
KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA OKTOBRĪ

AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS OKTOBRĪ, 2019
Datums Pasākumi Vieta

Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas
1.–31. oktobris “Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām 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

3. oktobrī plkst. 14.00 Literatūras almanaha “Olūts” un 2020. gada “Tāvu zemes kalendara” atvēršanas 
svētki

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

10. oktobrī plkst. 17.00 “Manas pilsētas takas”: pasākums UNESKO LNK “Stāstu bibliotēkas” tīkla ietvaros Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 188, tālr. 64632723

11. oktobrī plkst. 10.00 Karjeras nedēļā “Mazajiem par bibliotēku un bibliotekāra profesiju”: bibliotekārā 
stunda (1.–4. klašu skolēniem krievu valodā)

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

11. oktobrī plkst. 14.00 Radošā darbnīca “Sapnis par rozi” Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

16. oktobrī plkst. 15.00 Tikšanās lasītāju klubiņā “LASIs” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

17. oktobrī plkst. 12.00 “Rēzekne – Latgales sirds”: konkurss 7.–9. klašu skolēniem medijpratības un 
informācijpratības veicināšanai

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

24. oktobrī plkst. 14.00 “Iepazīsti pasaku varoņus”: ekskursija un tematiska pārruna (pirmsskolas vecuma 
bērniem krievu valodā)

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

Literatūras izstādes
1.–14. oktobris “Katram mākonim – sava zelta maliņa”: Pasaules smaida dienai veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

1.–15. oktobris “1. oktobra jaunumi”: digitālā grāmatu izstāde CBA ziņu ekrānā Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

1.–15. oktobris “Jaunumi”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

2.–8. oktobris “Profesija, kas veido nākotni”: Skolotāju dienai veltīta izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

2.–16. oktobris “Tevi tumsā kāds gaida”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

3. septembris–17. oktobris “Esmu īsts latgalietis” (Franciskam Varslavānam – 120): tematiska izstāde no cikla 
“Latgale un latgalieši”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

4.–31. oktobris Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

7.–19. oktobris “Latviešu rakstniecei Norai Ikstenai – dzīves jubileja”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

7.–21. oktobris “Rudens krāsu prieks arī grāmatās”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

8.–22. oktobris “Lasi! Ko nezini, to grāmatai prasi!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

8. septembris–22. oktobris “Uzmanību! Cilvēks ar balto spieķi!”(15. oktobris – Baltā spieķa diena): tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

9. septembris–23. oktobris “Lielais ģēnijs no mazās zemes” (Francim Trasunam –155): tematiska izstāde no cikla 
“Latgale un latgalieši”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
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10.–17. oktobris “Likteņi un dzīvesstāsti. Nora Ikstena – jubilāre”: literatūras izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

14.–28. oktobris “Tu navaicoj manis, kaids asu: Francim Trasunam – 155”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

14.–31. oktobris “Krievu rakstniekam Jurijam Tiņanovam – 125”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

16.–31. oktobris “Jaunumi”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

16.–31. oktobris “16. oktobra jaunumi”: digitālā grāmatu izstāde CBA ziņu ekrānā Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

21. oktobris–4. novembris “Tumšajiem rudens vakariem – latviešu detektīvs”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

21. oktobris–9. novembris “Pasaku meistaram Kārlim Skalbem – 140”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

28. oktobris–11. novembris “Pārsteidz skolotāju – izlasi grāmatu”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

22. oktobris–31. oktobris “Skaistā tumsa jeb stāsti tumšiem rudens vakariem”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

31. oktobris–14. novembris “Garlībs Merķelis – apgaismības ideju nesējs Baltijā”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija

No 1. oktobra līdz 
2. novembrim

Mākslas darbu iesniegšana
Latgales mākslinieku darbu

izstādei RUDENS 2019
“Latgales kods”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

Tālr. 64622464 
rezekne.lv

Latgales mākslinieku darbu RUDENS 2019 izstādes moto – “Latgales 
kods”–  ietver sevī plašu tēmu loku, kas atklāj un akcentē īpašo Latgales 
cilvēkos, vietās un tradīcijās. Kods kā atslēga tautas dvēselei, cilvēka un 
vietas saikne, kas noteic tā ģenētisko kodu, raksturu, piepildījumu. Vai ir 
atminams aiz deviņām atslēgām noslēptais? Vai katram ir dots “atcerēties” 
dainās un senču rakstos iekodēto? Varbūt daļa no atslēgas ir rīta saule, kas 
jau nez kuru gadsimtu noglāsta to pašu pakalnu un iespīd ezerā. Bet varbūt 
tumšsarkanā jurgine (dālija), pie zedeņu žoga atspiedusies, slēpj sevī vēl 
kripatiņu no koda. Ja nu atslēga ir iemūrēta betona sienā vai asfaltā zem 
steidzīgo pilsētnieku pēdām un skrejriteņiem? Kods labsajūtai un pašapziņai 
summējas no daudziem saskaitāmajiem, taču katram to virkne būs atšķirīga. 
Raugoties no malas, ir izveidojušies zināmi stereotipi un priekšstati par 
Latgali un tās cilvēkiem, bet varbūt – kā sauc, tā atskan?
Izstādes darbu atlasei ir gaidīti dažādu mākslas veidu pārstāvju dažādu 
žanru mākslas darbi brīvā tēmas sniegumā. Mākslas darbu iesniegšana 
RUDENS 2019 izstādei Latgales Kultūrvēstures muzejā no 1. oktobra līdz 
2. novembrim.
RUDENS 2019 izstādes atklāšana ir plānota piektdien, 15. novembrī, 
plkst. 16.00 Latgales Kultūrvēstures muzejā.  Atklāsim Latgales kodu kopā 
Latgales mākslinieku darbu RUDENS 2019 izstādē!

2. oktobrī
plkst. 19.00

Pēdējo reizi! Teātra “Joriks”
izrāde “Veidenbaums.Live”.
Dzejas un mūzikas kabarē

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

5,00 €
teatrisjoriks.lv

Latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150. Viņa vārdi nav tikai 
tinte uz noputējušām burtnīcu lappusēm vai mūžveca obligāta nodeva skolas
programmās. Viņa vārdi dzīvo un skan, kad atkal un atkal saduramies ar 
pārlaicīgo. Nesaprasts, izaicinošs, ar savam laikam vēl nepieredzētu 
sarkasma devu viņš izdega 24 gadu vecumā. Taču pavisam jaunā veidolā 
Veidenbaums dzīvos uz Rēzeknes teātra „Joriks” skatuves, piepildot to ar 
skaļu mūziku, piparotu dzeju un, galvenais, iespēju mums katram palūkoties 
uz sevi no malas cauri tai „tumsai un miglai, kas pasauli sedz”.
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Režisors – Georgijs Surkovs. Scenogrāfija – Paraskēva Deikina. Video 
māksliniece – Evita Rusova. Dzejas uzvedumā piedalās aktieri Laura 
Atelsone, Kārlis Tols, Dana Vasiļjeva, Mārtiņš Arbidāns un Kristaps Višs.
Izrāde latviešu valodā. Izrādes ieteicamais vecums 14+. Izrādes ilgums 
45 min. 

3. oktobrī 
plkst. 14.00

Smilšu animācijas izrāde
“Mazais princis”

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

5,00–8,00 €, GORS
latgalesgors.lv

“Mazais princis” ir viena no pasaulē slavenākajām pasakām, jo tā nav 
pasaka tikai bērniem. Izrādē skanēs Vaska, Pelēča, Vivaldi, Glāsa, 
Dvoržāka, Šūberta, Dārziņa un Volfes skaņdarbi. Stīgu kvarteta “Sinfonietta 
Rīga” izpildītās mūzikas pavadījumā smilšu kino māksliniece Tatjana 
Gavriļenko veidos smilšu gleznas, kas burtiski nākušas no pasaku valstības. 
Bet profesionālais aktieris Maksims Busels jaunajiem skatītājiem vēstīs par 
Mazā prinča piedzīvojumiem.

4. oktobrī
plkst. 14.00

Teātra “Joriks” kustību izrāde:
R. Blaumanis “Nezāle’’

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

5,00–7,00 €
teatrisjoriks.lv

Jānis – četrpadsmit gadus vecais, spēcīgais, sārtais zēns ar spītīgi 
mirdzošajām acīm kādu dienu, pēc kārtējā pēriena saņemšanas, aiziet uz 
tiesu un apsūdz savu pāri darītāju. Pretī viņš saņem pamatīgu rājienu un tiek
iepazīstināts ar tiesas priekšsēdētāju Biezumnieku. Pēc šīs tikšanās mainās 
visa Jāņa atlikusī dzīve. 
Režisore: Paula Pļavniece. Horeogrāfe: Liāna Merņaka – Ņikitina. Video: 
Evita Bēta. Balss: Laura Atelsone. Izrādē piedalās “Stoptime Dance Studio” 
dejotāji, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi un Vladimirs
Lavrentjevs Edvīna Klimanova vadībā. Izrāde latviešu valodā. Ilgums 1h. 
Ieteicamais vecums: 12+

4. oktobrī
plkst. 19.00

Psiholoģiskā drāma 
“Oļegs”

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

3,50 €
latgalesgors.lv

Oļegs ir krievu izcelsmes Latvijas nepilsonis, pēc profesijas miesnieks, kurš 
devies labākas dzīves meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Tomēr 
nepilsoņa statuss apgrūtina peļņas iespējas, Oļegs zaudē darbu, nonāk 
atkarībā no poļu viesstrādnieku mafijas un attopas dziļākajā savas dzīves 
bezdibenī. Kad sasniegts viszemākais punkts, viņam tomēr pietiek spēka 
atsperties un celties augšup – psiholoģiskā spriedze spiež galveno varoni 
pieņemt lēmumu par bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama. 
Filmas pamatā ir patiesos notikumos balstīts un uz spēcīga sociāla fona 
veidots cilvēcīgs stāsts par jauna vīrieša cerībām un sapņiem izcīnīt sev 
labāku dzīvi. Režisors – Juris Kursietis. Lomās – Valentin Novopolskij (LT), 
Dawid Ogrodnik (PL), Anna Próchniak (PL),  Adam Szyszkowski (PL), Guna 
Zariņa (LV). Filma angļu, latviešu, krievu un poļu valodās ar subtitriem 
latviešu valodā.

5. oktobrī
no plkst. 10.00–18.00

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464
rezekne.lv

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm 
brīva! No 1. septembra līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts pēc rudens–ziemas darba laika: otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien, sestdien no plkst. 10.00–18.00, svētdien, pirmdien – 
slēgts.

Līdz 5. oktobrim Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas Dizaina programmu

studentu darbu izstāde

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

RTA Dizaina programmas piedāvā studēt interjera dizaina, apģērbu dizaina 
un grafiskā dizaina virzienos, tāpēc studentu darbu izstāde ietver gan 
interjera dizaina projektus, gan tērpu kolekcijas, gan arī grafiskā dizaina 
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ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja
rezekne.lv

darbus. Izstādīti arī priekšmetu dizaina risinājumi interjera elementiem, 
piemēram, gaismas ķermeņiem. Apmeklētāju uzmanībai tiek piedāvāti kā 
studiju procesā radītie kursa darbi, tā arī diplomprojekti.

Līdz 5. oktobrim Latgales Kultūrvēstures muzeja,
Rēzeknes Tautas teātra un

Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas 

60. jubilejas kopējā izstāde
“Trīs x 60 = svētki”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

Trīs jubilāri-viengadnieki šogad kopā svin 60 darbības gadus, tāpēc saviem 
domubiedriem, talanta cienītājiem un jebkuram interesentam piedāvā izjust 
šīs sešas desmitgades simboliski vizuālā interpretācijā, kur visu trīs jubilāru 
gaitas savijušās cilvēku likteņos, lietu dzīvē un leģendās. Izstāde aicina 
ielūkoties “aizskatuvē”, izjūtot brīdi pirms uznāciena,  ko tādā vai citādā veidā
izjūt katrs no trim jubilāriem, dodot savu pienesumu Rēzeknes kultūras 
dzīvē. Izstādes “pirmizrādes pārsteigums” skatāms visu izstādes laiku. Kas 
tas ir un kāds? Redzēsi, kad atnāksi!
Izstāde notiek Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes dome 
un organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”.

5. oktobrī 
plkst. 19.00

Grupas “Labvēlīgais Tips”
koncertsērija “= I A =”

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

15,00–25,00 €
latgalesgors.lv

Pēc divu gadu pārtraukuma grupa atgriežas ar koncertsēriju “= I A =”. Kā 
atklāj grupas pārstāvji, tas būs satriecošs koncerts divos cēlienos, un 
paredzēts šāds vakara plāns: pirmajā daļā tiks piedāvāts “sit-down” šovs jeb 
sēdizrāde – “Labvēlīgā Tipa” dziesmas neierastā un jaunā skanējumā, tad 20
minūtes bufetes priekiem; koncerta otrajā daļā – “Hands-up jeb rokas augšā”
– ballīte tiem, kas atgriezušies no bufetes pauzes. Protams, būs arī  
pirmatskaņojumi, “TIPA” klasika un kolosāla publika.

6. oktobrī
plkst. 14.00

Labdarības koncerts 
“No visas sirds Anetei”

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3

Ieeja par ziedojumiem Koncertā piedalās: Ginc&Es, Zintis Krakops, “Dynamic Hit dance studio”, 
“Galaktika”, Inga un Normunds, Marcello,  muzikālā grupa “Rūnas”, Oskars 
Lustiks (pasākuma vadītājs).
Saziedotā nauda tiks izmantota Anetes Lāces (8 gadi) ārstēšanai. Par Aneti: 
https://www.deti-help.com/lv/projects/view/anitie-latsie 

6. oktobrī
plkst. 15.00

Ģitārists Mārcis Auziņš.
Koncertsērijas “Aizrautība”

papildkoncerts

Lūznavas muiža, 
Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads

15,00 €
luznavasmuiza.lv

Šā gada rudenī ģitārists Mārcis Auziņš aicina uz sava otrā albuma 
“Aizrautība” papildkoncertiem. Gada sākumā, kad albums "Aizrautība" 
nokļuva pie klausītājiem, Mārcis Auziņš koncertēja gan Rīgā, gan Latvijas 
reģionos. Pateicoties lieliskajām atsauksmēm, kā arī skatītāju 
pieprasījumam, koncertsērija turpinās 2019. gada rudenī. Albumā 
“Aizrautība” skan Mārča Auziņa komponēti skaņdarbi, kas papildināti ar 
divām kaverversijām – Viļņa Krieviņa pazīstamo dziesmu “Meitenei 
kafejnīcā” un Imanta Kalniņa dziesmu “Dūdieviņš”. Albumam dots 
nosaukums “Aizrautība”, kas ir Mārča Auziņa vadmotīvs, ne tikai radot 
mūziku, bet arī spēlējot kopā ar citiem kolēģiem un piedaloties 
priekšnesumos.

6. oktobrī 
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” izrāde:
S. Dovlatovs “Kompromiss”.

Žurnālista piezīmes

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

7,00 €
teatrisjoriks.lv

Sergejs Dovlatovs ir viens no nozīmīgākajiem 20.gadsimta otrās puses 
krievu un padomju rakstniekiem. Viņa darbi lielā mērā sakņojas autora 
biogrāfijā. Dovlatovs ārkārtīgi smalki un ar humoru apraksta kā savu aprindu 
ļaudis – literātus un žurnālistus, tā arī vienkāršus strādniekus. Viņa varoņus 
apvieno laikmets – padomju stagnācijas laiks.
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
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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.
Iestudējums rosina domāt par to, kāda ir kompromisa cena, ar ko ir 
jāsamierinās, lai tiktu sadzirdēts. Un kā tajā nepazaudēt sevi. Izrāde par 
laiku, par cilvēkiem – žurnālistiem un avīžniekiem, strādniekiem un ārstiem –
vienkāršiem padomju, igauņu pilsoņiem, kā arī par Pribaltiku – par Tallinu un 
Baltijas jūru.
*** Sergejs Dovlatovs (1941–1990), rakstnieks un žurnālists. Rakstīja prozu, 
bet tā kā publicēšanai viņa darbus nepieņēma, izdeva tos "samizdatā" un 
Rietumos. 1976. gadā tika izslēgts no PSRS Žurnālistu savienības. 
1978. gadā emigrēja no PSRS. Apmetās Ņujorkā, kur nodzīvoja līdz mūža 
galam, strādādams vietējā krievu avīzē, un publicēdams mūsdienās 
pazīstamākos darbus. 
Režisors: Antons Kiseļuss. Māksliniece: Olga Galicka. Horeogrāfs: Nikita 
Petrovs. Lomās: Edvīns Klimanovs, Larisa Beilo, Kristīne Klimanova, 
Veronika Kurilova, Larisa Ščukina, Aivars Pecka, Vladimirs Petrovs.
Izrāde krievu valodā. Vecuma ierobežojums: 16+. Izrādes ilgums: 1 h 50 min.
(bez starpbrīža). Izrādē smēķē.

8. oktobrī
plkst. 14.00

Vēstures mirkļu pietura 
“No Dricānu vēstures”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem un 
studentiem – 1,00 €, 
pieaugušajiem – 2,00 € 
rezekne.lv

Šogad aprit 160 gadi kopš iesvētīta Dricānu baznīca, bet kā apdzīvotai vietai
Dricāniem ir daudz senāka vēsture. Vēstures mirkļu pieturā uzzināsim 
interesantākos Dricānu pagātnes faktus, ieklausīsimies leģendās un 
iepazīsim ievērojamākās personības.

8. oktobrī 
plkst. 19.00

Teātra “Joriks” izrāde:
V. Šekspīrs “Otello”.

Melodrāma

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

7,00 €
teatrisjoriks.lv

Viljama Šekspīra luga “Otello” ir viena no pasaules dramaturģijas virsotnēm.
Mūsu iestudējumā redzēsiet divu galējību atspoguļojumus – poētiskās un 
ikdienišķās, maigās un nežēlīgās, mīlošās un nāvējošās, cilvēciskās un 
mežonīgās, kuru krustpunktā rodas mūžīgais mīlestības stāsts. Ikkatrā no 
mums reizēm ir paslēpies Otello. 
Režisors: Antons Kiseļuss. Scenogrāfija: Olga Galicka (Krievija). Aktieri: 
Sandija Dovgāne, Jekaterina Garfunkele, Edijs Zalaks, Eduards Johansons, 
Māris Skrodis.
Izrāde latviešu valodā. Izrādes ieteicamais vecums 14+. Izrādes ilgums 1h 
45 min.

No 10. līdz 
13. oktobrim

Festivāls “ORGANismi 2019” Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “ORGANismi” Rēzeknē pirmo reizi izskanēja 2015. gada oktobrī, parādot ērģeļu kā 
koncertinstrumenta dažādību un iespējas. IV starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “ORGANismi”, kura mākslinieciskā vadītāja ir 
pasaulē pazīstamā mūziķe, ērģelniece Iveta Apkalna. latgalesgors.lv

10. oktobrī 
plkst. 18.00

“Džezs satiek ērģeles. Barbara
Denerleina”. ORGANismi 2019

Mazā zāle 12,00–15,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Denerleina ir starptautiski atzīta džeza ērģelniece, gan “Hammond”, gan 
stabuļu ērģeļu virtuoze. Barbara Denerleina ir mūzikas skatuves ikona, kura 
pilnībā sevi ziedojusi, lai atklātu un parādītu skanējumu, ko uz ērģelēm 
sasniedz džeza mūzika. Mūziķe attīstījusi savu unikālo spēles stilu, kuram 
nav ne priekšgājēju, ne atdarinātāju. Vairāk nekā 35 gadus ilgās karjeras 
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laikā Denerleina ierakstījusi gandrīz 27 solo albumus. Festivāla 
“ORGANismi” koncertā tiks atskaņota ērģelnieces jaunākā 
koncertprogramma “My moments”.

11. oktobrī plkst. 15.00 
izstādes atklāšana!

No 11. oktobra līdz 
9. novembrim

Anastasijas Bikovas un Grietas
Butjankovas mākslas darbu

izstāde “1x1”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē
Darbi izlikti: 1. un 
3. stāva zālē

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

Latvijas Mākslas akadēmijas absolvenšu – Anastasijas Bikovas un Grietas 
Butjankovas – izstāde  ir balstīta uz savstarpēji eksistenciāli svarīga 
komunikācijas pamata. No šī aspekta raugoties, māksla ir viens no 
labākajiem estētiskajiem komunicēšanas veidiem, jo mākslā normas ir 
mainīgas un viegli pakļaujas interpretācijai, kas komunikāciju padara 
neierobežoti plašu. “1x1” izstādē atspoguļojas vairāku gadu garumā 
izstrādāta nepārtraukta sadarbība gan māksliniekam ar mākslinieku, gan 
māksliniekam ar modeli. Anastasiju un Grietu galvenokārt vieno kopējs 
mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis – cilvēks, jo māksla ir nebeidzams 
dialogs ar sevi pašu un konkrēta stāsta iekodēšana vizuālos tēlos. 
Neskatoties uz vienojošo iedvesmas avotu, “1x1” izstādes autorēm ir dažādi 
skatījumi un izpildījuma veidi, kas ceļ izstādes vērtību un paplašina tēmas 
diapazonu. Šajā izstādē tiek prezentētas abu mākslinieču maģistra darbu 
sērijas, kas papildinātas ar pēcstudiju darbiem. Katram mākslas darbam būtu
jāizraisa estētisks vai ētisks pārdzīvojums. To mākslinieces panāk ar 
pielietoto tehniku dažādību – sietspiedi un glezniecību. Mākslinieces ar vienu
izteiksmes līdzekli atklāj sev personiski aktuālas tēmas. Grieta savos 
mākslas darbos pievēršas sporta tematikai, paverot skatītājam “medaļas otro
pusi” un atainojot patiesās uzvaras cenu – neveiksmēs un traumās. Savukārt
Anastasija ieskatās mūsdienu cilvēka dvēseles nostūros – bailēs, nedrošībā 
un vientulībā. Teksts: Mag.art. Anastasija Bikova

11. oktobrī 
plkst. 18.00

“Ērģeļu simfonija. Iveta
Apkalna, LNSO”. 
ORGANismi 2019

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

7,00–15,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Pirmo reizi Starptautiskajā ērģeļmūzikas festivālā “ORGANismi” satiksies 
festivāla mākslinieciskā vadītāja Iveta Apkalna un Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris, koncertprogrammā “Ērģeļu simfonija”. Tajā tiks 
atskaņots beļģu komponista un mūzikas publicista Jozefa Jongena 
Ērģeļkoncerts “Sinfonia Concertante“, kā arī Kanādas latviešu komponista 
Tālivalža Ķeniņa “Sinfonia Concertata“ (Astotā simfonija). 

11. oktobrī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” izrāde:
Antuans Porte “Ģimenes

vakariņas”.
Franču komēdija

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

5,00–7,00 €
teatrisjoriks.lv

Nelielā Parīzes dzīvoklī uz svinīgām vakariņām par godu bērniņam, kam drīz
jānāk pasaulē, pulcējas draugi – divi laulātie pāri un viņu bērnības draugs. 
Bērna tēvs atklāj noslēpumu – sava nākamā dēla vārdu, kas draugus 
pārsteidz un atstāj pilnīgā neizpratnē. Dzirkstošs humors, sadzīviskas 
situācijas un ģimenes vakariņu gaisotne ļaus skatītājiem sajusties kā nelielo 
viesību dalībniekiem.
Režisors: Iļja Bočarņikovs. Scenogrāfija un kostīmi: Marfa Gudkova. Lomās: 
Aivars Pecka, Tatjana Suhinina – Pecka, Genādijs Voronovs, Vladimirs 
Petrovs, Larisa Beilo.
Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums 12+. Izrādes ilgums 2 h

12. oktobrī 
plkst. 14.00 atklāšana

Marutas Raudes
personālizstādes 

“Vienmēr maksimāli” atklāšana

Lūznavas muiža, 
Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads

bezmaksas
luznavasmuiza.lv

Lūznavas muižā skatāma mākslinieces Marutas Raudes (1965–2018) darbu 
personālizstāde “Vienmēr maksimāli”. Izstāde ir mākslinieces daiļrades 
retrospekcija, kurā izvēlēti darbi no iepriekšējo gadu izstādēm “…un tad viņi 
izgāja pie upes…”, “Perfect place for you”, “Pirmā diena jeb Pirmdiena”, 
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No 12. oktobra līdz 
10. novembrim

“Četras nāras sarkanā jūrā”, “Totēmi”. Māksliniece strādāja dažādās 
tehnikās, starp kurām dominēja porcelāns, tā veidošana un apgleznošana. 
Darbu tēmas ir cilvēku un dabas attiecības. Strādājusi arī grafikā, oforta 
tehnikā. Izstāde skatāma, pateicoties mākslinieces ģimenes un “Marutas 
Raudes mākslas centra” atbalstam.

12. oktobrī 
plkst. 15.00

Jean-Marc Foltz & Stéphan
Oliva (Francija)

koncertprogramma “Gershwin”

Lūznavas muiža, 
Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads

6,00–10,00 €
luznavasmuiza.lv

Džordžam Gēršvinam veltītais ieraksts, ko radījuši franču mūziķi klarnetists 
Žans Marks Folcs (Jean-Marc Foltz) un pianists Stefans Oliva (Stephan 
Oliva), nav tikai slavenu standartu izlase – tā ir dziļa izpratne par komponista
bagātīgajām harmonijām, patiesa aizrautība ar viņa dzīvesstāstu. Francijas 
mūziķu duets kopā muzicē jau vairāk nekā desmit gadus un Gēršvina 
mūzikai veltītais albums ir jau ceturtais mūziķu kopīgais ieraksts. 
Koncertprogrammā skanēs gan Gēršvina klasiskās mūzikas darbi, gan visā 
pasaulē populārie komponista Brodvejas mūziklu skaņdarbi.

12. oktobrī 
plkst. 18.00

“Origin. Shipsea. Iveta Apkalna.
J. Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas meiteņu koris”.

ORGANismi 2019

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

15,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Viena no ērģeļmūzikas festivāla īpašajām lietām – katrā festivālā top kāds 
unikāls uzvedums, koncertprogramma. Šajā reizē ērģelnieces Ivetas 
Apkalnas aicinājumam atsaucies mūziķis Shipsea (Jānis Šipkēvics), lai kopā 
ar Ivetu un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas kori radītu 
koncertprogrammu “Origin”.

13. oktobrī 
plkst. 11.00

“Muzikālā darbnīca”. 
Izrāde-improvizācija.

ORGANismi 2019

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

8,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Izrāde-improvizācija bērniem, kurā kopā ar mazajiem skatītājiem improvizēs 
trīs dažādu profesiju mākslinieki, katras izrādes saturu un zīmējumu radot kā
unikālu stāstu. Izrādē piedalās improvizācijas teātra aktieris Varis Klausītājs, 
viena no Eiropas aktīvākajām un pieprasītākajām solo ērģelniecēm Iveta 
Apkalna un gleznotāja Ingrīda Ivane.

13. oktobrī
plkst. 14.00

Kaisles drāmas pirmizrāde un
audiovizuāla performance
“Nekas mūs neapturēs”

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

9,00 €
latgalesgors.lv

Kaisles drāma “Nekas mūs neapturēs” ir stāsts par harizmātisku personību –
mūzikas producentu Ralfu (Andris Keišs), kurš sava nepiekāpīgā rakstura 
dēļ pārliecina sievu, mīļāko un nepilngadīgo meitu sadzīvot zem viena jumta.
“Nekas mūs neapturēs” ir neparasti vizuāla filma, uzņemta pie leģendārajām 
Āraišu vējdzirnavām, uzbūvējot veselus divus daudzstāvu kinopaviljonus. 
Filmēts tika naktsmaiņās, iemūžinot neskaitāmus saules rietus un lēktus. 
Pirms filmas pirmizrādes skatītājiem būs iespēja baudīt audiovizuālu 
performanci, kurā Evija Vēbere, Miķelis Putniņš, Rūdolfs Macats un Rinalds 
Maksimovs atskaņos skaņdarbus no filmas.

13. oktobrī 
plkst. 15.00

Teātra “Joriks” izrāde
“Cauruļzobis vienīgais”.

Mēmais detektīvs visai ģimenei

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

5,00 €
teatrisjoriks.lv

Privātajā zoodārzā “Olga” ikdienas uzkopšanas darbi norit kā parasti, taču 
kādu nakti, kad kopēji Boriss un Kira grasās doties jau pie miera, zoodārzā 
iemaldās kāds līdz šim neredzēts dzīvnieks, kurš naksnīgajā tumsā 
nelīdzinās ne īsti ķenguram, ne īsti trusim. Zoodārza direktore Olga nolemj 
noskaidrot dzīvnieka izcelsmi un ierašanās iemeslus. Noslēpumainais viesis 
ir patiešām labsirdīgs un asprātīgs, bet, kad negaidītā kārtā zoodārzā izceļas
ugunsgrēks, jauniegūtais draugs mīklainos apstākļos pazūd. Zoodārza 
darbinieki nolemj apvienot spēkus – un sākas detektīvcienīga izmeklēšana, 
kuras laikā aizdomās tiek turēts ikviens. Arī paši zoodārza iemītnieki. 
Vai tu arī esi detektīvs? Palīdzi mums atrast pazudušo sirdsdraugu! 
Stāsts par mīlestību un sapratni vienā cēlienā. 
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Režisors: Edgars Niklasons. Dramaturģija – Sandija Santa. Horeogrāfe – 
Alise Putniņa. Scenogrāfija: Evita Bēta. Aktieri: Marats Efendijevs, Kristīne 
Klimanova, Tatjana Suhiņina – Pecka.
Pirmizrāde 2019. gada 23. septembrī. Izrāde ir bez vārdiem, piemērota kā 
lielam, tā mazam skatītājam. Izrādes ilgums: 1 h. 
Ieteicamais vecums: 5+

14. oktobrī 
plkst. 18.00

“Open Place 2019” godalgoto
filmu seanss

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

Ieeja – brīva 
facebook.com/OpenPla
ceFilmFestival

Iespēja noskatīties visas VII starptautiskā Baltijas valstu īsfilmu kinofestivāla 
“Open Place 2019” godalgotās konkursa īsfilmas: “Atspulgs” (Polija), “Zēni ar
taureņiem” (Polija), “Brālība” (Zviedrija/Kanāda/Tunisija/Katara), “Divas 
pludmalē” (Somija),  “Labais gans” (Igaunija), “Lauztie ziedi” (Latvija/Ķīna), 
“Mierīga dzīve” (Krievija).
Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu 
latviešu un krievu valodā.

GRAND PRIX / LABĀKĀ ĪSFILMA / THE BEST SHORT FILM / ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
“Atspulgs”, rež. Emīlija Zeljonka, 2018, Polija // “Reflection”, dir. Emilia Zielonka, 2018, Poland // «Отражение», реж. Эмилия 
Зелёнка, 2018, Польша
THE BEST ACTRESS / LABĀKĀ AKTRISE / ЛУЧШАЯ АКТРИСА
Agata Buzeka, Monika Miļnicka, īsfilma “Atspulgs”, rež. Emīlija Zeljonka, 2018, Polija // Agata Buzek, Monika Mielnicka, 
“Reflection”, dir. Emilia Zielonka, 2018, Poland // Агата Бузек, Моника Мильницкая, фильм «Отражение», реж. Эмилия 
Зелёнка, 2018, Польша
Aukstais augusta rīts, automaģistrāle. Valērija ved savu meitu Martinu uz Vīni, kur meitenei jāpavada vasaras brīvdienas kopā ar 
tēvu. Dramatiskie gadījumi, kas notiek brauciena laikā, sarežģī viņu attiecības un atklāj dziļi paslēptus noslēpumus. Tiek atklāts viņu
brauciena īstais iemesls.

LABĀKAIS AKTIERIS / THE BEST ACTOR / ЛУЧШИЙ АКТЁР
Oskars Jarzombeks, īsfilma “Zēni ar taureņiem”, rež. Marčins Filipovičs, 2018, Polija // Oskar Jarzombek, “Boys with 
Butterflies”, dir. Marcin Filipowicz, 2018, Poland // Оскар Йарзомбек, фильм «Парни с бабочками», реж. Марчин Филипович, 
2018, Польша
LABĀKAIS REŽISORS / THE BEST DIRECTOR / ЛУЧШИЙ РЕЖИССЁР
Marčins Filipovičs, īsfilma “Zēni ar taureņiem”, 2018, Polija // Marcin Filipowicz, “Boys with Butterflies”, 2018, Poland // Марчин
Филипович, фильм «Парни с бабочками», 2018, Польша
Piecpadsmitgadīgais Filips tiek piekauts uz gājēju tilta netālu no sava rajona. Lai atriebtos, viņa tēvs īrē reklāmas stendu dzīvojamā 
kompleksa vidū ar informāciju par atlīdzību tam, kas palīdzes noķert noziedzniekus. Viņš uzsāk vietējo karu, kurā Filips nevēlas 
piedalīties. Šīs vienkāršais pieaugšanas stāsts ir balstīts uz reāliem notikumiem pēc Jaceka Hugo-Badera sižeta “Zēni ar 
taureņiem”.

LABĀKAIS OPERATORS / THE BEST DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР
Vinsents Honnevils, īsfilma “Brālība”, rež. Merjama Džubera, 2018, Zviedrija/Kanāda/Tunisija/Katara // Vincent Gonneville, 
“Brotherhood”, dir. Meryam Joobeur, 2018, Sweden/Canada/Tunisia/Qatar // Винсент Гонневиль, фильм «Братство», реж. 
Мерьям Джубер, 2018, Швеция/Канада/Тунис/Катар
Muhameds ir skarbs gans, kas dzīvo laukos Tunisijā ar savu sievu un diviem dēliem. Muhameds ir dziļi satriekts, kad viņa vecākais 
dēls Maliks atgriežas mājās pēc ilgstoša ceļojuma kopā ar noslēpumainu jaunu sievu. Saspringums starp tēvu un dēlu pieaug triju 
dienu laikā, sasniedzot lūzuma punktu.
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LABĀKAIS SCENĀRIJS / THE BEST SCRIPT / ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
Anna Paavilainena, Laura Birna, īsfilma “Divas pludmalē”, rež. Anna Paavilainena, 2019, Somija // Anna Paavilainen, Laura 
Birn, “Two Bodies on a Beach”, dir. Anna Paavilainen, 2019, Finland // Анна Паавилайнен, Лаура Брин, фильм «Два тела на 
пляже», реж. Анна Паавилайнен, 2019, Финляндия
Sieviete pamostas pludmalē plastmasas presē, viņai ir tikai apakšveļa un augstpapēžu kurpes. “Tikai ne atkal” viņa nopūšas, 
pieņemot lēmumu atrast savu ienaidnieku un atriebties. Viņai palīgā nāk vecā sieviete no pašas sabiedrības malas. Savā klasisko 
filmu ainavu ceļojumā šīs dažādu paaudžu sievietes bez vārdiem mēģina saprast viena otras uzskatus, kad viņu ceļā stājas kaisle 
pret vīriešiem un sievietēm.

RĒZEKNES DOMES BALVA / SPECIAL AWARD OF REZEKNE CITY COUNCIL / ПРИЗ РЕЗЕКНЕНСКОЙ ДУМЫ
“Labais gans”, rež. Evars Anvelts, 2018, Igaunija // “The Good Shepherd”, dir. Evar Anvelt, 2018, Estonia // «Хороший пастух», 
реж. Эвар Анвелт, 2018, Эстония
Ibrahims ir gans, kura darbs ir pieskatīt savu baru pēc iespējas labāk. Kādu reizi viņš saņem zvanu no sava brāļa ar plānu, par kuru
viņš neko pat dzirdēt negrib.

SKATĪTĀJU SIMPĀTIJU BALVA / AUDIENCE AWARD / ПРИЗ ЗРИТЕЛЕЙ
“Lauztie ziedi”, rež. Greisa Hsija, 2019, Latvija/Ķīna // “Broken Flowers”, dir. Grace Hsia, 2019, Latvia/China // «Разбитые 
цветы», реж. Грейс Хси, 2019, Латвия/Китай
Desmitgadīgā Duo Era negrib apmeklēt vijoles nodarbības. Viņas māte mēģina pārliecināt viņu turpināt, bet meitenei ir noslēpums, 
kuru viņa nevar atklāt.

PRESES BALVA / DIPLOMA OF PRESS / ПРИЗ ПРЕССЫ
“Mierīga dzīve”, rež. Ivans I. Tverdovskis, 2019, Krievija // “Peaceful Life”, dir. Ivan Tverdovsky, 2019, Russia // «Мирная 
жизнь», реж. Иван И. Твердовский, 2019, Россия
Mierīga dzīve beidzas tur, kur iedarbinās tanka dzinējs. Un šāviena mēģinājums, mācību vai īstais, var novest pie neatgriezeniskām
sekām. Dažreiz šīs sekas kļūst par kāda personīgās dzīves sākumu.

15. oktobrī 
plkst. 12.00

Izrāde bērniem 
“Smaragda pilsētas burvis”.

Moldovas Valsts dramatiskais
jauniešu teātris “С улицы Роз”

(Kišiņeva)

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

6,00–10,00 €
bilesuparadize.lv; 
GORS kasē; NBKN 
kasē

Moldovas Valsts dramatiskā jauniešu teātra “С улицы Роз” izrāde pēc 
A. Volkova pasakas. “Smaragda pilsētas burvis” būs interesanta ne tikai 
bērniem, bet arī vecākiem. Tā ir laba, aizraujoša muzikāla izrāde par 
meitenes Ellas un viņas suņa Totiņa piedzīvojumiem, kuri nokļuva Burvīgajā 
valstī. Kopā ar jauniem draugiem – Biedēkli, Dzelzs Malkas Cirtēju, Gļēvo 
Lauvu – meitene spēs tikt galā ar ļauno burvi un atklāt Lielo un Briesmīgo 
Gudvīnu, kurš izrādījās vienkāršs maldinātājs. Mazie skatītāji būs priecīgi 
redzēt īstu burvību un drosmīgu meiteni Elli.

15. oktobrī 
plkst. 18.00

Muzikāla izrāde 
“Padam… Padam…”

Moldovas Valsts dramatiskais
jauniešu teātris “С улицы Роз”

(Kišiņeva)

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

8,00–15,00 €
bilesuparadize.lv; 
GORS kasē; NBKN 
kasē 

Moldovas Valsts dramatiskā jauniešu teātra “С улицы Роз” muzikāla izrāde 
“Padam… Padam” ir ļoti emocionāls stāsts par slaveno un unikālo franču 
dziedātāju Edīti Piafu. Par viņas dzīvi un likteni, par karjeras veiksmēm un 
kritienam,  par mazas neglītas sievietes neizsmeļamo spēku, kura piedzima 
zemākajā sociālajā līmenī un spēja iet līdz galam, iekarojot miljoniem cilvēku
sirdis. Skatītāja priekšā – dzīvā lente par nelielu Parīzes Zvirbuļa dzīvi, kas 
pulcē visus iesaistītos Piafā: krāsains tēvs un māte, vīri, kas mīlēja Piafu, 
dziedātājas radošās biogrāfijas notikumi. Piafas  balss, viņas dziesmas 
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satrauc jebkura vecuma skatītājus, kā tas bija pirms 50 gadiem!
Izrādi var apmeklēt no 12 gadiem. Ilgums 1 st. 40 min. bez pārtraukuma. 

No 17. līdz 
20. oktobrim

Jurija Tiņanova 125. gadadienai
veltīts 

Starptautiskais teātru festivāls
“Tiņanova rudens 2019”

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
NBKN tālr. 64622182, 
26492902
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Kopš 2014. gada slavenā zinātnieka un rakstnieka Jurija Tiņanova dzimtajā 
pilsētā Rēzeknē norisinās ikgadējs pasākumu cikls “Tiņanova rudens”, 
atzīmējot katru autora dzimšanas dienas gadadienu. Festivāla mērķis ir 
popularizēt Jurija Tiņanova vārdu un literāro mantojumu, stiprināt draudzīgas
un radošas saites starp dažādu valstu teatrālajiem kolektīviem, aktualizēt 
klasiskas dramaturģijas un literatūras mantojumu, piesaistīt jauniešus teātra 
radošuma mākslai. Festivālā piedalās teātri ar izrādēm, kuru pamatā ir Jurija 
Tiņanova un viņa laikabiedru darbi. 2019. gadā īpašu interesi par festivālu 
izrādīja Austrumeiropas – Slovākijas, Polijas, Ukrainas un Krievijas teātri. 
Četru festivāla dienu laikā tiks demonstrētas izrādes, kas balstītas uz Jurija 
Tiņanova, Stefana Zveiga, Miroslava Krleža (Horvātija), Leonīda Andrejeva, 
Pāvela Bažova, Antona Čehova, Jurija Nagibina, kā arī mūsdienu autoru – 
Žeralda Messadje (Gerald Messadier, Francija), Rodiona Belecka darbiem.
Papildus izrādēm festivālā teātra režisori vadīs aktiermeistarības, 
horeogrāfijas, skatuves runas un retorikas meistarklases. Mērķauditorija: 
festivāla dalībnieki, kā arī vietējie ieinteresētie literatūras skolotāji, skolnieki, 
vecāki. 

17. oktobrī
plkst. 14.00

Skatuves runas meistarklase
“Jurija Tiņanova dzeja”.
Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

Ieeja bezmaksas, 
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 26492902
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Skatuves runas meistarklases vadītāja – režisore un pedagoģe Larisa 
Pogosjana (Sanktpēterburga, Krievija). Meistarklašu mērķauditorija: festivāla
dalībnieki, literatūras skolotāji, skolnieki, vecāki. 
Pasākums krievu valodā.

17. oktobrī 
plkst. 16.30

Teātra “Yeta” (Polija) izrāde:
M. Krleža “Vakars pie direktora

kunga, jeb Cilvēku muļķības
kosmoloģija”.

Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97
(kamerzālē, 2.stāvā)

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Teātra “YETA” (Lodza, Polija) monoizrādes pamatā horvātu autora Miroslava 
Krležas (1893–1981) literārais darbs. Režisors un izpildītājs Luka 
Kuzmanovičs. 
Izrādes valoda – poļu. 

17. oktobrī 
plkst. 18.00

“Dramatisko improvizāciju
teātra” (Ukraina) izrāde:

S. Cveigs “Kādas nezināmās
vēstule”.

Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

“Dramatisko improvizāciju teātris”(Odesa, Ukraina), izrādes režisore 
Anastasija Salamatina.
Izrādes valoda – krievu.

17. oktobrī 
plkst. 19.00

Teātra “Joriks” izrāde:
L. Andrejevs “Siena”.
Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Teātra “Joriks” jauniešu studija, izrādes režisori : Edvīns Klimanovs (Latvija), 
Vadzims Marozs (Baltkrievija).
Izrādes valoda – krievu.

18. oktobrī 
plkst. 13.00

Interaktīva detektīvspēle ar
bērnu grāmatu autori 

Lūznavas muiža, 
Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads

3,00 €
luznavasmuiza.lv

Uz radošu satikšanos-interaktīvu detektīvspēli ar bērnu grāmatu sērijas 
“Mākslas detektīvi” un citu populāru bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori šoreiz
aicināti jaunākie lasītāji – skolēni no 4. līdz 6. klasei. Luīze Pastore ir Latvijā 
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Luīzi Pastori labi zināmu bērnu grāmatu autore. Pēc viņas grāmatas “Maskačkas stāsts” 
motīviem tapusi arī multiplikācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”.

18. oktobrī Atpūtas pēcpusdiena senioriem
“Randiņš’’

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3

Bezmaksas, ar ieejas 
kartēm, kas jāizņem KN
no 10. oktobra, tālr. 
64622066 rezekne.lv

Atpūtas pēcpusdiena Rēzeknes senioriem “Randiņš”. Ik pa brīdim ir vērts 
vienam otru uzmundrināt – sanākt pulkā un izbaudīt mazos ikdienas svētkus.
Informācija par pasākuma laiku un programmu tiks papildināta.

18. oktobrī 
plkst. 14.00

Meistarklase
“Aktiermeistarības treniņš”.

Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
iela 3, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas, 
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 26492902
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Meistarklasi “Aktiermeistarības treniņš” vadīs teātra “SPLASH” (Kijeva, 
Ukraina) režisores Natālija Jakimčenko un Viktorija Manole. Meistarklašu 
mērķauditorija: festivāla dalībnieki, literatūras skolotāji, skolnieki, vecāki.
Pasākums krievu valodā.

18. oktobrī 
plkst. 15.00

Apvienības “Петербург-
концерт” (Krievija) literāra
izrāde bērniem: P. Bažovs
“Ogņevuška-poskakuška”.

Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97
(kamerzālē, 2. stāvā)

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Apvienība “Петербург-концерт” (Sanktpēterburga, Krievija) , izrādes 
režisore Larisa Pogosjana.
Izrādes valoda – krievu.

18. oktobrī 
plkst. 18.00

Teātra “Балагур” (Krievija)
improvizācija: J. Tiņanovs “Žēl,

labs bija virsnieks…” 
Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Teātra “Балагур” (Velikije Luki, Krievija) improvizācija pēc Jurija Tiņanova 
literāra uzdevuma “Leitnants Kiže”, režisore Olga Volkova.
Izrādes valoda – krievu.

18. oktobrī 
plkst. 19.30

Literāra izrāde
J. Nagibins “Āksts, kņazs

Golicins”.
Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Apvienība “Петербург - концерт” (Sanktpēterburga, Krievija) , izrādes 
režisore Larisa Pogosjana.
Izrādes valoda – krievu.

19. oktobrī
plkst. 12.00

Teātra “Lunetrdlo” (Slovākija)
izrāde: A. Čehovs “Kāzas”.

Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Slovākijas teātra “LUNETRDLO”(Partizanska Lupča) jauniešu izrāde pēc 
A.Čehova lietrāra uzveduma motīviem, režisors Jaroslav Janíček.
Izrādes valoda – slovāku.

19. oktobrī 
plkst. 13.00

Meistarklase 
“Horeogrāfijas pamati jauniešu

teātrī”.
Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Meistarklases vadītāja - Dramatisko improvizāciju teātra (Odesa, Ukraina) 
horeogrāfs Kristīne Linnika.

19. oktobrī
plkst. 16.00

Teātra “Lunetrdlo” (Slovākija)
izrāde: Messadié Gerald

“Ksantipe”.
Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 
(kamerzālē, 2.stāvā) 

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Slovākijas teātra “LUNETRDLO” (Partizanska Lupča) monoizrāde, režisors 
un izpildītājs Jaroslav Janíček.
Izrādes valoda – slovāku.

19. oktobrī Teātra “Splash” (Ukraina) Rēzeknes Nacionālo 3,00 € Teātra “SPLASH” (Kijeva, Ukraina) izrāde pēc mūsdienu autora Rodiona 
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plkst. 18.00 izrāde: R. Beleckis “Saruna,
kuras nebija”.

Tiņanova rudens 2019

biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Belecka uzveduma, režisore Vikrorija Manole.
Izrādes valoda – krievu.

19. oktobrī
plkst. 18.00

Liliputu cirks Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3

3,00–10,00 €
bilesuparadize.lv/lv/eve
nts/event/75734

Liliputu cirks no Ukrainas veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās valstīs! 
Izrādē ir iekļauta spēle ar apļiem, priekšnesums ar ķīniešu bļodiņām, 
muzikālā ekscentrika, ekvilibrista priekšnesums, numuri ar dresētiem 
dzīvniekiem, tajā skaitā ar suni matemātiķi un, protams, jautrie klauni!
Programmas īpašie dalībnieki ir mazākais teātra un kino aktieris, slavenais 
Ivo Čapovskijs un neatkārtojamā Ludmila Nikolajevna! Neparasti dinamiska, 
jautra, sirsnīga un bezgalīgi labsirdīga programma.  
Rīko: SIA “AriaTess”.

19. oktobrī 
plkst. 19.00

Viesizrāde 
“Solījums rītausmā”

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

15,00–30,00 €
latgalesgors.lv

Izrāde veidota pēc Romēna Garī kulta romāna “Solījums rītausmā” motīviem.
Pirmkārt, tā vēsta par lielu mīlestību. Kaislīgu, visu piedodošu, taču reizumis 
arī graujošu, - mātes mīlestību, kura uzvar laiku un attālumu… Bet saites, 
kuras vieno šā autobiogrāfiskā stāsta varoņus – māti un dēlu – ir ne vien 
radniecīgas, bet zināmā mērā pat mistiskas. Māte lugas varonim ir devusi 
izglītību un iedvesmu, iedevusi viņam savu ticību – bezierunu ticību viņam. 
Viņš izaug, iepazīst dzīvi, pārlaiž tās kāpumus un kritumus un, mātes 
nepagurstoši modri aprūpēts, turpina cīņu par viņas sapņa īstenošanu, jo 
saprot – vairs nekad dzīvē nesatiks sievieti, kas spētu viņu mīlēt tāpat kā 
viņa.

19. oktobrī 
plkst. 19.30

Instrumentālā ansambļa
“L'Chaim” koncerts

“Šampanieša dzirkstis”

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Programmā: O. Stroka, P. Leščenko. I. Berkoviča un citu XX gs. sākuma 
autoru mūzika un dziesmas.

20. oktobrī 
plkst. 13.00

Teātra “Joriks” izrāde:
A. Puškins “Zelta gailītis”.

Tiņanova rudens 2019

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

3,00 €
nacionalobiedribukn.blo
gspot.com

Teātra “Joriks” jauniešu studijas izrāde, režisore Larisa Ščukina.
Izrādes valoda – krievu.

20. oktobrī 
plkst. 18.00

Grupas “Credo” koncerts 
“Zelta sastāvs”

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

10,00–20,00 €
latgalesgors.lv

Uz skatuves kāps grupas zelta sastāvs, lai visi kopā izpildītu grupas radīto 
un izskanējušo mūziku cauri vairākiem gadu desmitiem, kā arī nosvinētu ne 
tikai grupas 45. gadadienu, bet arī izcilā ģitārista un grupas kādreizējā 
dalībnieka Armanda Alkšņa 60 gadu jubileju. Kā jau jubilejas koncertos 
pieklājas, gaidāmi vairāki pārsteigumi un negaidītas atkalredzēšanās, taču 
pagaidām viesu vārdi netiek atklāti, lai saglabātos intriga.  Koncertā skanēs 
visu laiku labākās “Credo” dziesmas “Ziņģe par bailēm”, “Smaidas”, 
“Disnejlenda”, “Meitene ar kallu ziediem” un citas.

22. oktobrī 
plkst. 19.00 Teātra “Joriks” izrāde pēc Ļ.

Tolstoja romāna motīviem
“Anna Kareņina”.

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

7,00 €
teatrisjoriks.lv

Monoizrāde par Annu Kareņinu. Režisors: Sergejs Sotņikovs. Lomās: Tatjana
Suhiņina-Pecka.
Sergejs Sotoņikovs par izrādi: “Šodien jārunā par cilvēku savstarpējām 
attiecībām. Mēs daudz runājam par politiku, par kaut kādām sociālām 
problēmām, bet ļoti maz atceramies par cilvēku kā tādu. Mūsdienās cilvēks 
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Izrāde – monologs kā personība pēkšņi kļuvis nevajadzīgs, par viņu aizmirsis. Tāpēc, manuprāt,
šī Annas Kareņinas personības izpēte liek mums paskatīties uz sevi un 
vērsties pie sevis ar ļoti svarīgiem jautājumiem – kas ir mīlestība? Kas ir 
kaisle? Vai mīlestība ir līdzvērtīga vai ne? Kādas vērtības cilvēkam ir? Kas 
viņam ir svarīgs? Tāpēc šajā ziņā L.Tolstoja romāns dod ļoti svarīgas 
atbildes uz šiem jautājumiem.
Izrāde krievu valodā. Izrādes ilgums 1h 10 min. Ieteicamais vecums: 14+

24. oktobrī
plkst. 18.00

Humora teātra “Greizais
spogulis” programma 

“50 smieklīgā nokrāsas”

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

15,00–25,00 € 
bilesuparadize.lv; 
GORS kasē; NBKN 
kasē

Pastāv apgalvojums, ka humors ir visai rets mākslas virziens, kam ir 
nepieciešams īpašs piegājiens. Ne katrs ir spējīgs to apgūt un radīt ko jaunu 
un patiesi vērtīgu, lai ļautu klausītājiem sirsnīgi izsmieties un uzlabot 
noskaņojumu. Programmā: A. Morozovs, V. Razumovskis, M. Belovs, 
D. Rudņeva, O. Nevežina. Ilgums – 1 st. 50 min. ar starpbrīdi.
Ieteicamais skatītāju vecums: 6+

25. oktobrī
plkst. 16.00

Satikšanās izstādē “Ars Longa” Mākslas galerija, 
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē

Ieeja – brīva
latgalesgors.lv

Mirkli pirms skolas jubilejas pasākuma, RMDV izstādes darbu autorus, 
absolventus, šī brīža audzēkņus un skolotājus aicina uz satikšanos izstādē 
“Ars Longa”.  Izstādē skatāma RMDV šobrīd Latvijas mākslā redzamāko 
absolventu darbu retrospekcija. Izstādē piedalās Jolanta Ābele, Anita 
Bernāne, Magone Boleiko, Mairita Folkmane, Bitty Fomins, Pēteris 
Gleizdāns, Digna Gordijenko, Ilze Griezāne, Una Gura, Līga Jukša, Rolands 
Krutovs, Anna Laicāne, Mārīte Leimane, Ingūna Levša, Sanita Mickus, 
Eleonora Pastare, Elga Paura, Vladislavs Paurs, Jānis Plivda, Dainis 
Pundurs, Antons Rancāns, Gundega Rancāne,  Maruta Raude, Agra Ritiņa, 
Andris Silapēters, Svetlana Skačkova-Marčenko, Līga Skariņa, Elvīra 
Sprindžuka, Vija Stupāne,  Modris Svilāns, Ilona Šauša, Vēsma Ušpele, 
Ģertrūde Zeile, Lilija Zeiļa, Anatolijs Zelčs, Jānis Ziemelis, kā arī skolas 
pedagogs Norberts Kudiņš.

25. oktobrī 
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” izrāde: F.
Dostojevskis

“Smieklīga cilvēka sapnis”.
Monoizrāde

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Kamerzāle, 
Atbrīvošanas alejā 97

5,00 €
teatrisjoriks.lv

Aivara Peckas monoizrāde. Māksliniece Marfa Gudkova.
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.
Izrāde krievu valodā. Izrādes ilgums: 1 st. Ieteicamais vecums: 14+

26. oktobrī 
plkst. 16.00

Ekskursija “Lūznavas muižas
leģendas”. Leģendu nakts

Lūznavas muiža, 
Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads

bezmaksas
luznavasmuiza. lv

26. oktobrī Latvijas pilis un muižas svinēs Leģendu nakti, kuras norisēs 
šogad iesaistās arī Lūznavas muiža, piedāvājot apmeklētājiem vairākus 
notikumus. Leģendu nakts Lūznavā sāksies ar Lūznavas muižas leģendām 
un nostāstiem veltītu ekskursiju – tiks atklāta daudzstumbru liepas un jaunas
meitenes mīlestības leģenda, dīķos iemestās muižkundzes bagātību 
noslēpums, muižas Labās dāmas pastaigas un citi stāsti.

26. oktobrī 
plkst. 17.00

Koncertprogramma 
“Vivaldi, Bahs un kokle”

Lūznavas muiža, 
Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads

4,00–6,00 €
luznavasmuiza. lv

Koncertprogramma klausītājiem piedāvā divu izcilu baroka laika komponistu 
mūzikas burvību baudīt latviešu koncertkokles skaņās. Programmu, 
galvenokārt, veido kompozīcijas, kas ir uzskatāmas par A. Vivaldi un 
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J. S. Baha visā pasaulē labi zināmām mūzikas pērlēm, bet koklētāju 
ansambļa “Cantata” izpildījumā tās varēs dzirdēt ar, iespējams, nedaudz 
citām – kokles tembram raksturīgām nokrāsām. Īpašais koncerta “Vivaldi, 
Bahs un kokle” viesis ir izcilā latviešu klavesīniste Ieva Saliete, kuras 
spēlētais klavesīns virtuozi un kaismīgi “savīsies” ar dzidrajām kokļu skaņām
gan oriģinālā A. Vivaldi mūzikā, gan Anda Klučnieka jaundarbā “Parafrāze 
par A. Vivaldi “Gadalaiki””.

26. oktobrī 
plkst. 19.00

Leģendu nakts kadriļu balle Lūznavas muiža, 
Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads

3,00 €
luznavasmuiza. lv

Kopš 2016. gada pavasara Lūznavas muižā tiek rīkotas kadriļu balles, kurās 
ar dejām, mūziku un tērpiem tiek mēģināts iejusties muižas dzimšanas laika, 
20. gadsimta sākuma, atmosfērā. Balles ideja radās, iedvesmojoties no 
folkloras deju kopas “Dandari” rīkotās kadriļu balles Rīgā. Nu kadriļu balles ir
kļuvušas par pastāvīgu muižas kultūras notikumu gada sastāvdaļu. Kadriļu 
ballēs pulcējas kā dejotāji no dažādām folkloras kopām gan Latgalē, gan no 
citām Latvijas vietām un arī ārvalstīm, tā vienkārši deju interesenti no 
tuvākām un tālākām vietām. Leģendu nakts kadriļu ballē piedalīsies Latvijas 
Universitātes deju folkloras kopa “Dandari”, etnokompānija “Zeidi”, Lūznavas
muižas kadriļu deju grupa, kapela “Dziga”, deju kolektīvs “Kūzuls” un 
ansamblis “Leigarid” no Igaunijas.

26. oktobrī 
plkst. 18.00

Grupas “Bez PVN” koncerts
“Rūbeži”

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

8,00–15,00 €
latgalesgors.lv

Jaunas un senākas dziesmas, paši un koncerta viesi satiksies grupas “Bez 
PVN” lielajā koncertā “Rūbeži”.Latgaliešu mūzikas apvienība “Bez PVN” 
pastāvēšanas laikā ir izdevusi divus studijas albumus – “Pyrms Vuorda…” un
“Reits”. Grupas autordziesmu repertuārs tiek veidots un izpildīts vienīgi tās 
dalībnieku dzimtajā – latgaliešu valodā. Grupā muzicē: Kristaps Rasims, 
Guntis Rasims, Valdis Vucāns, Juris Vucāns un Normans Bārbals. 
Pazīstamākās grupas kompozīcijas ir “Screen”, “Loopi”, “Golds iz ustobys”, 
“Eņgeli sviļpoj”. 

27. oktobrī 
plkst. 17.00

Vakars ar Fjodoru
Dobronravovu

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

17,00–30,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Krievu komiķa, aktiera, dziedātāja un kinoproducenta Fjodora Dobronravova 
radošais vakars. Dobronravovs teātrī un kino strādā jau kopš 
deviņdesmitajiem gadiem – nospēlējis 130 lomas kino un vairāk nekā 60 
lomas teātrī. Viena no aktiera pazīstamākajām lomām ir galvenais varonis 
Ivans Budjko Ukrainas seriālā “Radu būšana”. Aktieris savā radošajā vakarā 
dalīsies ar aizraujošiem stāstiem par satikšanās reizēm ar aktieriem, 
režisoriem, skolotājiem un draugiem, priecēs ar dažādu laiku dziesmām un 
atbildēs uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem.

27. oktobrī 
plkst. 13.00

Mazo dejotāju festivāls
“Dzigucs 2019”

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3

Bezmaksas
rezekne.lv

Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” festivālā “Dzigucs” kopā pulcē 
pašus mazākos 3–8 gadīgos dejotājus. Mazo dejotāju festivāls “Dzigucs” 
Rēzeknē aizsākās 2001. gadā.

27. oktobrī 
plkst. 19.00

Humoristes Jeļenas Vorobejas
jubilejas programma

 “20 gadi uz skatuves”

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97

20,50–35,50 €
bilesuparadize.lv; 
GORS kasē; NBKN 
kasē

Līdz 10. novembrim Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas absolventu darbu

Mākslas galerija,  
Latgales vēstniecība 

Bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv

Izstādē skatāma Rēzeknes Mākslas dizaina vidusskola absolventu darbu 
retrospekcija 60 gadu griezumā un tajā būs skatāmi šobrīd Latvijas mākslā 
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izstāde “Ars Longa” GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē

redzamāko absolventu darbi. 

Trešdienās un 
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknes Zaļā 
sinagoga, Krāslavas 
ielā 5

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

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 muzejā

No 1. līdz 30. oktobrim JAUNUMS!
Muzejpedagoģiskā programma

“Seno latgaļu dzīvesveids”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

Programma pirmsskolas, sākumskolas, vidusskolas  skolēniem. Ilgums
60 min. Programmas mērķis: izglītot bērnus un jauniešus par senā latgaļu 
dzīvesveida norisēm, aktualizējot senā latgaļu arheoloģiskā tautas tērpa kā 
kultūras kanona vērtības esamību, aicinot pievērsties arheoloģijas un 
muzeoloģijas nozīmei kultūrmantojumu saglabāšanai.
Nodarbības laikā skolēni meklēs atbildes uz jautājumiem: Kur dzīvoja, kā 
rotājās un ģērbās senie latgaļi? Kādus amatniecības darbus veica? Būs 
iespēja iepazīties ar seno latgaļu arheoloģiskajām rotām no LKM muzeja 
krājuma un uzzināt, kas ir arhaiskais vienas adatas pinums.
Programma tapusi  ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Kultūras ministrijas 
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un jauniešiem.

No 1. līdz 30. oktobrim Muzejpedagoģiskā programma
 “Kā top maize?”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. 
Nodarbības ilgums 60 min. Improvizēta maizes tapšanas procesa izspēle, 
izzinot cepšanas tradīcijas un senos saimniecības traukus. Nodarbībā 
skolēni 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.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem
un jauniešiem.

No 1. līdz 30. oktobrim Muzejpedagoģiskā programma
“Zemes dzīļu noslēpumi”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

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
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un jauniešiem. 

Visu gadu 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.

Visu gadu 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.

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 
programmas scenāriju: 
tālr. 28624381

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).

Visu gadu Programma
“Dzimšanas diena muzejā

dāmām un kungiem”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

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).

Visu gadu Lekcija “No latgaliešu kalendāru
vēstures”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

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.

Visu gadu Lekcija “No 9. Rēzeknes
kājnieku pulka vēstures”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

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
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Visu gadu Lekcija “Ebreju Rēzekne” Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

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

Visu gadu Ceļojošā Pirmā Latgales
kongresa simtgadei veltītā

izstāde “Pāri slieksnim”

Pēc pieprasījuma 
grafika

Bezmaksas 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.

Visu gadu Pirmā Latgales kongresa
simtgadei veltīta izstāde

“Pāri slieksnim”

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

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

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.

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 speciālista-
gida pakalpojumi grupai
līdz 30 cilv.: 8,00 € 
(latviešu valodā), 15,00 
€ (svešvalodā);
audiogids latviešu, 
angļu, krievu valodā 1 
apmeklētājam – 2,00 €

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.

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures muzeja
ekspozīcijas un izstādes

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

Ieejas biļete muzejā 
individuālajiem 
apmeklētājiem (bez 
gida):
bērniem (skolas 

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 
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vecuma), studentiem – 
0,50 €, pirmsskolas 
vecuma bērniem – ieeja
brīva, pieaugušajiem – 
2,00 €;
audiogids keramikas 
ekspozīcijā 1 
apmeklētājam – 2,00 €

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.
Ekskursija, visa muzeja apskate, pamatskolas, vidusskolas skolēniem. 
Muzeja patstāvīgo ekspozīciju un mainīgo mākslas izstāžu iepazīšana gida 
pavadībā. Gida pakalpojums grupai (līdz 30 cilvēki) - latviešu val. (krievu 
val.1-9. klasei) 8,00 € Ieejas biļete skolēniem un studentiem – 1,00 € 
ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja. Kultūras ministrijas
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un jauniešiem.

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures muzeja
ekspozīcija

“Latgales glezniecība”

Rēzeknes Mākslas 
nams, 18. novembra 
ielā 26

Ieejas biļete ekspozīcijā
individuālajiem 
apmeklētājiem: 
skolēniem, studentiem –
0,50 €, pirmsskolas 
vecuma bērniem – ieeja
brīva, pieaugušajiem – 
2,00 €

Uzziņas un ekskursiju 
pieteikšana pa 
tālr. 29637905

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.
Darba laiks: O. 10.00–18.00; P. 10.00–18.00; S. 10.00–16.00. Apmeklējumu 
lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem
un jauniešiem.

Muzeja zinātniskā lasītava Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē

Muzeja zinātniskā lasītava – plašs latgaliešu literatūras, trimdas latviešu autoru darbu, filozofiska satura 
un mākslas grāmatu, vārdnīcu piedāvājums, enciklopēdijas, literatūra svešvalodā (angļu, krievu, franču),
periodiskie izdevumi, jaunākā prese u. c.

Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai!
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, 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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