KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA JANVĀRĪ
AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS JANVĀRĪ
Datums
No 2.–31. janvārim

16. janvārī plkst. 14.00
17. janvārī plkst. 12.00
19. janvārī plkst. 12.00
23. janvārī plkst. 14.00
30. janvārī plkst. 14.00
30. janvārī plkst. 15.00

2.–14. janvārī
2.–15. janvārī
2.–16. janvārī
2.–16. janvārī
4.–20. janvārī
4.–31. janvārī
7.–21. janvārī
8.–22. janvārī
8.–22. janvārī
8.–22. janvārī

Pasākumi
Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas
“Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām

“Prāta spēles brīviem brīžiem” (aicinām iepazīties ar jauno spēļu kolekciju): spēļu
nodarbība
“Katram sava valodiņa. Leontīne Apšeniece – jubilāre”: dzejas rīts
“Kopā jaukāk”: Ģimenes sestdiena bibliotēkā
“Iepazīsim Armēniju!”: tematisks pasākums
“Jaunais – Cūkas gads”: radošā darbnīca
“Iepazīsim ES prezidējošo valsti Rumāniju”: tematisks pasākums sadarbībā ar
Austrumlatgales EDIC
Literatūras izstādes
“Saule pie debesīm lielās… Klāvam Elsbergam – 60”: literatūras izstāde no cikla
“Rakstnieki – jubilāri”
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Rumānija – Eiropas Savienības prezidējošā valsts”: tematiska izstāde
“..tiktāl mums spīdēja, kāda cilvēka mūžs…” Klāvam Elsbergam – 60”: tematiska izstāde
“Latviešu rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80”: grāmatu izstāde
Jaunieguvumu izstāde
“Bērnības pļavā atgriezties gribu…” Leontīnei Apšeniecei – 80: tematiska izstāde
“Bērnu mīlēta dzejniece” (Leontīnei Apšeniecei – 80): tematiska izstāde no cikla “Latgale un
latgalieši”
“Citam – nauda, citam – slava, man ir varavīksne sava…” Leontīne Apšeniece – jubilāre”:
tematiska izstāde
“Tehnika – cilvēka palīgs”: tematiska izstāde

Vieta
Iepriekšēja pieteikšanās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81,
tālr. 64622061
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
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9. janvārī–4. februārī
10.–30. janvārī
14.–28. janvārī
16.–31. janvārī
21. janvārī–4. februārī
21. janvārī–7. februārī
22.–31. janvārī
22.–31. janvārī
25. janvārī–5. februārī
23. janvārī–7. februārī

“2018. gadā izdotās grāmatas”: izstāde
“Dzimšanas diena”: izstāde Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāžu dzejas konkursu
“Skani, mana valodiņa!” gaidot
“2. bibliotēkas 2018. gada lasītāko grāmatu TOP 10”: grāmatu izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Informācija – 21. gadsimta vērtīgākā prece”: tematiska izstāde
“F&F jeb Fantāzijas & Fantastikas pasaulē”: tematiska izstāde
“Ceļš uz neatkarību” (26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena):
tematiska izstāde
“Latgales māla dziesmas aizsācējs” Polikarpam Vilcānam – 125): tematiska izstāde no cikla
“Latgale un latgalieši”
“Ziemai piestāv baltā krāsa”: baltas krāsas grāmatu izstāde
“Pasaku vecmāmiņai Margaritai Stārastei – 105”: tematiska izstāde

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

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464
rezekne.lv

Ģimenes sestdiena

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464

TV3 Jaungada šovs
“Prieks kopā būt”

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

12,00–25,00 €

Lūznavas muiža,

Ieejas maksa muižā:

“Bikibuks” ir 100 latviešu bērnu dzejoļu izlase no Blaumaņa līdz Vērdiņam
kabatas formāta bilžu grāmatās, ko ilustrējuši mūsdienu latviešu
mākslinieki. Izstādes simbols ir pats Bikibuks – jautrs, ziņkārīgs un spītīgs
ragainis, līdzīgs atvērtai grāmatiņai, gatavs jaunam lēcienam un jaunam
piedzīvojumam. Dzejas bilžu grāmatu sērija “Bikibuks” ir saņēmusi Latvijas
Grāmatizdevēju asociācijas balvu par oriģinālas idejas radošu realizāciju
un Latvian Art Directors Club (LADC) rīkotā radošās izcilības festivāla
ADWARDS 2013 sudraba ordeni kategorijā Ilustrācija.
Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un
izstādēm brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 18.00
Ziemā (līdz 31. maijam) Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem
atvērts: Otrdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien, pirmdien – slēgts
Noslēdzot TV3 divdesmitās jubilejas gadu, krāšņā Jaungada šovā “Prieks
kopā būt” atkal satiksies un skatītājus visā Latvijā priecēs visu populārāko
un tautā iemīlētāko TV šovu dalībnieki – Aina Poiša, grupas “Klaidonis”
līderis Māris Sloka, Atis Auzāns ar “Daugavpils Oranžo kori”, Liene
Šomase, motosportists Jānis Vinters, Raivis Vidzis, dejotāja Viola
Abramova, Liene Griefāne, dejotājs Viktors Haritonovs, Rihards Lepers,
Ieva Pļavniece, Rūta Dūduma u. c. Pasākuma vadītāji: Lauris Reiniks,
Iveta Feldmane.
Lūznavas muiža sadarbībā ar Rīgas Jūgendstila centru piedāvā jūgendstila

Laiks
No 4. janvāra līdz
8. februārim

Notikums
Bērnu grāmatu izdevniecības
“Liels un mazs” dzejas bilžu
grāmatu sērijas “Bikibuks”
ilustrāciju izstāde
“Strupā PuPa”

5. janvārī
no plkst. 10.00 līdz
18.00
5. janvārī
plkst. 18.00

Līdz 6. janvārim

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

Izstāde “Ziemassvētku
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Līdz 6. janvārim

8. janvārī
plkst. 14.00
9. janvārī
plkst. 18.00

atklātnes”

Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

1,00–1,50 €
luznavasmuiza.lv

Sintijas Loginas porcelāna
darbu izstāde

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

Ieejas maksa muižā:
1,00–1,50 €

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Lielās zāles skatuve
(vietu skaits ierobežots)

5,00 €
teatrisjoriks.lv

Vēstures mirkļu pietura
“Jāzeps Baško – sava laika
spārnos”
Teātra “Joriks” izrāde:
Annija Beikere “Kinoteātris”

Ziemassvētku un Jaunā gada pastkaršu izstādi. 20. gs. sākumā greznas
un krāšņas pastkartes bija nozīmīga svētku daļa gan to sūtītājiem, gan
saņēmējiem. Pastkartes priecē gan ar elegantām, krāšņi tērptām dāmām,
gan sniegotām meža ainavām. Uz kartiņām attēloti bērni, rūķi un eņģeļi, arī
Ziemassvētku vecītis. Jaungada kartiņās krāšņi tērpti ļaudis malko
dzirkstošu šampanieti, kamēr citās rūķi bauda ziemas priekus ar
ragaviņām vai slēpēm. Lai gan Ziemassvētku eglīte uz kartītēm paradījās
tikai 19. gs. beigās, tās bagātas ar citiem simboliem – pakavs laimei, četru
lapu āboliņš veiksmei, cūka kā novēlējums bagātībai u. c. 20. gs. sākuma
tehnoloģiskās iespējas parāda tādi elementi kā automašīna, lidmašīna. Tie
norāda uz dinamisko dzīves ritmu, kas aktuāls līdz pat mūsdienām.
Papildu apsveikuma tekstam – novēlējumam vai dzejolim − cilvēks
pastkartītē lasīja arī simbolus. Tie veidoja vēl vienu vēstījumu, tādējādi
neviens elements nebija nejaušs.
Keramiķe Sintija Logina pēc bakalaura studijām Latvijas Mākslas
akadēmijā atgriezās bērnības mājās, Preiļos, kur attīsta savu keramikas
darbnīcu “Piece Of Touch”, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē
“gabaliņš no pieskāriena”. Katrs veidotais trauks cilvēkam sniedz kādu daļu
no keramiķes pieskāriena. Darbnīcā top gan smalki porcelāna trauki, gan
lielas māla bļodas. Tiek radītas rotas un citi keramikas darinājumi. Tomēr
visvairāk tiek strādāts ar porcelānu, jo Sintijai ir tuvs materiāla smalkums
un caurspīdīgums, taču darbs ar to ir krietni laikietilpīgāks nekā ar mālu un
prasa lielu rūpību. Izstādē Lūznavas muižā skatāmi Sintijas veidotie
porcelāna trauki un gaismas ķermeņi.
2019. gadā Latvijas Nacionālie bruņotie spēki svinēs savu simtgadi.
Latvijas valsts aviācijas izveidotājs bija mūsu novadnieks Jāzeps Baško.
Vēstures mirkļu pieturā iepazīsim drosmīgā lidotāja dzīvesstāstu.
Ikdienišķo norišu komēdija “Kinoteātris” piedāvā ielūkoties milzīga, bet
aizvien mazāk apmeklēta Masačūsetas kinoteātra aizkulisēs. Lugas
darbība notiek 2012. gadā, nozīmīgu pārmaiņu brīdī, kad kinoindustrijā
veco filmu projektoru vietā tiek ieviestas digitālās iekārtas. Roza, Sems un
Averijs saņem minimālo algu un veic ikdienišķu darbu, lai saglabātu
kinoteātri, kurā atrodas viens no pēdējiem 35 milimetru projektoriem.
Šķietami nenozīmīgajās sarunās par kinoaktieriem, tīrīšanas līdzekļiem,
nedēļas nogales plāniem atklājas trauslais, dziļais un patiesais. Starp
tukšajām solu rindām izrādes varoņi smejas, raud, dejo, sapņo par lielajām
pārmaiņām viņu dzīvēs, mēģina tuvoties viens otram un mācās pieņemt
sevi un savu vietu reālajā pasaulē.
Režisore: Inga Tropa. Scenogrāfe, kostīmu māksliniece: Pamela Butāne.
Gaismu māksliniece: Jūlija Bondarenko. Komponists: Reinis Briģis. Lomās:
Laura Atelsone, Kārlis Tols, Kārlis Derums.
Izrāde latviešu valodā. Ilgums 1 st. 45 min. (bez starpbrīža). Ieteicamais
vecums: 14+
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10. janvārī
plkst. 15.00

Daiļlasītāju konkurss
“Mēs lasām klasiku!”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

Ielūgumi uz pasākumu būs
pieejami NBKN kasē no
03.01.2019., tālr. 64622182

11. janvārī
plkst. 18.00

“Pravoslavnije pevčije”
(Maskava)

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

10,00–17,00 €, GORS

12. janvārī
plkst. 15.00

Teātra “Joriks” izrāde:
“Sārtais ziediņš’’ pēc
S. Aksakova pasakas
motīviem

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

5,00–7,00 €

12. janvārī
plkst. 19.00

Rūdolfa Kugrēna soloizrāde
“Plezīrs”

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

12,00 €

13. janvārī
plkst. 13.00

Baltkrievu nacionālās
biedrības “Suzorje” pasākums
“Калядкi” (Vjačorki)

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

Ar Baltkrievu biedrības
“Suzorje” ielūgumiem, tālr.
64622182

13. janvārī
plkst. 17.00

Koncerts
“Vecais Jaunais gads” ar
Nacionālo biedrību kultūras
nama kolektīviem

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

3,00 €

Krievu klasiķi dzejā un prozā. Rēzeknes skolu 5.–12. klašu audzēkņu
krievu klasiķu, 2019. gada jubilāru, A. Puškina, I. Krilova, N. Rilenkova,
A. Ahmatovas, Z. Gippiusas, B. Okudžavas, M. Zoščenko dzejas un
prozas daiļlasīšanas konkurss.
Pieteikšanās līdz 2019. gada 4. janvārim, sūtot informāciju uz e-pastu:
natalius2@inbox.lv. Rīko – Rēzeknes Krievu kultūras centrs.
Programmā skanēs krievu komponistu garīgā mūzika – klausītāju
iemīļotākie dziedājumi. Kora repertuārā ir krievu garīgā kormūzika kopš tās
pirmsākumiem līdz pat XX gadsimtam ar īpašu uzsvaru uz pirmsrevolūcijas
Maskavas skolas komponistu mūziku. Diriģents – Georgijs Smirnovs.
Maskavas koris “Pravoslavnije pevčije” (Pareizticīgie dziedoņi) tika
izveidots 1992. gadā, apvienojoties labākajiem profesionālajiem
dziedoņiem no Maskavas baznīcu koriem.
Jaunākā meita skaistule, tēvam-tirgonim dodoties ceļā, palūdz atvest viņai
no tāltālām zemēm īpašu dāvanu – sārtu ziediņu. Noplūcis pasaulē
visskaistāko ziediņu tāltālās zemes dārzā, tēvs uzzina, ka tas pieder
Briesmonim. Nu tirgoņa meitai ir jādodas projām no dzimtajām mājām, lai
dzīvotu tālajā Briesmoņa pilī. Beigās visu uzvar mīlestība, jo “Sārtais
ziediņš” – tas ir stāsts par uzticību, drosmi un mīlošu sirdi.
Režisors: Vladimirs Petrovs. Scenogrāfe, kostīmu māksliniece: Olga
Galicka. Lomās: Kristine Klimanova, Edvīns Klimanovs, Genadijs
Voronovs, Tatjana Suhinina, Aivars Pecka, Larisa Ščukina, Jekaterina
Garfunkele, Veronika Kurilova, Martins Pecka, Jekaterina Jurjeva, Marija
Ivanova, Daniela Ivenkova, Rostislavs Suvorovs.
Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums 4+
Šajā izrādē Rūdolfs asprātīgi dalīsies savos novērojumos par to, kā mēs
ikdienā komunicējam gan ar ļoti tuviem, gan ar visai tāliem cilvēkiem un
kāpēc mēs tā cenšamies iejusties starp tiem, kas mums apkārt.
Paskatīsimies, kā pensionāri izliekas jauni, kamēr jaunieši jūtas paši
pieaugušākie un to, cik liela māksla ir iekļaušanās sabiedrībā un
saprašanās ar citiem.
Pasākums Baltkrievu biedrības “Suzorje” locekļiem un viņu ģimenēm.
“Vjačorki” baltkrieviem, tāpat kā latviešiem vakarēšana, bijis tumšo
pirmssaulgriežu vakaru pavadīšanas veids. Ļaudīm, sanākot kopā no
vairākām sētām, tika vērpti diegi un gatavota dzija vēlākam aušanas
procesam, stāstītas pasakas, dziedātas dziesmas, notikusi pat dancošana
un rotaļās iešana.
Iespēja svinēt Jauno gadu divkārt ir lieliska. Šajā dienā var vēlreiz satikties
ar draugiem, apsveikt tos, kurus nepaspējām apsveikt, vēlreiz iedegt
Jaungada eglītes uguntiņas un sajust, ka Vecais Jaunais gads nav
nejaušība, kas radusies kalendāru nesakritības dēļ, bet ir pilnīgi patstāvīgi
svētki un brīnišķīgs veids kā pagarināt Jaungada svinību burvīgumu.
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Koncerta apmeklētājus aicināsim piedalīties viktorīnā un
laimēt pārsteiguma balvas!
Spēle par Iliādu ir aicinājums uz nenopietnu sarunu par nopietno. Poēmas
“Iliāda” pamatā ir sengrieķu varoņu dziedājumi. Izrāde ir dziedājums par
neprātu, par cīņas bezjēdzību un absurdu. Nekas nav mūžīgs uz zemes,
tādēļ it visā ir jārod iespēja svinēt dzīvi.
Režisors – Antons Kiseļuss (Igaunija). Aktieri – Ilze Āboltiņa, Māra
Ribkinska, Kārlis Derums, Kārlis Tols un Veronika Kurilova. Scenogrāfija un
kostīmi – Olga Gaļicka (Krievija).
Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 12+
Fjodora Dostojevska stāsts “Smieklīga cilvēka sapnis” pirmo reizi publicēts
1877. gada oktobrī. Galvenais varonis ir dzīvē vīlies cilvēks, kas ir nolēmis
pielikt punktu ciešanām, padarot sev galu. Tomēr izšķirošajā brīdī viņš
iemieg un redz fantastisku sapni, kas pēc pamošanās liek viņam sajusties
kā pilnīgi citam cilvēkam, kurš nepilnīgajā pasaulē spēj saskatīt iespējas
skaistajam un mīlestībai.
Aivara Peckas monoizrāde.
Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 14+

14. janvārī
plkst. 16.00

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

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

5,00–7,00 €

15. janvārī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” izrāde
“Smieklīga cilvēka sapnis”.
Monodrāma

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Kamerzāle (vietu skaits
ierobežots)

5,00 €

Viktors Dimpers (1961–2018).
Fotoizstāde “Mana Daba”

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

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

Spēja redzēt ir viena no cilvēkam piemītošajām maņām. Spēja pamanīt un
saskatīt dabas mainīgo skaistumu – ir dāvana. Lai ieraudzītu mirkļus, lai
pamanītu neatkārtojamo, par to priecātos un saglabātu sajūtās ir
jāapstājas.
Izstāde ir iespēja uz mirkli apstāties, lai ar amatiera Viktora Dimpera
skatienu palūkotos uz Aglonas pusē fiksēto dabas skaistuma manifestāciju.
Būdams kaislīgs mednieks, sēņotājs, ogotājs un zvejnieks, Viktors mēdza
fotografēt dabas ainavas, kuras rādīja ģimenes locekļiem, tādejādi mācot
mīlestību pret dabu un atklājot redzēto mirkļu skaistumu.
Izstādē iekļautās fotogrāfijas ir no Viktora privātā foto albuma un nekad
iepriekš netika publiskotas. Tām nav veikta nekāda papildus apstrāde,
krāsu/kontrastu vai cita veida korekcija.

Latvijas Dabas fonda ceļojošā
fotoizstāde
“Sauleskalna ezerzemes
ainavas”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
LKM 3. stāva vestibilā

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

Latvijas Dabas fonds ar ceļojošo izstādi, kurā kopā skatāmas senās un
mūsdienu fotogrāfijas, aicina iepazīt un novērtēt Latgales dabas pērli –
Sauleskalna ezerzemi.
Latgales Sauleskalna apkārtnes dziļie un tīrie ezeri ir pazīstami ar savu
unikālo floru un faunu – nekur citur Latvijā un arī Baltijā nav vienkopus
sastopami tik daudzi lieli un tīri dzidrūdens ezeri ar ļoti augstu ūdens
kvalitāti un dzidrību, kuros mājo tik daudz retas un aizsargājamas sugas.
Tāpēc šie ezeri un Sauleskalna ezerzeme ierindojama starp Latvijas
izcilākajām dabas vērtībām. Savukārt Sauleskalna ezerzemes ainava ir
viena no skaistākajām un iezīmīgākajām visā Latvijā. Taču Sauleskalna
ezeri šobrīd daudzviet ir aizauguši, kā arī to apkaimes ainava degradējas.

No 16. janvāra līdz
9. februārim
Atklāšanas pasākums nav
paredzēts.

Līdz 18. janvārim
Lūdzam sekot informācijai par
tikšanos ar izstādes autoriem!
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Lai pievērstu uzmanību Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām un
veicinātu ilgtspējīgu vērtīgo ezeru apsaimniekošanu, Latvijas Dabas fonds
īsteno projektu “Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi
draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”.

17. janvārī
plkst. 18.00

“STOPTIME Dance Studio”
koncerts

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

Ielūgumi uz pasākumu būs
pieejami NBKN kasē no
03.01.2019., tālr. 64622182

18. janvārī
plkst. 18.00

Art-grupas “Belarusi”
koncerts
“Vīrieši par mīlestību”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

12,00–22,00 €
https://www.bilesuparadize.l
v/lv/events/event/67140

19. janvārī
plkst. 17.00

Muzikāla komēdija
“Laulības līgums”.
Teātra projekts “TriTformaT”
(Minska, Baltkrievija)

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

10,00–17,00 €
https://www.bilesuparadize.l
v/events/event/69189

19. janvārī
plkst. 18.00

Reinis Zariņš
koncertprogrammā
“Nakts dziesmas”

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

10,00–13,00 €, GORS

20. janvārī

Humoristi Viktors Ostrouhovs

Rēzeknes Nacionālo

12,00–15,00 €

“STOPTIME Dance Studio” Rēzeknes filiāles 10 gadu jubilejai veltīts
ziemas atskaites koncerts. Koncertā piedalīsies visi “STOPTIME Dance
Studio” Rēzeknes dejotāji ar šī gada deju programmām un labākie
Daugavpils dejotāji.
Samtainais bass, vīrišķīgie baritoni un trīs tenoru spožums – unikālas
balsis, pasaules labākās dziesmas dažādos aranžējumos.
Koncertā skanēs iedvesmojošā mūzika no dažādiem pasaules nostūriem:
hipnotiskā “Bessame mucho” un “Luna tu”, maģiskā “Notr-Dam-de-Pari”,
kaislīgais “Argentīnas tango”, neapolitāņu kompozīcijas, izsmalcinātais
Mocarts, krievu-čigānu romances, dziesmas no padomju kino, kā arī
20. gs. iemīļotās retro kompozīcijas. Lieliska emociju un jūtu spēle, tikai
dzīvā skaņa! www.artbelarusy.com
Rīko: SIA “AZ Events”
Teātra projekts “ТриТформаТ”, kuru veido Minskas “Kinoaktiera teātra
studijas” aktieri, ielūdz uz muzikālu komēdiju “Laulības līgums”, kas veidota
pēc Izraēlas valsts prēmijas laureāta Efraima Kīšona lugas.
Efraims Kīšons raksta: “…kāpēc cilvēkam precēties? Lai mājās ir tīrs?
Tādēļ var nolīgt mājkalpotāju. Lai labi paēstu? Var aiziet uz restorānu.
Mūsdienās pat bērnu radīšanai laulības nav vajadzīgas. Rodas jautājums,
kāpēc laulības ir nepieciešamas? Es Jums atbildēšu: cilvēkam ir
nepieciešam kāds, kam var izstāstīt savas problēmas! Tāpēc arī cilvēki
precas. Un no šīs minūtes viņiem jau ir ko pastāstīt!...”
Tulkojis Marjans Belenkijs. Režisors, iestudētājs un vadītājs
“Eksperimentālās režisūras centrs Tatjana Trojanovičš (autore arī
iestudējumiem “Numurs 13”, “Makropulosa metode”, “Ilūzijas”). Izrādē ir
iesaistīti vairāki “Kinoaktiera teātra studijas” (Minska) populāri aktieri: Vera
Poļakova, Jurijs Baranovs, Artjoms Davidovičs, Jeļena Gerenoka, Oļesja
Puhovaja. Elem Eliha Borzovskova lomā – Staņislavs Savostins.
Rīko: SIA “AZ Events”
Satikšanās ar pianistu Reini Zariņu koncertprogrammā “Nakts dziesmas”.
Iecerēto koncertprogrammu pats mūziķis raksturo kā muzikālas vīzijas par
cilvēku naktī. Reinis Zariņš ir viens no Latvijas izcilākajiem pianistiem,
vairākkārtējs Lielās mūzikas balvas laureāts. Kaut arī Reinis ar savu
ģimeni dzīvo Londonā, viņš ir patiess Latvijas patriots, un to apliecina gan
dzimtenē sniegtie koncerti, gan latviešu mūzikas izvēle savās
koncertprogrammās, gan arī latviešu autoru jaundarbu pirmatskaņojumi.
Viktors Ostrouhovs un Valentīnas Korkinas ugunīgākais ziemas koncerts
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plkst. 17.00

un Valentīna Korkina koncertā
“Smiekli bez šķēršļiem”

biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

https://www.bilesuparadize.l
v/events/event/68024

23. janvārī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” dzejas izrāde
“Raksti mani šovakar”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

7,00 €
teatrisjoriks.lv

22. janvārī
plkst. 18.00

25. janvārī
plkst. 18.00

RTT izrāde “Ačgārnās pasakas Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
čemodānā”

KN kases tālr. 64622182

ielā 3

Teātra “Joriks” izrāde
“Kompromiss”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Lielās zāles skatuve
(vietu skaits ierobežots)

7,00 €

“Smiekli bez šķēršļiem”. Televīzijas skatītājiem jau pazīstamais un
iemīļotais humoristu ģimenes tandēms piedāvā jaunu humoristisku
programmu, kurā skatītāji piedzīvos interesantākos un krāsainākos
numurus, kā arī jaunus iestudējumus.
Korkina un Ostrouhovs dāvina skatītājiem prieku un cerību, ka dzīve
nemaz nav tik slikta, kā mums dažkārt liekas, tēmas saviem
priekšnesumiem mākslinieki atrod parastās ikdienas situācijās, tieši tāpēc
viņu humors ir viegli uztverams ikvienam skatītājam.
Pasākums notiks krievu valodā. Rīko: SIA “Victorem A”
Koncertā “Raksti mani šovakar” mūsdienu latviešu autoru – Toma
Treiberga, Māra Salēja, Marta Pujāta, Ilmāra Šlāpina, Semjona Haņina,
Ivetas Ratinīkas, Ingas Pizānes, Kārļa Vērdiņa, Ingas Gailes, Arvja Vigula
– dzeja skan aktieru Karinas Lučiņinas, Māra Skroda un Rēzeknes
mūzikas vidusskolas audzēkņu izpildījumā.
Aktieri – Karina Lučiņina un Māris Skrodis. Mūziķi: Ralfs Arbidāns –
lbasģitāra, Diona Liepiņa – vokāls, Arnis Stepiņš – bungas, Imants Spīčs –
mandolīna, Eduards Geikins – Tolstovs elektro ģitāra, Kristians Justs –
elektroģitāra. Režisors – Georgijs Surkovs. Scenogrāfija – Sintija
Jēkabsone. Video – Evita Bēta. Muzikālais konsultants un režisora
asistents – Edvin Klimanov. Gaismas – Kristaps Kalabanovs. Skaņa –
Indulis Balodis.
Izrāde latviešu valodā. Izrādes ilgums 45 min. Ieteicamais vecums: 14+
Rēzeknes Tautas teātra izrāde “Ačgārnās pasakas čemodānā” bērniem un
pieaugušajiem, kuras pamatā ir Džanni Rodari pasakas, 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.
Izrādē piedalās aktieri: Ināra Apele, Sandra Juste, Jānis Pampe, Aldis
Leidums, Oskars Lustiks, Arturs Rozvjazevs.
Režija – Māra Zaļaiskalns. Telpa un kostīmi – Ināra Apele. Gaisma un
skaņa – Ints Salmiņš. Video – Sergejs Čakāns. Kustība – Anna Zmeikina.
Žurnālista piezīmes pēc Sergeja Dovlatova stāstu motīviem. Noveļu ciklā
“Kompromiss” Dovlatovs attēlo savu dzīvi Tallinā, kad viņš bija laikraksta
“Padomju Igaunija” korespondents. Zaudējis darbu Ļeņingradā, saņēmis
atteikumu jebkad publicēt savus darbus, jaunais žurnālists dodas uz
Igauniju. Padomju laikā Baltijas valstis (Pribaltika) tiek uzskatītas par vietu,
kur valda uzskatu brīvība. Viņš cer, ka te izdosies paslēpties no padomju
realitātes un publicēties. Tomēr laiki mainās, un liberālismu nomaina
skarbas vajāšanas, brīvdomība tiek sodīta, bet kompromiss izrādās vien
kārtējā fikcija.
Režisors: Antons Kiseļuss. Lomās: Edvīns Klimanovs, Larisa Beilo,
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Kristīne Klimanova, Veronika Kurilova, Larisa Ščukina, Aivars Pecka,
Vladimirs Petrovs.
Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 16+

Vilis Gruzdiņš.
Gleznu izstāde “Gadskārtas”,
radošā retrospekcija
80. dzīves jubilejā

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

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

26. janvārī
plkst. 19.00

Edgara Liepiņa 90 gadu
jubilejas koncerts

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

10,00-25,00 €

27. janvārī
plkst. 15.00

Ģimenes filma
“Vecā dārza noslēpums”

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

3,50 €, GORS

27. janvārī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” izrāde.
Liriska komēdija
“No mīļotajiem nešķirieties”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Lielās zāles skatuve
(vietu skaits ierobežots)

7,00 €

29. janvārī
plkst. 19.00

Jevgēnija Djatlova
koncertprogramma
“Tu man esi viena”

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

12,00–30,00 €

Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas

Trešdienās un sestdienās –
brīva

Līdz 26. janvārim

Trešdienās un
sestdienās

Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknietis, mākslinieks Vilis Gruzdiņš (1938) šogad svin savu 80. dzīves
jubileju un izstādē apmeklētājiem piedāvā kopā pārlūkot autora 48 radošās
gadskārtas mākslā, diendienā esot darbnīcā pie molberta ar otu rokās vai,
iedvesmas vadītam, tikai meklējot motīvus nākošajai gleznai.
Retrospektīvā izstāde ietver visus mākslinieka iecienītos žanrus – dabas
un pilsētas ainavu attēlojumus, kluso dabu, kā arī portretu, parāda viņa
mīlestību uz gleznošanu aizrautīgās dabas studijās, atklāj tiekšanos uz
pilnību skaistuma izpratnē.
Šā gada decembrī savu 90 gadu jubileju svinētu leģendārais latviešu
dziedošais aktieris Edgars Liepiņš. Īpašajā Edgara Liepiņa 90 gadu
jubilejas koncertā piedalīsies komponisti Mārtiņš Brauns un Juris Kulakovs,
grupa “Ārprāc’88” (Valdis Muktupāvels, Juris Sējāns, Leons Sējāns),
mūziķi Juris Kristons, Artis Orubs, aktieri Gunārs Placēns un Edgars
Pujāts, dziedātāji Zigfrīds Muktupāvels, Atis Ieviņš, Olga Stupiņa, Inta
Gudovska, Anita Levša.
Pie pensionāra Armanda, kurš dzīvo vecā mājā ar lielu, aizlaistu dārzu
ierodas jaunais uzņēmējs Kārlis, kurš vēlas nopirkt māju, taču Armands
tam nepiekrīt. Armanda dārzs ir lieliska vieta, kur spēlēties bērnu četrotnei
Izrādās, ka iecere par veikala būvi ir tikai Kārļa viltīgs gājiens, jo viņš zina,
ka dārzs slēpj sevī daudz lielāku noslēpumu.
Lomās: Agris Māsēns, Lauris Subatnieks, Roze Baumane u.c.
Liriskā komēdija “No mīļotajiem nešķirieties” nav ikdienišķs stāsts par
ikdienišķām lietām – prombūtni, šķiršanos. Precēts pāris, kas kopā
dzīvojuši pavisam neilgi, nokļūst tiesas zālē. Jauniešu emocijas un karstais
prāts neļauj viņiem pašiem atrisināt savas nesaskaņas, un vienā acumirklī
par vienīgo mīlestības aizstāvi, par personu, kurš aizvainojumu,
pārmetumu un pārpratumu straumē varētu glābt jūtas, kļūst tiesnesis.
Režisors: Antons Kiseļuss. Lomās: Elīna Avotiņa, Edijs Zalaks, Ilze
Āboltiņa, Ance Kukule, Māra Ribkinska, Kārlis Tols.
Izrāde latviešu valodā. Ilgums 1 st. 30 min (bez starpbrīža). Ieteicamais
vecums: 12
Sanktpēterburgas izcilā aktiera Jevgēnija Djatlova daiļrade ir cieši saistīta
ar mūziku. Viņš ir pazīstams kino un teātra mākslinieks, dažādu televīzijas
šovu dalībnieks. Koncerta repertuārā iekļautās M. Magomajeva, E. Hiļa,
J. Guļajeva, J. Joalas un citu mākslinieku dziesmas Jevgēnija Djatlova
izpildījumā iegūs jaunu dzīvi un skanējumu.
Pēc pieteikuma skolēnu grupām piedāvājam muzejpedagoģisko
programmu “No Purima līdz Hanuka svētkiem”. Pēc pieteikuma pieaugušo
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plkst. 10.00–15.00

ielā 5

sinagoga.lv
tālr. 26615683

grupām – dokumentālās filmas “Izdzīvošanas sindroms” (par Rēzeknes
ebreju vēsturi) demonstrējums. Grupām iespējamas ekskursijas arī citā
laikā.

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS
No 5. janvāra līdz
8. februārim

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
“Pašiem sava ābece”

katram skolēnam 0,80 €,
iepriekšēja pieteikšanās pa
tālr. 64622464, 28624381
(LKM muzejpedagoģe)

Programma pirmsskolas, sākumskolas skolēniem, ilgums 40–60 min.
Burtu pasaule, Bikibuki un alfabēts muzejā – tas viss sagaidīs zinātkāros
burtiņmīļus. Būs iespēja uzzināt, kurš burts ir sadraudzējies ar kuru muzeja
eksponātu, kā burti ir sarindojušies Bikibukos – nelielās grāmatiņās, kurās
dažādos laikos sacerētus latviešu dzejoļus bērniem ilustrējuši mūsdienu
latviešu mākslinieki un kas ir Montesori alfabēts.
Programma norisināsies izdevniecības “Liels un mazs” Bikibuku dzejas
bilžu grāmatu “Strupā PuPa” izstādē. Izstādes simbols ir pats Bikibuks –
jautrs, ziņkārīgs un spītīgs ragainis, līdzīgs atvērtai grāmatiņai, gatavs
jaunam lēcienam un jaunam piedzīvojumam.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
norise bērniem un jauniešiem.

No 5. janvāra līdz
8. februārim

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
“1991. gads – barikāžu laiks” muzejs, Atbrīvošanas

katram skolēnam 0,80 €,
iepriekšēja pieteikšanās pa
tālr. 64622464, 28624381
(LKM muzejpedagoģe)

Programma pamatskolas (5.–9. kl.), vidusskolas skolēniem,
studentiem.
Viens no izšķirošākajiem un simboliskākajiem notikumiem Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanā bija 1991. g. janvāra barikādes.
Nodarbībā, aplūkojot barikāžu laikā lietotos priekšmetus, noklausoties
atmiņu stāstu fragmentus, iespēja izzināt barikāžu laika notikumus, to
nozīmi toreiz un šodien – aizdomājoties par katra atbildību valsts
veidošanā. Piedāvājam iepazīties ar video mācību materiālu “Atspīdums”
par Trešās atmodas laiku un mūsdienu Latviju, Rēzekni.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
norise bērniem un jauniešiem.

alejā 102, Rēzeknē

alejā 102, Rēzeknē
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Visu gadu

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

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

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

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

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

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

alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā
bērniem”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

36 € par grupu līdz 15
personām. Iepriekšēja
pieteikšanās un vienošanās

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.
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.
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem.
Nodarbības ilgums: 60–90 min.
Programma tiek vadīta kādā no muzeja izstādēm. Nodarbības laikā skolēni
tiek iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosinot attīstīt
skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt
gūtos iespaidus. Praktiska darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos
mākslas izteiksmes līdzekļus. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota
informācija par līdzi ņemamajiem materiāliem (zīmuļi, krītiņi).
Programmu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
norise bērniem un jauniešiem.
Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6–12 gadi).
Programmā:
• izglītojošas aktivitātes muzeja ekspozīcijās un izstādēs;
• senas un mūsdienīgas spēles;
• cienāšanās (izmaksas par torti, sulu u.c. sedz programmas pieteicēji).
Piedāvājums satikties muzejā un skaisti nosvinēt savas dzīves svētkus.
Programmā:
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par norises scenāriju pa tālr.
64622464

dāmām un kungiem”

Visu gadu

Lekcija “No latgaliešu
kalendāru vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

Lekcija “No 9. Rēzeknes
kājnieku pulka vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

Lekcija “Ebreju Rēzekne”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

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

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem un studentiem –
0,50 €; pieaugušajiem –
0,80 € + muzeja speciālistagida pakalpojumi grupai līdz
30 cilv.: 8,00 € (latviešu
valodā), 15,00 €
(svešvalodā)
Audiogids latviešu, angļu,
krievu valodā 1
apmeklētājam – 2,00 €
Ekskursiju gida pavadībā
lūgums iepriekš pieteikt pa
tālr. 64622464

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcijas un
izstādes

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieejas biļete muzejā
individuālajiem
apmeklētājiem (bez gida):
bērniem (skolas vecuma),
studentiem – 1,00 €,
pirmsskolas vecuma
bērniem – ieeja brīva,
pieaugušajiem – 1,60 €;

•

Iedvesmojošs stāsts-prezentācija par pirmo diplomēto kosmētiķi
Zinaidu Irbi, kosmētikas kabinetu Rēzeknē un kultūras dzīvi 20. gs.
30. gados;
• Ekspozīciju un izstāžu apskate;
• Saviesīgas sarunas un cienasts (izmaksas par cienastu sedz
programmas pieteicēji).
Muzeja Latgaliešu literatūras kolekcijā glabājas daudz laikagrāmatu, kuras
nav apskatāmas ikdienā: gan 100-gadīgs kalendārs, gan pirmais sienas
noplēšamais kalendārs, gan kalendārs – ilgdzīvotājs...
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par
neatņemamu Rēzeknes pilsētas sastāvdaļu. Kāda bija Rēzeknes
9. kājnieku pulka vēsture un nozīme Rēzeknes pilsētas 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
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”.
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Visu gadu

Muzeja zinātniskā lasītava

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcija
“Latgales glezniecība”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
Rēzeknes Mākslas
nams, 18. novembra
iela 26

Ģimenes biļete
(ekspozīcijas + visas
izstādes) 2 pieaugušie + 2
un vairāk bērnu – 7,00 €;
Audiogids keramikas
ekspozīcijā
1 apmeklētājam – 2,00 €
Bezmaksas

Ieejas biļete ekspozīcijā
individuālajiem
apmeklētājiem: skolēniem,
studentiem – 0,50 €,
pirmsskolas vecuma
bērniem – ieeja brīva,
pieaugušajiem – 0,80 €
Uzziņas un ekskursiju
pieteikšana pa
tālr. 29637905

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.
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.
Mākslas izpausmes Latgalē no 20. gs. 30. g. līdz mūsdienām, vecmeistaru,
viņu sekotāju un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. RMDV Mākslas
namā – atjaunotajā 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma savrupmājas interjera 9
telpās lieliski iekļaujas Latgales glezniecības vecmeistaru, viņu sekotāju un
jaunākās paaudzes mākslinieku darbi.
Mākslas namā eksponēti vecmeistaru Franciska Varslavāna, Alberta
Filkas, Staņislava Kreica, Vitālija Kalvāna, Arvīda Egles, Leona Tomašicka
u. c. darbi, trimdas mākslinieku – Jura Soikana, Jāņa Gaiļa, Jāņa
Gorsvāna – darbi, rēzekniešu Jakova Beketova, Antona Kūkoja, Jāņa
Undas, Helēnas Svilānes-Kuzminas, Osvalda Zvejsalnieka, Antona
Rancāna, Elgas Pauras, Vladislava Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva
un citu Latgales mākslinieku darbi.
Latgales Kultūrvēstures muzeja ekspozīcijas “Latgales glezniecība” darba
laiks: Otrdien, piektdien 10.00–18.00; Sestdien 10.00–16.00;
Pirmd., trešd., ceturtd., svētd. – slēgta

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