīga),
Agita Ikauniece-Rimšēviča, kora mākslinieciskā vadītāja, Ivars Rebhūns,
diriģents, Viktorija Pakalniece, vokālais pedagogs. Koncertā skanēs Pola
Baslera, Ola Gjeilo, Sergeja Hvoščinskija, Renāra Kaupera, Andre van der
Merves, Uģa Prauliņa, Jozefa Reinbergera un Raimonda Tigula skaņdarbi.
Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.
Informācija sekos.

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

2,00 €
openplace.lv

RUS, 12+
Žanrs: komēdija

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

2,00 €
openplace.lv

17. augustā
plkst. 17.00

Tikšanās ar Krievijas kino un
teātra aktieriem II
OPEN PLACE 2019

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

7,00 €
openplace.lv

17. augustā
plkst. 19.30

Pilnmetrāžas spēlfilmas
“Reiz Rēzeknē“ pirmizrāde
(Latvija, Krievija, 2019).
Ārpuskonkursa filma IV
OPEN PLACE 2019
“Ledus”. Kino vakars uz Jumta
terases

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

2,00 €
openplace.lv

Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu
latviešu un krievu valodā.
Konkursa filmas vērtē starptautiska žūrija no Latvijas, Igaunijas, Krievijas,
Somijas un Vācijas. Informācija tiks papildināta.
RUS
Piedalās Aleksandrs Postolenko (Александр Постоленко), Larisa
Kadočņikova (Лариса Кадочникова), Dmitrijs Nesterovs (Дмитрий
Нестеров), Katja Semjonova (Катя Семёнова), Ija Ninidze (Ия Нинидзе),
Sergejs Šnirjovs (Сергей Шнырёв).
LAV, RUS, 12+
Žanrs: komēdija
Informācija sekos.

Jumta terase, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

5,00 €, GORS
latgalesgors.lv

16. augustā
plkst. 21.30

“Adelainas gadi”. Ģitārists
Gints Smukais.
Kino un mūzikas vakars uz
Jumta terases

16. augustā
plkst. 20.00

Jasmīni (d)zied Lūznavā.
Kormūzikas koncerts

17. augustā
plkst. 10.00
17. augustā
plkst. 12.00
17. augustā
plkst. 16.00

17. augustā
plkst. 22.00

Nadja, parasta meitene no Irkutskas, neatlaidīgi un pacietīgi trenējoties, ir
guvusi ievērojamus panākumus. Talantīgo daiļslidotāju ir pamanījis
leģendārs sportists, un Nadja ir vien soļa attālumā no visu savu sapņu
piepildījuma… Bet partnera kļūda noved viņu slimnīcas gultā, pārvelkot
treknu svītru sportam un visiem viņas plāniem. Taču tad Nadjas dzīvē ienāk
hokejists Saša, slimnieku kopējs. Sākumā viņi nevar viens otru ciest, nemaz
nenojaušot, ka šī nepatika pamazām pāraugs skaistā mīlestībā. Filma krievu
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18. augustā
plkst. 10.00

Kino bērnu diena.
OPEN PLACE 2019

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

18. augustā
plkst. 16.00

Kinofestivāla “OPEN PLACE
2019” noslēguma pasākums

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

5,00–10,00 €
openplace.lv

Aktīvās atpūtas festivāls
“Kids Wonderland”

Rēzeknes Kultūras un
atpūtas parkā, Raiņa
ielā 29a

5,00–25,00 €
Biļetes ticketpoint.lv un
pasākuma dienā uz
vietas.
kidswonderland.lv

18. augustā
plkst. 11.00–19.00

Bezmaksas
openplace.lv

valodā ar subtitriem latviešu valodā.
LAV, RUS
Animācijas filmu programma:
“Gordons un Padija” (Zviedrija, 2017). 62 min, LAV, 5+
Tā vēsta par meža policijas priekšnieku, vardi Gordonu, kurš gatavojas
doties pensijā. Viņš kā savu jauno asistentu un amata turpinātāju izvēlas peli
Padiju. Padija ir ļoti gudra un apveltīta ar lielisku ožu. Kopā viņiem ir
jāatrisina vēl pēdējā Gordona lieta – jāatrod vāveres neizskaidrojami
pazudušie krājumi. Režisore: Linda Hambäck
“Los Bando” (Norvēģija, 2018). 1 st. 34 min, NO, subtitri LAV, 7+
Aksels un Grims ir labākie draugi. Viņi spēlē rokgrupā “Los Bando
Immortale” un sapņo nokļūt Norvēģijas roka čempionātā, kas notiek valsts
ziemeļos, Trumsē. Puišiem gan trūkst basģitārista un... Aksels īsti neprot
dziedāt. Taču pēkšņi grupai vēlas pievienoties deviņgadīgā čelliste Tilda,
savukārt vietējais sacīkšu braucējs Martins negaidīti piesakās aizvest viņus
līdz Trumsei. Tā sākas neprātīgs un aizraujošs ceļojums.
Režisors: Kristians Lū. Scenārijs: Ārills Trīgestads. Operators: Bjērns Stole
Bratbergs. Lomās: Jākobs Dīruds, Tāge Johansens Hogness, Tīrila Marīe
Heista Bergere, Jūnass Hufs Uftebru.
Kristians Lū ir viens no pazīstamākajiem un atzītākajiem Norvēģijas bērnu un
jauniešu filmu autoriem. Režisora iepriekšējais darbs “Skarbie zēni” (De
tøffeste gutta) ir izrādīts RIGA IFF 2014. gadā. Viņa filmas allaž raksturo
piedzīvojumu gars un cilvēciska sirsnība.
Producenti: Trīne Odalena Lū, Nikulass Sandu, Mūna Stefensena, Peters
Lindblāds / Filmbin SA, Original Film, Snowcloud Films.
Filmu studijas “Sojuzmultfiļm” programma
Informācija tiks papildināta.
LAV, RUS
Piedalās Aleksandrs Postolenko (Александр Постоленко), Larisa
Kadočņikova (Лариса Кадочникова), Dmitrijs Nesterovs (Дмитрий
Нестеров), Katja Semjonova (Катя Семёнова), Ija Ninidze (Ия Нинидзе),
Sergejs Šnirjovs (Сергей Шнырёв), Dailes teātra aktieri Ērika Eglija un Gints
Grāvelis. Koncertu vada Latvijas nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa un kino
un teātra aktieris Andris Bulis.
“Kids Wonderland”, iespējams, ir viens no šīs vasaras brīvdienu atpūtas
galamērķiem, kurp doties kopā ar ģimeni. Jautras un interesantas aktivitātes,
visas dienas garumā visām vecuma grupām. Bērni būs sajūsmā!
Ģimeņu stafete jeb saliedēšanās aktivitātes, kurās drīkst piedalīties visi
ģimenes locekļi. Ģimenes sacentīsies par “Sportiskākās ģimenes” titulu
pilsētā – būs jāsacenšas gan individuāli, gan visai ģimenei kopā dažādās
šķēršļu, talantu un atjautības jomās. Bērni visas dienas garumā varēs
atpūsties piepūšamajās atrakcijās vai ballēties putu un burbuļu diskotēkās.
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Līdz 18. augustam

Rolanda Krutova izstāde
“Pietauvot bezgalību”

No 20. augusta līdz
10. novembrim

Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas absolventu darbu
izstāde “Ars Longa”

No 21. augusta līdz
7. septembrim

Latgales keramiķa Antona
Ušpeļa piemiņas izstāde

Izstādes atklāšana
21.augustā plkst. 15.00
21. augustā
plkst. 19.00

Vasaras viesizrāde ģimenēm
“Ačgārnās pasakas čemodānā”

No 23. līdz
25. augustam

Festivāls “LNSO vasarnīca
2019”

23. augustā
plkst. 19.00

“Jānis Ivanovs un jaunie”.
Festivāla “LNSO vasarnīca
2019” atklāšanas koncerts

Mākslas galerija,
Latgales vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē
Mākslas galerija,
Latgales vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē
Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
3. stāva izstāžu zālē

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

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

Bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv
Bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv
skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja
rezekne.lv
5,00 € (pieaugušajiem),
3,00 € (bērniem līdz 16
gadu vecumam) un
10,00 € (ģimenes biļete)
luznavasmuiza.lv

Būs arī lāzertags.
Labdarības andele – atnes divas vairs nevajadzīgas Jūsu bērnu mantiņas un
vienu sev vajadzīgo paņem vietā. Pārējās mantiņas nonāk vietējā/tuvākajā
bērnu namā. Ziedo vienkārši tāpat vai samaini.
Pasākums tiks atklāts ar goda gājienu plkst. 12.00, tāpēc droši “Ģimeņu
stafetēs” ierodamies vienas krāsas krekliņos vai ar citu, Jūsu ģimenes
atpazīšanas, atribūtiku.
Izstāde ir par vēlmi aptvert neaptveramo, kaut mazliet pietuvoties dzīves
nozīmei, jēgai, simboliski pietauvot savu Bezgalības sajūtu. Svarīgi ir
apjaust, apzināt un piepildīt sev ko būtisku – kas liek meklēt sevi, dzīves
turpinājumu...
Izstādē skatāma Rēzeknes Mākslas dizaina vidusskola absolventu darbu
retrospekcija 60 gadu griezumā un tajā būs skatāmi šobrīd Latvijas mākslā
redzamāko absolventu darbi.
Ušpeļu dzimta ir viena no slavenākajām Latgales podnieku tradīciju
turpinātājām. Viens no šīs dzimtas pārstāvjiem Antons Ušpelis (juniors,
1944–2015) šogad 14. augustā svinētu savu 75. dzimšanas dienu, taču
2015. gada 26. augustā viņš pāragri tika aizsaukts mūžībā. Pieminot izcilo
Meistaru, izstādē eksponēti viņā darbi gan no ģimenes, gan citām
privātkolekcijām, kā arī no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.
Vasaras beigās uz Lūznavas muižas Kulturys škiuni ciemos brauc Rēzeknes
Tautas teātris ar izrādi bērniem un pieaugušajiem “Ačgārnās pasakas
čemodānā”. Izrādes pamatā ir Džanni Rodari pasakas, tas ir stāsts par
dīvainībām, kas notiek ceļojuma laikā lidostā. Džanni Rodari (1920–1980) ir
pazīstams ne tikai Itālijā, bet daudzās zemēs. Populārākie darbi – “Čipolīno
piedzīvojumi”, “Dželsomīno melu zemē”, “Pasakas pa telefonu”, “Fantāzijas
gramatika” un daudzi citi. Rodari pasakas ir skola gan prātam, gan sirdij,
radīšanas prieks caurstrāvo visus Rodari daiļdarbus. Ne mācīt, bet
rotaļājoties sacerēt pasakas, mīklas, dzejoļus, izgudrot stāstus un pārvērst
tos priecīgā un ar fantāziju piepildītā notikumā. Izrādē piedalās aktieri: Ināra
Apele, Sandra Juste, Jānis Pampe, Aldis Leidums, Oskars Lustiks, Arturs
Rozvjazevs. Režisore: Māra Zaļaiskalns.

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) festivāls “LNSO vasarnīca” jau otro gadu notiks
Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, un tajos izskanēs plaša akadēmiskās un neakadēmiskās
mūzikas programma. Festivālā būs četri programmas virzieni: simfoniskais, izglītojošais, jaunradošais
un izklaidējošais. Ikviens neatkarīgi no vecuma varēs atrast sev ko interesantu. Uz “Vasarnīcu” aicinātas
ģimenes, draugi, LNSO pastāvīgie klausītāji un visi, kas gatavi atklāt jaunas mākslas teritorijas.
7,00 €, GORS
Festivāla “LNSO vasarnīca” atklāšanas koncertā meistarklašu ansamblis
spēlēs jauno talantu kompozīcijas, savukārt Rēzeknes kamerorķestris Jāņa
latgalesgors.lv
Stafecka vadībā sniegs Jāņa Ivanova noslēpumaino un iespaidīgo mistēriju
stīginstrumentiem Poema luttuoso.
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23. augustā
plkst. 21.30

“Maģiskā nakts”. LNSO
Vasarnīca mūziķu apvienība.
Kino un mūzikas vakars uz
Jumta terases

Jumta terase, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

7,00 €, GORS
latgalesgors.lv

24. augustā
plkst. 14.00

“Meža ekspedīcija vasarnīcā”.
LNSO vasarnīca 2019

1. stāva foajē, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv

24. augustā
plkst. 16.00 un 18.00

“Ritma spēles ar
sitaminstrumentu ansambli
Perpetuum ritmico”.
LNSO vasarnīca 2019
“Loranga jeb Stāsts par vienu
gluži traku māju”.
Muzikāla izrāde visai ģimenei.
LNSO vasarnīca 2019

2. stāva konferenču
telpa, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv

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

10,00 €, GORS
latgalesgors.lv

24. augustā 17.00
25. augustā 15.00

24. augustā
plkst. 19.00

“Bēthovena Heroiskā, Carion un Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
LNSO”. LNSO vasarnīca 2019
ielā 4, Rēzeknē

24. augustā
plkst. 22.00

“Brīnumu rats”.
Kino vakars uz Jumta terases

25. augustā
plkst. 11.00

“Muzikālā rīta rosme”.
LNSO vasarnīca 2019

10,00–20,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Jumta terase, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

5,00 €, GORS
latgalesgors.lv

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

bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv

Kino un mūzikas vakaru uz GORS Jumta terases muzikālo daļu ar savu
uzstāšanos noslēgs festivāla “LNSO vasarnīca” mūziķu apvienība. Kā arī
būs iespēja redzēt filmu, kurā film noir elementi sajaucas ar satīrisku
komēdiju, atspoguļo itāļu kino zelta laikmetu stāstā par trim daudzsološiem
scenāristiem, kas kļūst par galvenajiem aizdomās turētajiem slavena
producenta slepkavības izmeklēšanā. Notikumi risinās pagājušā gadsimta
90. gados, kad Pasaules kausa fināla vakarā no Tibras izceļ producenta
līķi... Filma itāļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.
Festivāla laikā būs iespēja izzināt mežu kopīgā piedzīvojumā – meža
ekspedīcijā, sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži”. Pārgājiens notiks
mežsaimnieku vadībā ar meža izziņas pieturām. Ekspedīcijas dalībnieki
pildīs daudzveidīgus uzdevumus un gūs izpratni par meža kā “zaļā zelta“
nozīmi Latvijas pagātnē un nākotnē!
Bērnus un pusaudžus aicinām uz “Ritma spēlēm ar sitaminstrumentu
ansambli Perpetuum ritmico”. Mūziķi iepazīstinās jaunos skatītājus ar ritma
pasauli un perkusiju daudzveidību. Ritma spēles varēs piedalīties ikviens,
izmantojot orķestrī atrodamos sitaminstrumentus, dažādus sadzīves
priekšmetus un arī paši savu ķermeni.
Pirmizrādi piedzīvos komponista Edgara Mākena un Latvijas Leļļu teātra
galvenā režisora Ģirta Šoļa jaunā muzikālā izrāde visai ģimenei “Loranga jeb
Stāsts par vienu gluži traku māju”. Izrādes pamatā ir zviedru mūsdienu
rakstnieces Barbru Lindgrenas asprātīgais un ēverģēlīgais piedzīvojumu
stāsts “Loranga”. Uz izrādi tiek aicināti pirmskolas un jaunākā skolas vecuma
bērni ar vecākiem. Izrādē tiks iesaistīti gan LNSO mūziķi, gan skatītāji, un
darbību virzīs aktieri.
Latvijas, Zviedrijas un Dānijas komponistu trio radījis skaņdarbu, kas veltīts
atraktīvajam pūšaminstrumentu kvintetam Carion un Latvijas Nacionālajam
simfoniskajam orķestrim. Latviju pārstāv viens no mūsu zemes izcilākajiem
skaņražiem Andris Dzenītis, Zviedriju – jaudīgā Brita Bīstrema, Dāniju –
vitālais Anderss Nordentofts.
Pagājušā gadsimta 50. gadu Amerika, Konīailendas izklaides parks - uz šī
košā un ņirbošā fona risinās spraiga attiecību drāma, kurā cieši savijas četru
varoņu dzīves. Džinija ir emocionāli nestabila izbijusi aktrise, kas tagad
strādā par viesmīli jūras velšu ēstuvē, viņas prastais vīrs Hamptijs ir karuseļu
operators, izskatīgais glābējs Mikijs sapņo kļūt par dramaturgu, bet
Kerolaina, Hamptija meita, ilgu laiku bija atsvešinājusies no tēva, bet nu
spiesta slēpties viņa dzīvoklī no gangsteriem.
Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
Festivāla noslēdzošajā dienā uz “Muzikālo rīta rosmi” dzīvās mūzikas
pavadījumā tiek aicināti bērni vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Rosīšanos vadīs
laikmetīgās dejas horeogrāfe Alise Putniņa, un kustēšanās notiks asociāciju
un sajūtu rotaļās, ļaujot iepazīt un apzināt savu ķermeni ar jogas kustību un
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elpošanas vingrinājumiem.
Mazuļus vecumā no 1 līdz 3 gadiem priecēsim, atskaņojot populārus
klasiskās mūzikas skaņdarbus, kas bagātināti ar teatralizētām darbībām.
Ņemot vērā mazuļu uztveri, tiek veidota tieši šai vecuma grupai atbilstoša
programma, kurā četri LNSO mūziķi un pasākuma vadītājs papildinās
muzikālo sniegumu ar aktieriskiem elementiem.
2019. gada festivāla noslēguma koncertā LNSO apvienosies ar Latvijas
Radio bigbendu (LRB), lai veidotu klasiska un laikmetīga simfodžeza
programmu. Ne viens, ne otrs kolektīvs pats par sevi nav šī mūzikas virziena
praktizētāji ikdienā (turklāt sastāva ziņā bigbendam pietrūkst stīginstrumentu,
simfoniskajam orķestrim – metālpūtēju ar pieredzi šādā mūzikā), taču
apvienojoties ir iespējams izveidot augstas kvalitātes koncertprogrammu,
kurā abu kolektīvu spēcīgās īpašības spēj klausītājiem sniegt spēcīgu
muzikālu pārdzīvojumu.

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

bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv

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

12,00–25,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Baltijas džeza festivāls “Škiuņa
džezs”

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

Festivāla “Šķiuņa džezs”
pasniedzēju un meistarklašu
studentu džema sesija

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

30. augustā
plkst. 18.00

Etno+džezs.
JVLMA etnodžeza projekts

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

30. augustā

Siim Aimla kvartets (Igaunija)

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,

Lūznavas muižā notiks pirmais Baltijas džeza festivāls “Škiuņa džezs”, kura mērķis ir veicināt interesi
par džeza mūziku, rosināt topošo un esošo džeza mūziķu sadarbību, kā arī izdzīvot džeza mūzikas
burvību Latgalē, īpašajā Lūznavas muižas kompleksa vidē. Uz festivāla notikumiem iespējams
iegādāties biļetes gan atsevišķi uz katru koncertu, gan dienas un visa festivāla biļetes. luznavasmuiza.lv
Ieeja bezmaksas
Festivāla pasniedzēju un meistarklašu studentu ik vakara džema sesijas.
“Škiuņa džezs” meistarklases pasniedz Vita Rausaityte (LT, vokāls),
luznavasmuiza.lv
Skirmantas Sasnauskas (LT, pūšamie instrumenti), Indriķis Veitners (LV,
pūšamie instrumenti), Madars Kalniņš (LV, taustiņinstrumenti), Siim Aimla
(EE, pūšamie instrumenti), Ara Yaralyan (EE, kontrabass), bet piedalās
vairāk nekā 15 jauni un jau pieredzējuši mūziķi no visām Baltijas valstīm.
3,00 €
Projekts “Etno+džezs” sākotnēji radās kā divu Jāzepa Vītola Mūzikas
akadēmijas katedru – džeza un etnomuzikoloģijas – studentu sadarbības
luznavasmuiza.lv
projekts akadēmijas festivālam “Decibels”. Tā mērķis - izveidot
koncertprogrammu, kurā tiktu apvienoti džeza un tautas mūzikas elementi.
Nu jau piekto gadu pēc kārtas šis projekts ir viens no gaidītākajiem un
veiksmīgākajiem notikumiem JVLMA mācību gada laikā, un ir kļuvis arī par
vienu no galvenajiem ikgadējā festivāla “Decibels” notikumiem. No
pasniedzēju puses projektu organizē JVLMA Asoc. prof. Indriķis Veitners un
lektore Zane Šmite. Katru gadu projektam tiek dota arī “tēma” – ievirze, lai
palīdzētu studentiem jaunrades procesā. Šogad šī tēma bija “Arhīvs”.
Studentiem bija jāpēta un savā daiļradē jāizmanto divu arhīvu – Latviešu
folkloras krātuves veidotais garamantas.lv un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
seno ierakstu arhīvs audio.lndb.lv. Projekta rezultātā tapa trīs atšķirīgas un
ļoti interesantas koncertprogrammas, kur katra savā, atšķirīgā veidā bija
izmantojusi un aranžējusi mūziku un dziesmas no abām arhīvu krātuvēm. Ar
sajūsmas pilnām atsauksmēm projekts šogad izskanēja Rīgas Mākslas
telpā, bet nu to būs iespēja piedzīvot ar Lūznavas muižā.
4,00 €
Saksofonists Siim Aimla ir viena no vadošajām jaunās paaudzes personībām
Igaunijas džeza mūzikas jomā. Būdams lielisks saksofona spēlētājs,
luznavasmuiza.lv

25. augustā
plkst. 12.00

“Teatralizēts koncerts
mazuļiem”.
LNSO vasarnīca 2019

25. augustā
plkst. 17.00

“Bernsteins, Gēršvins,
Elingtons, Bjorka un Linda
Leen”. Festivāla “LNSO
vasarnīca 2019” noslēguma
koncerts

No 28. līdz 31.
augustam
28., 29. un 30. augustā
plkst. 20.00
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Rēzeknes novads

plkst. 19.00

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

3,00 €
luznavasmuiza.lv

Viesizrāde “Vēstures izpētes
komisija”

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

12,00–25,00 €, GORS
latgalesgors.lv

31. augustā
plkst. 18.00

Diksilends “Sapņu komanda”

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

4,00 €
luznavasmuiza.lv

31. augustā
plkst. 19.00

Mūzikas projekts “Sambossa”
(Lietuva)

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

4,00 €
luznavasmuiza.lv

31. augustā
plkst. 14.00

Festivāla “Škiuņa džezs”
meistarklašu ansambļu
koncerts

31. augustā
plkst. 16.00

aranžētājs un G. Otsa mūzikas skolas pasniedzējs, viņš joprojām atrod
enerģiju, lai piedalītos daudzos izaicinošos projektos kvartetā. Siim Aimla
kvarteta sastāvā muzicē: Siim Aimla (saksofons), Joel Remmel (klavieres),
Ara Yaralyan (bass), Eno Kollon (bungas). Kvarteta koncertprogrammā
Lūznavas muižā festivālā “Škiuņa džezs” skanēs džeza klasika.
Festivāla meistarklašu ansambļu koncerts. “Škiuņa džezs” meistarklases
pasniedz Vita Rausaityte (LT, vokāls), Skirmantas Sasnauskas (LT, pūšamie
instrumenti), Indriķis Veitners (LV, pūšamie instrumenti), Madars Kalniņš (LV,
taustiņinstrumenti), Siim Aimla (EE, pūšamie instrumenti), Ara Yaralyan (EE,
kontrabass), bet piedalās vairāk nekā 15 jauni un jau pieredzējuši mūziķi no
visām Baltijas valstīm.
Jaunā Rīgas teātra viesizrāde “Vēstures izpētes komisija” ir par “čekas
maisu” epopeju. Kad maisi tiek atvērti, rodas jautājums – ko ar tur
atrodamajiem faktiem darīt? Izrāde liek aizdomāties par vēstures un
tagadnes saikni. Par to, kā iespējams manipulēt ar cilvēkiem un kā
iespējams manipulēt ar vēsturi. Gan toreiz, gan tagad. Izrādē piedalās –
Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Vilis Daudziņš, Guna Zariņa, Jevgēņijs
Isajevs un Inga Tropa.
Spēlfilmas ”Sapņu komanda 1935” skaņu celiņa veidošanai 2013. gadā tika
izveidots raksturīgs 1930. gadu džeza ansambļa – diksilenda sastāvs, kurā
tika pieaicināti vadošie Latvijas džeza mūziķi. Ieraksta procesā pavisam
negaidīti jau no pirmajām skaņām izveidojās jauns, brīnišķīgi un oriģināli
skanošs džeza kolektīvs, kura lielisko veikumu iespējams dzirdēt filmā. Labi
iesāktais šobrīd tiek turpināts, uzstājoties ar vairākām koncertprogrammām.
Diksilends “Sapņu komanda” ir uzstājies labākajos Latvijas džeza festivālos,
regulāri koncertē gan publiskos, gan korporatīvos pasākums, kā arī Rīgas un
Latvijas džeza klubos. Koncertprogramma “Ceļojums uz uz Diksi-lendu”, kas
skanēs Lūznavas muižā, veltīta tradicionālā džeza stila - diksilenda stilistikai,
taču radoši un inovatīvi izmantojot šī tradicionālā džeza sastāva iespējas.
Programmā skan gan diksilenda žanra klasika, gan novatoriski un asprātīgi
aranžēti pazīstami mūsdienu ārzemju un latviešu popmūzikas hiti. Grupas
sastāvā apvienojušies labi pazīstami Latvijas džeza mūzikas profesionāļi „ar
stāžu” un pieredzi daudzskaitlīgos sastāvos un visdažādākajos projektos –
diksilenda vadītājs ir klarnetists un saksofonists Indriķis Veitners, kolektīvā
muzicē pianists, komponists un aranžētājs Madars Kalniņš, viens no
labākajiem Latvijas džeza trompetistiem Normunds Piesis, kā arī
kontrabasists Andris Grunte, bundzinieks Krišjānis Bremšs un bandžo
spēlētājs Bruno Priekulis.
“Sambossa“ ir viens no veiksmīgākajiem džeza mūzikas projektiem Lietuvā.
Projektu 2006. gadā izveidoja Skirmantas Sasnauskas un Vita Rusaityte, un
šis projekts turpina savu darbību, pastāvīgi atjauninot programmu.
“Sambossa“ repertuārā ir iekļauti Antonio Carlos Jobima skaņdarbi un citas
Latīņamerikas melodijas, kā arī oriģinālkompozīcijas. Sekstets izceļas ar
caurspīdīgu un akustisku stīgu instrumentu skaņu. Džeza mūzikas projekta
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31. augustā
plkst. 20.00

Trešdienās un
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

Festivāla “Škiuņa džezs”
noslēguma koncerts. Rēzeknes
bigbends un solisti

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

4,00 €
luznavasmuiza.lv

Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

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

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Izstādes: skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €

sastāvs: Skrimantas Sasnauskas (trombons, balss), Vita Rusaityte (balss),
Vytautas Mikeliunas (vijole), Arturas Chalikovas (ģitāra, balss), Eugenijus
Kanevicius (basģitāra), Arkadij Gotesman (bungas).
Rēzeknes bigbends ir profesionālā pūšamo instrumentu orķestra “Rēzekne”
(dibināts 1991. gadā) mūziķu vienība. Bigbenda mākslinieciskais vadītājs –
trombonists, džeza mūziķis Lauris Amantovs. Kolektīva mājvieta un
regulārākā koncertvieta ir Latgales vēstniecība GORS. Rēzeknes bigbends
piedāvā koncertprogrammas ar latviešu un ārvalstu komponistu estrādes un
džeza mūzikas kompozīcijām, piesaistot dažādus Latvijā populārus solistus
(pēdējo gadu sadarbība bijusi ar dziedātājiem Kristīni Prauliņu, Diānu Pīrāgs,
Andri Ērgli, Andri Daņiļenko un citiem). Festivāla “Škiuņa džezs” noslēguma
koncertā skanēs īpaša programma ar solistu Vitas Rusaitytes, Indriķa
Veitnera, Skirmanta Sasnauskas, Siim Aimla, Mikkel Pādar un Madara
Kalniņa piedalīšanos.
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
Līdz 31. augustam

Latgales Kultūrvēstures muzeja
vasaras piedāvājums tūristiem
un ģimenēm ar bērniem

Ekspozīcijas: skolēniem
un studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €
Ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja

Līdz 31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Senās spēles un rotaļas”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam – 1,50
€, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 28624381
(LKM muzejpedagoģe)
rezekne.lv

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 tēlniecības, mākslas, foto izstādes.
Muzeja “spēļu istabā” visa ģimene atpūtīsies un pavadīs laiku, spēlējot
aizraujošas un izglītojošas spēles.
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem (minimālais
dalībnieku skaits – 10). Nodarbības ilgums: 60 min. Nodarbības laikā bērni
uzzina, kādas ir senās un pašu rokām gatavotās rotaļlietas, spēlē
izglītojošas spēles individuāli un komandās. Dodoties rotaļās, caur spēli viņi
attīsta veiklības, atjautības u.c. iemaņas, mācās iecietīgi, draudzīgi izturēties
pret apkārtējiem cilvēkiem. Programmā tiek aktualizēta seno koka rotaļlietu,
spēļu un rotaļu izmantošana, tādējādi saglabājot un pārmantojot zināšanas
par folkloru un tradīcijām.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un
jauniešiem.
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Līdz 31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Zemes dzīļu noslēpumi”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam – 1,50
€, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 28624381
(LKM muzejpedagoģe)

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 40–
60 min. Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var atrast
zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves
izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies arheologa lomā
un veiks “izrakumus“ ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam analizējot
atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas par vēsturi,
kultūrvēsturi, mācās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret vidi.
Nodarbībā skolēni varēs iepazīties gan ar 1980.–1983. g. arheoloģiskajos
izrakumos atrastajām senlietām, gan ar arheoloģisko izrakumu materiāliem,
kas iegūti Rēzeknes viduslaiku pilskalna aizsardzības zonā 2010. g. pirms
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs“ celtniecības.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un
jauniešiem.

Līdz 31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Māla pikuča piedzīvojumi”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam – 1,50
€, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 28624381
(LKM muzejpedagoģe)

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.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un
jauniešiem.

Līdz 31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Pirmo reizi izstādē”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam – 1,50
€, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 28624381
(LKM muzejpedagoģe)

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem.
Nodarbības ilgums: 60–90 min.
Programma tiek vadīta kādā no muzeja izstādēm. Nodarbības laikā skolēni
tiek iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosinot attīstīt skatīšanās,
domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt gūtos iespaidus.
Praktiska darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes
līdzekļus. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota informācija par līdzi
ņemamajiem materiāliem (zīmuļi, krītiņi).
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un
jauniešiem.

Līdz 31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Satikšanās Rozes pilsētā”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam – 1,50
€, iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.
64622464, 28624381
(LKM muzejpedagoģe)

Satikšanās sākas muzejā, kur ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” varēs
apskatīt priekšmetus, kas stāsta par Rēzeknes septiņu gadsimtu vēsturi un
kur var rast atbildi jautājumam “Kas ir Roze?“. Programmas otrajā daļā
(izbraucienā ar grupas transportu) iepazīsiet Rēzekni no cita skatupunkta –
kādas pārmaiņas laika gaitā piedzīvojusi septiņu pakalnu pilsēta, kā
senatnīgais mijas ar mūsdienīgo.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un
jauniešiem.

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā
bērniem”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

50 € par grupu līdz 15
personām. Iepriekšēja
pieteikšanās un
vienošanās par

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6–12 gadi).
Programmā:
• izglītojošas aktivitātes muzeja ekspozīcijās un izstādēs;
• senas un mūsdienīgas spēles;
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Visu gadu

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā
dāmām un kungiem”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

programmas scenāriju:
tālr. 28624381
50 € par grupu līdz
15 personām.
Iepriekšēja pieteikšanās
un vienošanās par
norises scenāriju pa
tālr. 28624381

Lekcija “No latgaliešu kalendāru Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
vēstures”

Lekcija muzejā grupai
līdz 30 cilv. – 15,00 €

alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

Lekcija “No 9. Rēzeknes
kājnieku pulka vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai
līdz 30 cilv. – 15,00 €

Visu gadu

Lekcija “Ebreju Rēzekne”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai
līdz 30 cilv. – 15,00 €

Visu gadu
#LV100

Ceļojošā Pirmā Latgales
kongresa simtgadei veltītā
izstāde “Pāri slieksnim”

Pēc pieprasījuma
grafika

Bezmaksas

Visu gadu
#LV100

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

•

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 simtgadīgs 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 sastāvdaļu. Kāda bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka vēsture un
nozīme Rēzeknes dzīvē? Kāda vēsturiska saistība saglabājusies līdz
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
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 pa tālr. 64622464.
Izstāde ir bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja
organizācija.
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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Visu gadu

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

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures muzeja
ekspozīcijas un izstādes

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures muzeja
ekspozīcija
“Latgales glezniecība”

Rēzeknes Mākslas
nams, 18. novembra
ielā 26

Ieejas biļete muzejā
individuālajiem
apmeklētājiem (bez
gida):
bērniem (skolas
vecuma), studentiem –
0,50 €, pirmsskolas
vecuma bērniem – ieeja
brīva, pieaugušajiem –
2,00 €;
audiogids keramikas
ekspozīcijā 1
apmeklētājam – 2,00 €
Ieejas biļete ekspozīcijā
individuālajiem
apmeklētājiem:
skolēniem, studentiem
– 0,50 €, pirmsskolas
vecuma bērniem – ieeja
brīva, pieaugušajiem –
2,00 €

Muzeja zinātniskā lasītava

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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.
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.
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.

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,
Uzziņas un ekskursiju
Vladislava Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva un citu Latgales
pieteikšana pa
mākslinieku darbi.
tālr. 29637905
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.
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Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai!
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.
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. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 646 07672, 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.), rezekne.lv
Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622222, 26332249
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 64622464, muzejs@rezekne.lv
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē, tālr. 26492902, 64622182, rezeknenbkn@gmail.com
Rēzeknes kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. 64622066, rezkultnam@inbox.lv
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, tālr. 64622061, 2. bibliotēka tālr. 64632723; Bērnu bibl. tālr. 64623069, rezeknesbiblioteka.lv
Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 22020206 (info, ekskursijas), 64633303 (kase, biļešu rezervācija), latgalesgors.lv
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622599, 26033202, zeimuls.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. 26656553, rta.lv
LMA Latgales filiāle, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas ielā 34a, tālr. 64622676, 64621723, lma.lv, rmdv.lv/
Rēzeknes Zaļā sinagoga, Krāslavas ielā 5, tālr. 26615683, sinagoga.lv
Lūznavas muiža, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads, tālr. +371 28686863, +371 29390701, luznavasmuiza.lv
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