KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA JŪLIJĀ
Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes JŪLIJĀ, 2018
Datums
No 1.–30. jūlijam

Pasākumi
Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas
“Iepazīsti bibliotēkas e-katalogu un abonētās datubāzes”: bibliotekārā stunda

No 1.–30. jūlijam

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

3. jūlijā plkst.15.00

“Austrija. Iepazīsim ES prezidējošās valstis!”: tematisks pasākums sadarbībā ar
Austrumlatgales EDIC
Spēļu pēcpusdiena
“Lasīsim “Kūkli”!”: tikšanās RCB lasītāju klubiņā “LASIS”

11. jūlijā plkst. 14.00
18. jūlijā plkst. 15.00
2.–15. jūlijā
2.–16. jūlijā
2.–16. jūlijā
2.–22. jūlijā
5.–19. jūlijā
6. jūlijā –2. augustā
9.–23. jūlijā
13.–23. jūlijā
16.–31. jūlijā
17–31. jūlijā
17.–31. jūlijā
19. jūlijā –8. augustā
23. jūlijā–6. augustā
24.–13. augustā

Literatūras izstādes
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Austrija kļūst par ES prezidējošo valsti”: tematiska izstāde
“Literatūras almanaham “Olūts” – 75”: tematiska izstāde
“Atklāj ES prezidējošo valsti Austriju”: grāmatu izstāde
“Grāmatas ikvienam zēnam!”: tematiska izstāde
Jaunieguvumu izstāde
“Jūlijs – zaļo grāmatu mēnesis bibliotēkā. Lasi un vērtē!”: tematiska izstāde Bērnu
literatūras nodaļā
“Es saucu, lai atsauktos: Aivaram Kļavim – 65”: tematiska izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Mans dzimtais novads”: tematiska izstāde
“Iepazīsti Latgali – idejas ceļojumiem”: tematiska izstāde
“Iepazīsti Latgali – idejas ceļojumiem”: tematiska izstāde
“Rēzekne un rēzeknieši”: grāmatu izstāde
“Digitālo kristālu pļavas”: tematiskā izstāde
(Jauno latviešu autoru fantāzijas žanra darbi skolēniem)

Vieta
Iepriekšēja pieteikšanās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Iepriekšēja pieteikšanās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81.
Ieeja bez maksas
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81.
Ieeja bez maksas
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
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 Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
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26. jūlijā–15. augustā
30. jūlijā–6. augustā

“Jūras dzelmes vilinājums”: tematiska izstāde
“Rēzekne dzejā”: Rēzeknes svētkiem veltīta tematiska izstāde

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

KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA JŪLIJĀ
Laiks
No 30. jūnija līdz
8. jūlijam

1. jūlijā
plkst. 16.00

7. jūlijā
plkst. 10.00–18.00

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

Rīgā

Pasākumi svētku nedēļā:
https://dziesmusvetki.lv/

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalīsies
23 Rēzeknes kolektīvi: Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas un
pašv. aģ. “RKTC” sieviešu koris “Jutrzenka” (dir. Irēna Ivanova),
pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” vīru koris
“Graidi” (dir. Jānis Mežinskis), senioru koris “Septiņkalne” (dir. Iveta
Kepule), sieviešu koris “Medicus” (dir. Anda Lipska, Ināra Skrule),
jauniešu deju kopa “Dziga” (vad. Inga Drele), vidējās paaudzes deju kopa
“Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vadži” (vad.
Inga Peļņa), folkloras kopa “Rūta” (vad. Irēna Rampāne), draugu kopa
“Vīteri” (vad. Sandra Stare, Einārs Lipskis), kapela “Dziga” (vad. Dace
Baltkāje), Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studija (vad. Evija
Vasilevska), Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpariņš” (vad. Ilze
Arbidāne), krievu folkloras koris “Ivuški” (vad. Jeļena Burova), jauniešu
krievu folkloras ansamblis “Zdravinka” (vad. Jeļena Burova), ukraiņu
vokālais ansamblis “Vodograj” (vad. Tatjana Orlova), kazaku dziesmu
ansamblis “Debeszils zieds” (vad. Tatjana Rasčosova), krievu dziesmu
koris “Beregiņi” (vad. Nadežda Osipova), krievu folkloras kopa
“Harmonija” (vad. Olga Gaile), Rēzeknes Tautas teātris (rež. Māra
Zaļaiskalns), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas jauktais koris “Sonitum”
(dir. Jānis Mežinskis), Rēzeknes tehnikuma jauniešu deju kolektīvs “Oira”
(vad. Gunta Sidorova), Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas jauniešu deju
kolektīvs “Skali” (vad. Gunta Sidorova), pūšamo instrumentu orķestris
“Rēzekne” (vad. Sergejs Sergejevs, Jānis Pavlovskis).

“The VU-Orchestra”
koncertprogrammā
“Holande svin Latviju”

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

bezmaksas

Ģimenes sestdiena

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

bezmaksas
Tālr. 64622464

Kā dāvanu Latvijas simtgadei Nīderlandes studentu orķestris “The VUOrchestra” Latgales vēstniecībā GORS prezentēs koncertprogrammu
“Holande svin Latviju” kopā ar Pēteri Vasku un talantīgo čellisti Anastasiju
Ferulevu. “The VU-Orchestra” ir viens no lielākajiem, labākajiem un
visnovatoriskākajiem studentu orķestriem Nīderlandē. Katru gadu orķestris
piedalās Amsterdamas koncertzālē “Concertgebouw” un citās lielākajās
koncertu norises vietās Nīderlandē. Ik gadu orķestris dodas starptautiskā
tūrē un pēdējo gadu nozīmīgākā sadarbība bijusi ar Jervi Akadēmiju, tāpat
koncerti bijuši Belgradā, Lisabonā un Sanktpēterburgā.
Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un
izstādēm brīva!

Notikums
XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki
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10. jūlijā
plkst. 18.00

Jauktā kora
“La Clé des Chants”
(Sentetjēna, Francija) un
sieviešu kora
“Medicus” (Rēzekne)
draudzības koncerts

12.jūlijā
plkst. 18.00

Pāvela Balabkina koncerts
“Ar dziesmu par dzīvi”

14. jūlijā
plkst. 19.00

Dabas koncertzāle Zosnā

Līdz 15. jūlijam

Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

bezmaksas

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97,
Lielā zāle
Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

2,00 €

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, 3. stāva

skolēniem un
studentiem – 0,50 €,

bezmaksas
luznavasmuiza.lv

VASARAS SEZONĀ, no 1. jūnija līdz 31. augustam, Latgales
Kultūrvēstures muzejs (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) atvērts
Trešdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien 11.00–17.00;
Pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju pieteikšanos)
Francijas jauktais koris “La Clé des Chants” (vadītājs Michel Sabot) no
Sentetjēnas Latvijā ierodas, lai piedzīvotu un izbaudītu XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus.
Brauciena ietvaros franču koris Latvijas klausītājiem dāvās divus
koncertus: 10. jūlijā plkst. 18.00 Rēzeknes kultūras namā (Brāļu Skrindu
ielā 3) un 11. jūlijā plkst. 12.00 Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu
baznīcā (Kultūras laukums 6a, Viļāni). Koncertus kuplinās arī sadarbības
partneri – Rēzeknes sieviešu koris “Medicus” (diriģentes Ināra Skrule un
Anda Lipska).
Sentetjēnas jauktais koris “La Clé des Chants” un Rēzeknes sieviešu koris
“Medicus” kopā izpildīs latviešu tautasdziesmu Andreja Jurjāna apdarē
“Pūt, vējiņi” un Jean-Philippe Rameau franču skaņdarbu “La Nuit”.
Viļānos pirms Svētās Mises franču koris “La Clé des Chants” un sieviešu
koris “Medicus” sniegs koncertu. Svētajā Misē abi kori izpildīs garīgos
dziedājumus.
Sentetjēnas jauktais koris “La Clé des Chants” (vadītājs Michel Sabot)
dibināts 1985. gadā. Koris regulāri koncertē Francijā un ir uzstājies arī
Kanādā, Beļģijā, Itālijā u. c. Kora repertuārā skan klasiskā, laicīgā un
garīgā, kā arī dažādu valstu tautas mūzika.
Pāvels Balabkins neredz sevi bez dziesmas. Viņš ir “Cilvēks ar dziesmu
sirdī”. Koncerta programmā: liriskās dziesmas no kinofilmām, pilsētas
romances, autoru dziesmas.
Dabas koncertzāles radošā komanda sadarbībā ar Dabas aizsardzības
pārvaldi atklājusi šī gada dabas, mūzikas, mākslas un video performances
noslēdzošā koncerta norises vietu – Dabas koncertzāles otrais koncerts
notiks Zosnas ciemā, par ko īpašs prieks Lūznavas muižas komandai, jo
Zosna atrodas turpat Lūznavas pagastā un muižas komanda piedalīsies
Dabas koncertzāles organizēšanas darbā. Pirms diviem gadiem netālu no
Zosnas ciema – Lūznavas muižā – Dabas koncertzālē bija iespēja
iepazīties ar garausaino sikspārni, Lūznavas muižas pagrabos un bēniņos
atklājot noslēpumaino un mītisko sikspārņu dzīvi. Šogad Dabas
koncertzāles “galvenais varonis” ir hloroplasts – ļoti nozīmīgs augu zaļo
šūnu elements. Tas izmēros ir aptuveni desmit reizes mazāks par cilvēka
matu, bet kā tāds sīksīks smaragda burvis ražo skābekli. 14. jūlijā
hloroplasts Rēzeknes novadu ievedīs dzīvības enerģijā, apvienojot ūdens,
gaismas un augu spēku.
RMDV izstādes “Es varu” kvalifikācijas darbos atspoguļojas četros mācību
gados iegūtās zināšanas, kas mijas ar personīgo brīvības sajūtu un
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Mākslu izglītības programmas vestibils, Atbrīvošanas
izglītojamo kvalifikācijas darbu alejā 102, Rēzeknē
gleznojumu izstāde “Es varu”

pieaugušajiem – 0,80 €

Mūzikls jauniešiem un
vecākiem
“Lolitas brīnumputns”

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

bezmaksas

Agneses Zeltiņas
“SoulStones” rotu kolekciju
izstāde

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

Skolēniem un studentiem –
0,50 €, pieaugušajiem –
0,80 €
rezekne.lv

20. jūlijā
plkst. 21.30

Vladislavs Nastavševs un
grupa “Ezeri”. Lēnās dejas

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

10,00 €, GORS

21. jūlijā
plkst. 18.00

Fināla šovs “Mis un Misters
Rēzekne 2018”

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

13,00–18,00 €, GORS

15. jūlijā
plkst. 14.00

No 20. jūlija–
1. septembrim
Izstādes atklāšana
20. jūlijā plkst. 15.00

21. jūlijā
plkst. 22.00

Jumta terase, Latgales
“La La Land: Kalifornijas
sapņi.” Vasaras kino vakars uz vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē
Jumta terases

4,00–5,00 €, GORS

izaicinājumu uz eksperimentu. Audzēkņu veikums viņu skolotāju vadībā
apliecina jauno mākslinieku varēšanu paust savas izvēlētās tēmas būtību
mākslas valodā, lietot apgūtos tehniskos paņēmienus, ļauties radošai
iedvesmai, meklējot savu ceļu mākslā.
Mūzikls “Brīnumputns” ir koprades projekts, kurā Latvijas valsts simtgadei
par godu satiekas Latvijas jaunieši ar ASV diasporā dzīvojošajiem, lai paši
saviem vienaudžiem un viņu vecākiem radītu jaunu iestudējumu. Mūzikls
veidots pēc Annas Brigaderes pasaku lugas “Lolitas Brīnumputns”
motīviem. Tam pamatā tiek radīts jauns opuss, ko veido radošā komanda:
Arnolds Auziņš (librets) un Andrejs Jansons (mūzika) un Andra Berkolda
(režija). Mūzikla aktieri, dziedātāji un orķestra dalībnieki ir Latvijas un ASV
jaunie mūziķi, jaunieši vecumā no 10–25 gadiem.
Agnese Zeltiņa ir slavena latviešu aktrise, pasākumu vadītāja un
žurnāliste. Viņa ir strādājusi Latvijā, Krievijā, Itālijā un Holivudā, piedaloties
dažādos projektos sākot no seriāliem, raidījumiem, šoviem un filmām līdz
pat teātra izrādēm u. c.
Viņa atklāja savu zīmolu “SoulStones” 2013. gadā; produkti uzrunāja
katras sievietes sirdi un viņas kompānija kļuva slavena un pieprasīta ātrāk
nekā paredzēts. Viņas tēvs arī bijis juvelieris, tādēļ rotaslietu veidošanu
viņa redz kā savu sirds darbu. Iedvesmojoties no Itālijas, produkcijas
apjomi drīz vien sāka pieaugt gan dizainu, gan ideju ziņā.
Agnese saka: “Rotaslietu veidošana man ir kā meditācija, kā terapija. Tā
nomierina dvēseli un prātu. Man patīk ideja, ka sievietes valkās manis
radītās greznumlietas; mani patiesi laimīgu padara apziņa, ka man ir
iespēja likt sievietēm justies īpašām un glaunām. Modelēt un radīt
SoulStones produkciju ir mans sirds darbs. Gluži kā šķipsniņa garšvielu vai
cukura spēj padarīt ēdienu par meistardarbu, kripata mīlestības pārvērš
parastus materiālus mākslas darbā”.
Plašāka informācija par SoulStouns https://soulstonesshop.com/
Kino un mūzikas vakari šogad tiks atklāti 20. jūlijā plkst. 21.00 ar režisora
un mūziķa Vladislava Nastavševa un grupas “Ezeri” Lēno deju vakaru. Tajā
skanēs režisora Vladislava Nastavševa iemīļotās dziesmas no paša
izrādēm. Par dziesmu jauno skanējumu rūpēsies eksperimentālās mūzikas
grupa “Ezeri”, kas pievienosies režisoram uz skatuves. Lēno deju vakari ir
reizē gan koncerts, gan cita veida pieredze un komunikācija.
Projekta “Mis un Misters Rēzekne” fināla šovs. Projekts ne tikai ceļ
jauniešu pārliecību par saviem spēkiem, bet arī ļauj realizēt sapni – nest
savas dzimtās pilsētas vārdu “Rēzekne” pasaulē. Īpašais viesmākslinieks –
grupa DAGAMBA.
Turpinot iepriekšējo gadu vasaras aizsākto tradīciju, arī šogad Latgales
vēstniecība GORS vasarā piedāvā apmeklētājiem baudīt kino seansus
zem atklātām debesīm uz koncertzāles jumta terases. Pirmajā kino seansā
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daudzu “Oskara” nomināciju guvušais mūzikls “La La Land: Kalifornijas
sapņi”, ko veidojis režisors-scenārists Demjens Šazels ar Emmu Stounu un
Raienu Goslingu galvenajās lomās.
Ančupānu ielejā
(kartodromā)

http://rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada diena ir izzinošām un sportiskām aktivitātēm piesātināti
svētki. Pasākuma programma:
12.00–14.00 Strītbols
13.00–15.00 Rēzeknes novada stiprākais lauku vīrs
14.00
Mājražotāju un amatnieku darinājumu tirdziņš
15.00–20.00 Piedzīvojumu taka. Atrakcijas un stafetes bērniem rīko
biedrība “Par stipru ģimeni”.
15.00–17.00 Garšu svātki “Latgolys cymuss”. Dažādu tautu kulinārais
mantojums
15.30–16.00 Sievu nešana kalnā
16.00–17.00 Mazuļu rāpošanas sacensības (bērniem līdz divu gadu
vecumam)
18.00–20.00 Orientēšanās labirints
17.00–18.30 Koncerts “Sovā saimē, sovā nūvodā”
Svētku uzrunas, ārvalstu sadraudzības delegāciju prezentācijas, Rēzeknes
novada ģimeņu konkursa uzvarētāju godināšana, novada māksliniecisko
kolektīvu koncerts
19.00–03.00 Svētku koncerts
“Tautumeitas”, “Bermudu divstūris”, “Dakota”, Juris Kaukulis un “Jauno
Jāņu orķestris”, “Latgalīšu reps”, “The Beatles Tribute”, “Cover’s Crew”.

Mākslas pikniks

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

3,00 €

Lūznavas muiža aicina jau uz trešo Mākslas pikniku – mākslu un garšu
festivālu, kurā vienuviet aicināti pulcēties mākslas baudītāji, sajūtu gardēži
un īpašo mirkļu kolekcionāri, lai ar mūzikas, mākslas, dejas, garšu un
citām baudām piedzīvotu mākslas radīšanas brīdi. Par skanīgajām
baudām rūpēsies “Pērkons”, “Bez PVN”, “Rahu The Fool”, “Žvūrgzdyni”,
Evilenas Protektores džeza kvartets, “Tangoriginales”, “Baltic Guitar
Quartet” no Lietuvas, Silver Sepp no Igaunijas un citi. Muzikālo garšu
programma mīsies ar citām baudām – būs skatāmas laikmetīgās dejas,
cirka, leļļu izrādes lieliem un maziem, vērojama mākslas plenēra norise un
iespēja pašiem radīt mākslas darbus, keramikas cepļa kurināšana un
izņemšana, kino, žonglēšanas, lielie burbuļi, mākslas un ēdienu
meistarklases, mirkļa restorāns un citas norises.

27. jūlijā

Putu ballīte bērniem

Kultūras un atpūtas
parkā, Raiņa ielā 29a

27. jūlijā

“Aklais randiņš”. Kino un

21. jūlijā
plkst. 12.00–03.00

Rēzeknes novada diena

22. jūlijā
plkst. 13.00–22.00

Jumta terase, Latgales
vēstniecība GORS, Pils

6,00–7,00 €, GORS

Visneaizmirstamākā bērnu ballīte “Putu paradīze” viesosies Rēzeknē ar
dejām putās, uzpūšamajām atrakcijām, cukurvati, popkornu, konkursiem
un balvām, un pasākuma vadītāju Pirātmeiteni.
Sekojiet informācijai.
Arī šovasar, lai kino skatīšanos padarītu īpašāku, piektdienās pirms kino
seansiem būs iespēja baudīt mūziķu uzstāšanos. Kino piedāvājumā Bena
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plkst. 21.30

mūzikas vakars uz Jumta
terases

28. jūlijā
plkst. 19.00

IX festivāla “Latgales ērģeļu
dienas 2018” noslēguma
koncerts

28. jūlijā

“Kalascima” (Itālija)

ielā 4, Rēzeknē

Palmera romantiskā komēdija ar Saimonu Pegu un Leiku Bellu – “Aklais
randiņš” (Man up), savukārt pirms kino seansa uzstāsies talantu šova
“X Faktors” dalībnieks Edgars Kreilis.

Rēzeknes Jēzus Sirds
katedrālē, Latgales ielā
88b

IX festivāls “Latgales ērģeļu dienas 2018” notiek no 13. līdz 28. jūlijam un
ir veltījums prof. Tālivalža Dekšņa piemiņai. Programma:
 13. jūlijā plkst. 19.00 Svētā Mise Aglonas bazilikā; plkst. 20.00
ATKLĀŠANAS KONCERTS Aglonas bazilikas Baltajā zālē, piedalās:
Jacinta Ciganoviča, Larisa Carjkova (ērģeles), Ērika Jonīte (soprāns).
 13. jūlijā plkst. 20.00 NAKTS KONCERTS Stirnienes Sv. Laurencija
Romas katoļu baznīcā, piedalās: Jānis Pelše (ērģeles), Ilze Grēvele
un Ingrīda Balode (soprāns)
 15. jūlijā plkst. 18.00 KONCERTS Krustpils Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu baznīcā, piedalās: Jolanta Barinska, Larisa Carjkova
(ērģeles), Mihails Štaņko (oboja/Krievija), Inese Jasmane-Rūrāne
(soprāns), Natālija Grigoroviča-Skarbinika (vijole).
 20. jūlijā plkst. 18.00 TOPOŠO ĒRĢELNIEKU KONCERTS Viļakas
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, piedalās: Latgales reģiona mūzikas
skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi un pedagogi.
 21. jūlijā plkst. 18.00 KONCERTS Nautrēnu Jaunavas Marijas
bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcā (Rogovkā), piedalās:
Edīte Alpe (ērģeles), Žoržs Siksna (balss), Jāzeps Jermolovs (vijole).
 22. jūlijā plkst. 18.00 KONCERTS Preiļu Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas Romas katoļu baznīcā, piedalās: Baiba Betlere
(ērģeles), Vizma Zvaigzne (mecosoprāns).
 27. jūlijs plkst. 18.00 ĪPAŠO VIESU KONCERTS Malnavas
Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā (Kārsavā), piedalās: Ilze
un Aigars Reiņi (ērģeles) un Jānis Porietis (trompete, flīgelhorns).
 28. jūlijā plkst. 19.00 (pēc Sv. Mises 18.00) NOSLĒGUMA
KONCERTS Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu
katedrālē, piedalās: Guna Kise (ērģeles), Jeļena Privalova-Epštein
(ērģeles/Krievija), Weronika Zawadzka-Atanasov (flauta/Polija),
Ingrīda Balode (soprāns).
Koncertu laikā tiks filmēts un fotografēts, materiālu izmantojot
ilustratīvajiem nolūkiem. Materiāls norises atspoguļošanas nolūkos var tik
ievietots interneta portālos un drukātajos izdevumos.
Organizē biedrība “Jauniešu mūzikas studija”.

Lielā zāle, Latgales

10,00–17,00 €, GORS

Ar Latvijā vienīgo koncertu 28. jūlijā Latgales vēstniecībā GORS uzstāsies
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vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

plkst. 19.00

28. jūlijā
plkst. 22.00

31. jūlijā

Līdz 5. augustam

Līdz 1. septembrim

“Pēdējā vecpuišu ballīte
Vegasā”. Kino vakars uz
Jumta terases

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

4,00–5,00 €, GORS

Sekojiet informācijai
rezekne.lv

Labdarības pasākums
“Rēzekniešu lūgšanu
brokastis”

Keramikas meistaru darbu
izstāde “Latgales keramika.
Keramika Latgalē”

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

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

Māra Kalniņa – medaļu māksla
no Latgales Kultūrvēstures
muzeja krājuma, tēlnieces
piemiņai veltīta izstāde

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, 1. stāvā pie
vēstures ekspozīcijas,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

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

viena no šī brīža Itālijas “karstākajām” grupām “Kalascima”, kuras
priekšnesumos tiekas tradicionālā un modernā mūzika, iegūstot īpašu
Dienviditālijas folka skanējumu.“Kalascima” sniegumā savijas tradicionālie
mūzikas instrumenti, dažādi gan Dienviditālijas, gan citu pasaules vietu
perkusiju instrumenti, kā arī mūsdienās izplatītie mūzikas instrumenti –
basģitāra un skaņas efektu iekārtas.
Džona Tartltauba komēdija (ASV) “Pēdējā vecpuišu ballīte Vegasā” (Last
Vegas) ar Robertu De Niro, Maiklu Duglasu, Morganu Frīmenu, Kevinu
Klainu. Filmā ir stāsts par četriem bērnības draugiem – nu jau senioriem,
kas dodas uz Grēku pilsētu – Vegasu, lai nosvinētu gada visjautrāko
vecpuišu ballīti. Starp saviem draugiem Bilijs vienmēr bijis rūdīts vecpuisis.
Kad beidzot viņš uzdrošinājies bildināt par sevi gados daudz jaunāku
draudzeni, viņa draugi nolemj nosvinēt šo nozīmīgo notikumu kā pienākas.
Lūgšanu brokastis ir labdarības pasākums, kurā tiek vākti līdzekļi pilsētai
un tās iedzīvotājiem nozīmīgām lietām. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek
vairāk nekā 40 valstīs, to skaitā arī Igaunijā un Lietuvā, kā arī daudzās
Latvijas pilsētās.
Rēzeknē savāktos līdzekļus plānots izmantot Rēzeknes Jēzus Sirds
katedrāles altāra restaurācijai, sienu glezniecības atjaunošanai Rēzeknes
Vissvētās Dievdzemdētājas pareizticīgo baznīcā un Rēzeknes Svētās
Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācijai.
Rīko Rēzeknes pilsētas dome un biedrība “Latgalieši”.
Māls Latgalē nereti tiek saukts par zeltu, tam ir noteikts pamats, kurš
balstās uz vēsturiskiem faktiem. Latgales podniekiem šis dabiskais zemes
iezis patiešām bija dārgā metāla vērtībā, jo ļāva uzturēt kuplo saimi. Daudz
laika ir pagājis, un Latgales podnieku skaits vairs nav tik kupls kā kādreiz,
dažāda ir meistaru pieredze, zināšanu iegūšanas paņēmieni un māla
apstrādes iespējas. Tieši tāpēc XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku priekšvakarā un 2. Starptautiskās keramikas biennāles laikā
Latgales kultūrvēstures muzejā būs apskatāma Latgales keramikas
izstāde. Ekspozīcijā varēs apskatīt Latgalē strādājošo keramiķu darbus un
projekta “Latvijas zelta pods” ekspedīciju laikā apkopoto informāciju.
Tēlnieces Māras Kalniņas (1948–2015) atstātais radošais veikums ir
nozīmīgs gan Rēzeknei, kur pilsētvidē ir atraduši vietu vairāki viņas
tēlniecības objekti, gan Latgalei, dažādās vietās organizējot tēlniecības
plenērus, Latvijai kopumā, audzinot jauno mākslinieku paaudzi Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolā un Latgales Mākslas akadēmijas Latgales
filiālē. Nozīmīgs Māras Kalniņas radošās darbības mantojums ir viņas
devums medaļu mākslā un tās popularizēšanā. Latgales Kultūrvēstures
muzejs glabā 11 dažādām izcilām personībām vai tēmām veltītās medaļas
māla un bronzas materiālā. Esot starptautisko medaļu mākslas
organizāciju locekle, viņa aktīvi piedalījusies gan medaļu mākslas
simpozijos Portugālē un citviet, gan rosinājusi savus audzēkņus pievērsties
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Līdz gada beigām
#LV100

Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltītā izstāde
“Pāri slieksnim”

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 1. stāva zālē,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

skolēniem, studentiem –
ieeja brīva,
pieaugušajiem – 0,80 €
Gida pakalpojums latviešu
valodā 8,00 €
Grupām iepriekšēja
pieteikšanās, tālr. 64622464

Trešdienās un
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

Trešdienās un sestdienās –
brīva
sinagoga.lv
tālr. 26615683

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieejas biļete muzejā
individuālajiem
apmeklētājiem (bez gida):
Bērniem (skolas vecuma),
studenti – 1,00 €
Pirmsskolas vecuma
bērniem– ieeja brīva
Pieaugušajiem – 1,60 €
Ģimenes biļete
(ekspozīcijas + visas
izstādes) 2 pieaugušie + 2
un vairāk bērnu – 7,00 €
Audiogids keramikas
ekspozīcijā 1 apmeklētājam
– 2,00 €
katram skolēnam 0.80 €
ieeja muzejā, +
muzejpedagoģiskā
programma ārpus muzeja
(izbrauciens pilsētā) 18,00 €
grupai,

mazajām tēlniecības formām. Vadot savu tēlniecības studiju, viņa no
2011.–2014. gadam sarīkojusi četras studijas dalībnieku laikmetīgās
medaļu mākslas izstādes Latgales Kultūrvēstures muzejā.
1917. gada 9.–10. maijā (pēc vecā stila 26.–27. aprīlī) Rēzeknē
notika Pirmais Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales
atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas
novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais turpmākajiem notikumiem, kad
1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.
Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas
sastāvdaļa. Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir šīs mājas
pamati, tad 1917. gada Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis, kurš
jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus
priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un gaismas
projekciju palīdzību sajust laikmeta noskaņu.
Pēc pieteikuma skolēnu grupām piedāvājam muzejpedagoģisko
programmu “No Purima līdz Hanuka svētkiem”.
Pēc pieteikuma pieaugušo grupām – dokumentālās filmas “Izdzīvošanas
sindroms” (par Rēzeknes ebreju vēsturi) demonstrējums.
Grupām iespējamas ekskursijas arī citā laikā.

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS
No 1. jūlija līdz
31. augustam

No 1. jūlija līdz
31. augustam

Latgales Kultūrvēstures
muzeja vasaras piedāvājums
tūristiem un ģimenēm ar
bērniem

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
“Satikšanās Rozes pilsētā”
alejā 102, Rēzeknē

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 “aktivitāšu istabā” visa ģimene atpūtīsies un pavadīs laiku,
spēlējot aizraujošas, izglītojošas spēles, darbojoties ar smilšu gaismas
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.
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iepriekšēja pieteikšanās pa
tālr. tālr.64622464
katram skolēnam 0.80 €,
iepriekšēja pieteikšanās:
tālr.64622464

No 1. jūlija līdz
31. augustam

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

No 1. jūlija līdz
31. augustam

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

1 apmeklētājam – 0,80 €

No 1. jūlija līdz
31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
“Kā top maize?”

katram skolēnam 0.80 €,
iepriekšēja pieteikšanās:
tālr.64622464

No 1. jūlija līdz
31. augustam

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

katram skolēnam 0.80 €,
iepriekšēja pieteikšanās:
tālr.64622464

alejā 102, Rēzeknē

alejā 102, Rēzeknē

alejā 102, Rēzeknē

alejā 102, Rēzeknē

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas
skolēniem, vasaras nometņu grupām.
Nodarbības ilgums: 60–90 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. Īpaši gaidīti vasaras nometņu dalībnieki!
Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas skolēniem,
apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Nodarbības ilgums: 40–50 min.,
izvēloties veidošanu – 1 stunda 20 min.
Virtuālajā keramikas spēlē “Māla pārvērtības” skolēni vizuāli uzskatāmā
veidā tiek iepazīstināti, kā atrodams māls, kā to pārstrādā, kā veido
keramikas trauku, kāds ir apdedzināšanas process. Lielākās keramikas
ekspozīcijas Latvijā un pasaulē apskate un uzdevumu pildīšana. Suvenīra
veidošana no māla. Izveidotie darbi tiek atdoti līdzņemšanai to autoriem.
Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas
skolēniem, vasaras nometņu grupā Improvizēta maizes tapšanas
procesa izspēle, izzinot cepšanas tradīcijas un senos saimniecības
traukus. Nodarbībā bērni iepazīs video mācību materiālu “Nu gryuda leidz
maizis klaipam” (17 min., latgaliešu val., ar subtitriem latviešu un angļu
val.), kas ir muzeja speciālistu veidots pētījums un ataino maizes ceļu –
graudu sēju, labības augšanu, kulšanu, graudu malšanu, maizes cepšanas
tradīcijas Latgalē u. tml. Pēc čakli padarīta darba – kopīga sēšanās pie
lielā saimes galda, kādas maizes šķirnes nogaršošana un sasildīšanās ar
zāļu tēju (+ ~EUR 3,00 no grupas par čeku, ko jāapmaksā atsevišķi,
izvēloties maizes nogaršošanu).
Īpaši gaidīti vasaras nometņu dalībnieki!
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).
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Programmu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā
bērniem”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā
dāmām un kungiem”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

36 € par grupu līdz 15
personām. Iepriekšēja
pieteikšanās un vienošanās
par norises scenāriju: tālr.
64622464

Visu gadu

Lekcija “No latgaliešu
kalendāru vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

Lekcija “No 9. Rēzeknes
kājnieku pulka vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu

Lekcija “Ebreju Rēzekne”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Visu gadu
#LV100

Ekskursija
Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltītajā izstādē
“Pāri slieksnim”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6–12 gadi).
Programmā:
 izglītojošas aktivitātes muzeja ekspozīcijās un izstādēs;
 senas un mūsdienīgas spēles;
 cienāšanās (izmaksas par torti, sulu u.c. sedz programmas pieteicēji).
Piedāvājums satikties muzejā un skaisti nosvinēt savas dzīves svētkus.
Programmā:
 Iedvesmojošs stāsts-prezentācija par pirmo diplomēto kosmētiķi
Zinaidu Irbi, kosmētikas kabinetu Rēzeknē un kultūras dzīvi 20. gs.
30. gados;
 Ekspozīciju un izstāžu apskate;
 Saviesīgas sarunas un cienasts (izmaksas par cienastu sedz
programmas pieteicēji).
Muzeja Latgaliešu literatūras kolekcijā glabājas daudz laikagrāmatu, kuras
nav apskatāmas ikdienā: gan 100-gadīgs kalendārs, gan pirmais sienas
noplēšamais kalendārs, gan kalendārs – ilgdzīvotājs...
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par
neatņemamu Rēzeknes pilsētas sastāvdaļu.
Kāda tad bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka vēsture un nozīme Rēzeknes
pilsētas dzīvē? Kāda vēsturiska saistība saglabājusies līdz pat
mūsdienām?
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Sākot jau no 18. gadsimta beigām, ebrejiem ir bijusi nozīmīga loma
Rēzeknes vēsturē. Lekcijā tiek aplūkots, kāda ir bijusi Rēzeknes ebreju
kopienas attīstības vēsture (būtiskākie fakti, nozīmīgākās personības,
profesionālā darbība u.c.)
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
1917. gada 9.–10. maijā (pēc vecā stila 26.–27.aprīlī) Rēzeknē
notika Pirmais Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales
atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas
novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais turpmākajiem notikumiem, kad
1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika.
Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas
sastāvdaļa. Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir šīs mājas
pamati, tad 1917. gada Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis, kurš
jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus
priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un gaismas
projekciju palīdzību sajust laikmeta noskaņu.
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Pēc pieprasījuma
grafika

Bezmaksas

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

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcijas un
izstādes

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieejas biļete muzejā
individuālajiem
apmeklētājiem (bez gida):
bērniem (skolas vecuma),
studentiem – 1,00 €,
pirmsskolas vecuma
bērniem – ieeja brīva,
pieaugušajiem – 1,60 €;
Ģimenes biļete
(ekspozīcijas + visas
izstādes) 2 pieaugušie + 2
un vairāk bērnu – 7,00 €;

Visu gadu
#LV100

Ceļojošā Pirmā Latgales
kongresa simtgadei veltīta
izstāde
“Pāri slieksnim”

Visu gadu

Visu gadu

Līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem atvērts:
Otrdien–piektdien 10.00–17.00; Sestdien 10.00–16.00; Svētdien,
pirmdien – slēgts.
Ceļojošā izstāde sastāv no sešiem divpusēji skatāmiem stendiem (viena
sarullējama stenda izmērs120x215cm, katram stendam ir apgaismojums)
un vienas divpusējas plakātsienas (240x240cm). Vienā stenda pusē
izvietota informācija, kas atklāj dažādus vēstures avotus, faktus un
notikumus. Otra puse veidota izglītojoša ar iespēju skolēniem skolotāja
vadībā veidā diskutēt par vēstures notikumiem un darba lapās pildīt
uzdevumus.
Aicinām izglītības iestādes pieteikt ceļojošās izstādes eksponēšanu savā
skolā, rakstot uz e-pastu muzejs@rezekne.lv vai zvanot t. 64622464.
Izstāde ir bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja
organizācija.
Ekspozīcijas sešas zāles piedāvā iespēju izsekot podnieka amata attīstībai
no pirmsākumiem (neolīts) līdz pat mūsdienām. Tradicionālas vērtības, kas
pasniegtas mūsdienu interpretējumā, izmantojot informācijas tehnoloģiju
piedāvātās iespējas.
Iespēja skatīt Latgales keramiku tās tapšanai un funkcionēšanai
pietuvinātā vidē. Vērojot arheologu atrastās keramikas lauskas, sadzirdēt
Lubāna vēja šalkas, sajust podnieka pagalma noskaņu rītā ar gaiļa
dziesmu, zirga soļu skaņām, ar podnieka ratiem un saimnieka pošanos
tālajos tirgus ceļos. Izdzīvot podnieka istabas vienkāršo mājīgumu ar
brokastu krūzīšu šķindu līdz pat podnieka stilizētajai darbnīcai, kur māla
trauks pēc satikšanās ar uguni atdzimst jaunās krāsās un skaņās. No
saimniecībā izmantojama trauka pārtop par izstāžu cienīgu eksponātu un
pārsteidz pasauli ar savu vienkāršību un krāšņumu, līdz iemirdzas
mūsdienīgā spožumā.
Ekskursiju gida pavadībā lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464
Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!
Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts
brīnums” iespējams iepazīt podnieka amata attīstību un pārmantojamību
no neolīta līdz mūsdienām. Ceļojumā pa māla valstību palīdzēs īpašas
pēdiņas, kā arī audiogids latviešu, angļu, krievu valodā. Kad aplūkoti
Latgales podnieku darinātie darbi, katrs pats varēs iejusties podnieka
amatā virtuālajā spēlē “Māla pārvērtības”.
Vēstures ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” varēs uzzināt, kāda ir
bijusi princeses Rozes pilsēta senos laikos un kā tā mainījusies šodien.
Skatāmas mākslas, tematiskas izstādes.
Muzeja “spēļu istabā” visa ģimene atpūtīsies un pavadīs laiku, spēlējot
aizraujošas, izglītojošas spēles, darbojoties ar smilšu gaismas lampu.
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Audiogids keramikas
ekspozīcijā
1 apmeklētājam – 2,00 €
Ieejas biļete ekspozīcijā
individuālajiem
apmeklētājiem: skolēniem,
studentiem – 0,50 €,
pirmsskolas vecuma
bērniem – ieeja brīva,
pieaugušajiem – 0,80 €

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcija
“Latgales glezniecība”

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

Visu gadu

Muzeja zinātniskā lasītava

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Bezmaksas

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures
muzeja ekspozīcija
“Latgales glezniecība”

Rēzeknes Mākslas
nams, 18. novembra
iela 26

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

Visu gadu

Muzeja zinātniskā lasītava

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Bezmaksas

Mākslas izpausmes Latgalē no 20. gs. 30. g. līdz mūsdienām, vecmeistaru,
viņu sekotāju un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. RMDV Mākslas
namā – atjaunotajā 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma savrupmājas interjera 9
telpās lieliski iekļaujas Latgales glezniecības vecmeistaru, viņu sekotāju un
jaunākās paaudzes mākslinieku darbi.
Mākslas namā eksponēti vecmeistaru Franciska Varslavāna, Alberta
Filkas, Staņislava Kreica, Vitālija Kalvāna, Arvīda Egles, Leona Tomašicka
u. c. darbi, trimdas mākslinieku – Jura Soikana, Jāņa Gaiļa, Jāņa
Gorsvāna – darbi, rēzekniešu Jakova Beketova, Antona Kūkoja, Jāņa
Undas, Helēnas Svilānes-Kuzminas, Osvalda Zvejsalnieka, Antona
Rancāna, Elgas Pauras, Vladislava Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva
un citu Latgales mākslinieku darbi.
Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905.
Muzeja zinātniskā lasītava – plašs latgaliešu literatūras, trimdas latviešu
autoru darbu, filozofiska satura un mākslas grāmatu, vārdnīcu
piedāvājums, enciklopēdijas, literatūra svešvalodā (angļu, krievu, franču),
periodiskie izdevumi, jaunākā prese u.c.
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., ceturdt., svētd. – slēgta
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, kā arī 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. 29390701, 29390701, luznavasmuiza.lv
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