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Kultūras Ziņas
PA “Ogres novada kultūras centrs”

Labāk neies, iekams mēs paši nebūsim kļuvuši labāki
Katru dienu mums nākas saskarties ar dažādām ikdienas problēmām, TV ziņās dzirdam un
laikrakstos lasām par mūsu valstī
un pasaulē notiekošām likstām un
neiepriecinošām nākotnes prognozēm. Dažbrīd liekas, ka ne tuvākā,
ne tālākā apkārtnē nav saskatāms
neviens gaismas stariņš. Tomēr
mēs, kultūras darbinieki, savā ikdienā sastopamies ar brīnišķīgiem
cilvēkiem, kuru enerģija un dzīvesprieks, neskatoties ne uz
kādām ķibelēm, pārsteidz, aizrauj,

uzmundrina un liek līdzdarboties.
Tie ir kultūras un tautas namu kolektīvu un pulciņu vadītāji, mūzikas un mākslas skolu pedagogi,
muzeju un bibliotēku darbinieki,
kas pulcē ap sevi tūkstošiem lielus
un mazus mūsu novada dziedātājus, dejotājus, mūziķus, aktierus,
audējas, keramiķus, māksliniekus,
vēstures izzinātājus, lasītājus,
dzejniekus, literātus un citus radošus cilvēkus.
Dažreiz rodas sajūta, ka mēs
pārāk maz stāstām un runājam par

šiem cilvēkiem, par labiem pasākumiem un norisēm, kas notiek
mūsu novadā, par iespējām piedalīties un līdzdarboties. Tādēļ šodien pie jums ceļā dodas pirmās
mūsu novada “Kultūras Ziņas”, lai
uzlabotu garastāvokli, lai stāstītu
par labo un priecīgo, lai vairotu
spēku un enerģiju, lai informētu
un dotu iespēju izvēlēties, kādu
kultūras pasākumu apmeklēt.
Aicinu visus, kurus interesē
mūsu novada kultūras dzīve, izteikt savus priekšlikumus un iero-

sinājumus, kā pilnveidot darbu,
par kādiem cilvēkiem un notikumiem rakstīt nākošajā “Kultūras
Ziņu” izdevumā, sūtot vēstules uz
e-pastu: kulturascentrs@oic.lv vai
uz adresi: Ogres Kultūras centrs,
Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001,
vai zvanot pa tālruni: 65035950.
Vairosim prieku un labestību!
Ligita Zadvinska,
Ogres novada pašvaldības
aģentūras “Ogres novada
kultūras centrs” direktore

Ogres novada kori gatavojas vasarai

Izskanējis Leona Amoliņa autorkoncerts

ļoti bagāts ar dažādiem reģionāliem un valstiski nozīmīgiem notikumiem Alojā, Dundagā, Mazsalacā, Alūksnē, Ērgļos, kur dalību pieteikuši arī Ogres novada
un apriņķa kori.

No dvēseles, no mirkļa svelmes...

Kas ir Ogres koru apriņķis?
Pēc pašvaldību reformas bijušais
Ogres rajons kopā ar Salaspils un Stopiņu novadiem veido Ogres koru apriņķi, kur darbojas 12 jauktie kori,
divi senioru, divi vidusskolu jauniešu
un četri sieviešu kori. Tātad Ogres
koru apriņķis ir bagāts ar 20 koriem.

Dziesmu svētki Rīgai 810
Liels un skaists notikums šogad
būs Dziesmu svētki Rīgai 810. Tas
notiks 20.augustā Mežaparka Lielajā estrādē ar visu Rīgas koru un
daudzu Latvijas koru līdzdalību.
Dziedātājiem un skatītājiem spilgtā atmiņā palikusi pirms desmit
gadiem svinētā Rīgas 800 gadu jubileja. Tas bija vērienīgs norišu
kalendārs un spilgti, skaisti koncerti. Šogad Rīgas jubilejas svētki
tiks svinēti plašā koru koncertā.
Tā Uvertīru veidos klasiskas kordziesmas (“Rīga dimd” Jāņa
Cimzes apdarē, Emīla Dārziņa
“Senatne”, Jāzepa Vītola “Upe un
cilvēka dzīve”, Pētera Barisona
“Latvijā”) godājamu vecmeistaru
Imanta un Gido Kokaru, kā arī
cienījamu aktīvo virsdiriģentu
Edgara Račevska, Jāņa Zirņa un
Arvīda Platpera vadībā. Koncerta
otrā daļa Meistardarbnīcas būs
komponista-virsdiriģenta veidots
muzikāls portrets caur atpazīstamām un iemīļotām dziesmām.
Dziedātājiem un klausītājiem būs

Ilmāra Znotiņa foto

Ir sākusies gatavošanās XXV
Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkiem, kas notiks
2013.gadā. Kā allaž ceļš uz
Dziesmu svētkiem ir saistīts ar
kopmēģinājumiem un skatēm.
Kopš marta jau notiek koru kopmēģinājumi. Šogad tos organizēju
atšķirīgi no iepriekšējām reizēm,
lai koriem un pašvaldībām būtu
mazāki transporta izdevumi. Gatavojoties 2013.gada svētkiem, visiem jauktajiem koriem pavasarī
notiks divi kopmēģinājumi, savukārt Rīgas 810 svētku dalībniekiem plānots viens kopmēģinājums vasarā.
Arī sieviešu kori satiksies kopmēģinājumos, lai gatavotos nākamajiem Dziesmu svētkiem un
2012.gada Sieviešu un vīru koru
salidojumam. Par tradīciju veidojas Birzgalē pirms gada uzsāktā
ideja, ka sieviešu koru kopmēģinājums noslēdzas ar plašu koncertu. Šogad 12.martā šāds koncerts notika Ogrē, kad pēc spraigas kopdziedāšanas mēģinājumā
vakarā bija koncerts ar visu četru
sieviešu koru (Rasa, Pērles, Lēdmane, Madara) un trīs Ziemeļvidzemes vīru koru (Imanta, Ziedonis, Vecie draugi) piedalīšanos.
Klausītāji un līdzjutēji aicināti
uz Ogres apriņķa Koru kariem
14.maijā Ogres Kultūras centra
Mazajā zālē. Tad vienkopus būs
dzirdami un redzami visi 20 apkārtnes kori. Šogad koru repertuāru pamatā veido Dziesmu
svētku dziesmas un 2011.gada pasākumu repertuārs. 2011.gads ir

Dziesmu svētku un Ogres apriņķa koru virsdiriģente Aira Birziņa
XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

lieliska iespēja muzikālās gleznās
vienkopus baudīt Valta Pūces/
Mārtiņa Klišāna, Jāņa Lūsēna/
Andra Veismaņa, Jura Kulakova/
Ivara Cinkusa, Artūra Maskata/
Mārtiņa Ozoliņa, Ulda Marhilēviča/Inta Teterovska, Uģa Prauliņa/Agitas Ikaunieces, Zigmara
Liepiņa/Romāna Vanaga, Mārtiņa
Brauna/Sigvarda Kļavas, Imanta
Kalniņa/Airas Birziņas un Raimonda Paula/Māra Sirmā portretus. Koncerts solās būt unikāla
muzikālo portretu galerija ar pašu
komponistu, Latvijā iemīļotu solistu un Kristapa Krievkalna veidota orķestra līdzdalību.
Sestie Ogres Mūzikas svētki
2.jūlijā ogrēniešus un pilsētas
ciemiņus atkal priecēs Ogres
Mūzikas svētki. Pēc divu gadu
pārtraukuma šogad Ogres estrādē
skanēs operkori un izcilu solistu
balsis skaistākajās ārijās, duetos
un ansambļos. Ogres pilsēta jau
sesto reizi aicina Latvijas korus uz
opermūzikas svētkiem!
Šie svētki ir unikāli, jo dod iespēju amatieru koriem muzicēt
kopā ar izciliem profesionāļiem Latvijas Nacionālās operas simfonisko orķestri un opermākslas
meistariem, spilgtām, radošām
personībām. Kopš 2004. gada
Ogres Mūzikas svētkus ar savu
dziedājumu pagodinājuši daudzi
Latvijā un pasaulē atzīti mākslinieki – Kārlis Zariņš, Sonora
Vaice, Maija Kovaļevska, Kristīne
Opolais, Egils Siliņš, Sergejs
Jēgers, Samsons Izjumovs, Krišjānis Norvelis, Kristīne Gailīte,
Aira Rūrāne un citi.
Sestajos Ogres Mūzikas svētkos
aicināti piedalīties solisti: Kristīne
Opolais, Kristīne Zadovska, Inga
Šļubovska, Jānis Apeinis, Andris
Ludvigs, Raimonds Bramanis un
Krišjānis Norvelis. Arī šogad, līdzās pieredzējušiem un titulētiem
solistiem, aicinām jaunu un
daudzsološu dziedātāju, Rīgas
Doma kora skolas audzēkni
Laimu Lediņu, kura sevi pieteikusi vairākos vokālistu konkursos
un guvusi daudzas uzvaras Latvijā
un ārzemēs.

Turpinājums 2. lpp.

Sestdienas vakarpusē ogrēnieši
atkal verēja iepazīt komponista,
diriģenta, pedagoga, dzejnieka,
Ogres Goda pilsoņa Leona Amoliņa daiļradi. Viņa vārds ogrēniešiem nav svešs.
Leons vadījis Ogres Mūzikas
skolu, 40 gadus bijis Ogres rajona
koru virsdiriģents, ilggadējs Ogres
skolotāju kora, arī Skolotāju kamerkora dibinātājs un diriģents.
Kā pedagogs strādājis Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Jāzepa Mediņa mūzikas
koledžā, bijis Latvijas Valsts akadēmiskā kora Latvija un Latvijas Radio kora diriģents. No
1981.gada līdz 1992.gadam strādājis Latvijas Nacionālajā operā,
pie tam piecus gadus (1986 –
1990) bijis operas galvenais diriģents. Viņa vadībā iestudētas
10 operas, 9 baleti, diriģējis apmēram 500 izrādes. XX un XXIII
Vispārējo latviešu Dziesmu
svētku simfonisko orķestru virsdiriģents, sacerējis monooperu “Tāluma balsis”, kora un solo
dziesmas, vairākas kantātes un
mesas, simfoniskus skaņdarbus un
kamermūzikas darbus.
Iepriekšejais komponista autorkoncets izskanēja 2007.gada pavasarī, viņa 70. dzimšanas dienā.
“Šis tas ir uzrakstīts pa šo
laiku”, tā pats Leons komentēja
nepieciešamību ar savu veikumu
iepazīstināt klausītājus, “tāpēc aicināju savus draugus atskaņot
manu mūziku”.
Latvijas Nacionālās operas solistes Antras Bigačas, Latvijas
Universitātes vīru kora Dziedonis
(diriģenti Roberts Liepiņš un
Raimonds Počs), Ogres Kultūras

centra jauktā kora Grīva (diriģentes Maija Amoliņa un Evita Konuša, koncertmeistare Sarmīte
Reneslāce), Lielvārdes kultūras
nama vokālās grupas Mik-8 (vadītāja Baiba Klepere, koncertmeistars Antonijs Klepers) un Ugāles
kultūras nama vokālā ansambļa
Post scriptum (vadītāja Rasma
Petmane) sniegumā skanēja gan
dzirdētas un pazīstamas kompozīcijas, gan pieci pirmatskaņojumi –
“Ir tāda nakts”, Karola Vojtila (jeb
pāvesta Jāņa Pāvila II) vārdi un
“Pavasara rīts”, Māra Čaklā vārdi
(Mik-8); “Trejas zvaigznes”,
Raiņa vārdi (Grīva); “Sapņu
vējš”, Jāzepa Osmaņa vārdi,
poēma “Pidriķis un Katrīna”, Vizmas Belševicas vārdi (Dziedonis,
soliste Antra Bigača).
“No dvēseles, no mirkļa svelmes...” nosaukumā lasāmās Leona
Amoliņa dzejas rindas pilnībā raksturo koncerta noskaņu. Arī muzikoloģe Ligita Ašme, raksturojot
konponista daiļradi, raksta:
“Viņa mūzikā izceļas noskaņu
krāsainība, kas radīta ar izteiksmīgu harmonisko valodu, tembru
krāsām, žanra elementiem. Viņa
daiļrade ir dziļas un smalkas jūtu
pasaules izpausme, kas dominē
pār konstruktīvi filozofisko domāšanas veidu. Satura ziņā vadošās
tēmas viņa mūzikā ir pārdomas
par morāles un ētikas problēmām
un apcere par cilvēka dzīves jēgu
un sūtību, mazo formu skaņdarbos – daudzveidīgu noskaņu vērojumi dabā un cilvēka dvēselē un to
atspoguļojums mūzikā.”
Gaišums, iekšeja apgarotība arī
šoreiz virmoja Ogres Kultūras
centra zālē.
Lai koncerts rosina radīt vēl
daudz interesantu orģinālkompozīciju un ar tām priecēt ne tikai
Ogres, bet visas Latvijas klausītājus! Daudz laimes dzimšanas
dienā, Leon!
Elita Priedīte
Koncerts skanēs arī
9. aprīlī plkst. 18.00 Rīgas
Latviešu biedrības Zelta zālē.
Augšminētajam izpildītāju
sastāvam pievienosies arī Dita
Krenberga.
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Tautas deju ansamblis OGRE aicina
Jau vairāk nekā 65 gadus Ogres
jaunieši elpo un dejo vienā ritmā
Ogres Kultūras centra Tautas deju
ansamblī Ogre! Vismaz divas reizes nedēļā mēģinājuma telpas pieskandina 40 dejotāju smiekli un
kurpju dipoņa, vismaz reizi mēnesī meiteņu mati tiek sapīti akurātās bizēs, puišu zābaki nospodrināti spodrāk par spodru un dejotāji priecē skatītājus uz Ogres
vai kādas citas Latvijas pilsētas
skatuves! Un ikreiz, kad pēc nupat
nodejota koncerta sasvīduši un
smaidīgi viņi saņem uzslavu no
vadītājām Ingas Biukšānes un
Mārītes Baltās, aizmirstas mēģinājumos piedzīvotie kritieni, samežģītās kājas un neizdevušies
deju soļi! Tad paliek tikai mirdzums acīs, kas nepāriet līdz pat
nākamajam mēģinājumam, kad

koncertmeistara Guntara Kalnciema klavierpavadījumā jau atkal
tiek dejots, dejots, dejots!
65 gadi vienam deju kolektīvam
ir ilgs mūžs! Kad mēģinājumos
paliek pavisam grūti, paši par sevi
smejamies, ka esam taču pensionāri un ka tāda lēkāšana pie laba
gala nenovedīs! Taču tas viss ir
tikai viens liels joks, un patiesībā
ar sava kolektīva iespaidīgo mūžu
paši dejotāji, kuri ir no 15 līdz 27
gadus veci, ļoti lepojas.
Vēl kolektīvs lepojas ar saviem
draugiem, jo īpaši izceļot Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku deju
kopu Bramaņi, pie kuriem ciemos
TDA Ogre brauc vasarās un cīnās
draugu rīkotajās sporta spēlēs;
Ventspils jauniešu deju kolektīva
Liedags aicināti, ogrēnieši katru
ziemu piedejo Ventspils teātra

nama “Jūras vārti” skatuvi; savukārt rudenī Ogres dejotāji cenšas
neatpalikt jauniešu deju kolektīva
Dardedze rīkotajās “Greizā kompasa” sacensībās. Vēl tuvi sirdij
un mājām ir jauniešu deju kolektīvs Jumpraviņa no Jumpravas, ar
kuru tiekamies ne tikai pavasarī
organizētajos reģiona Deju svētkos, bet arī ikgadējos sadraudzības koncertos!
Ogres rīkotie sadraudzības koncerti pēdējos gados bijuši radošas
izdomas pilni! Tie ir koncerti ar
odziņu, kuros dejotāji parādās sev
un skatītājiem neierastos tēlos.
2.aprīlī ogrēnieši koncertēs kopā
ar deju kolektīviem: Bramaņi,
Dardedze, Liedags, Jumpraviņa,
kā arī pavisam nesen iepazītajiem
- Denči (Rūjiena) un Daugaviņa
(Pļaviņas).
Koncertam izvēlēts zīmīgs nosaukums “Mēs pārtiekam viens no
otra”. Jo patiesi – mēs, dejotāji,
pārtiekam viens no otra, cits no
cita un no dejas!
Jaunieši no deju kolektīva Ogre
aicina visus pilsētas iedzīvotājus
un viesus apmeklēt pašu dejotāju
organizēto koncertu 2.aprīlī! Un,
protams, Ogres dejotāju pulkā tiek
gaidīti arvien jauni dalībnieki!
Nāciet ciemos! Elposim vienu
elpu, smaidīsim vienu smaidu...
dejosim!
Aija Tumane,
TDA Ogre dalībniece

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM!
Gatavojoties jau XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, 11. martā Rīgā, VEF Kultūras pilī notika
jaundeju konkurss “Mēs un deja”. Tam no visas valsts bija pieteiktas 54 jaundejas. 3. vietu ieguva horeogrāfes
Taigas Ludboržas veidotā deja “Uz akmeņa danci griezu” (Māra Ivanova mūzika) Ogres Kultūras centra deju
kolektīva Pīlādzītis sniegumā.

Ogrēniešu vizuālās un lietišķās mākslas darbi ceļos uz Ropažiem
Katru pavasari Latvijā tiek rīkots bērnu un jauniešu vizuālās un
lietišķās mākslas konkurss. Šogad
tēma saistīta ar teātri, jo vasarā
Rīgā notiks IV Latvijas skolu
teātru festivāls, kura laikā iecerēts
eksponēt labākos konkursa “Lietas un tēli” darbus.
Mūsu novada izstāde “Lietas un
tēli” bija skatāma Ogres Mākslas
skolā no 14. līdz 18. martam. Interesenti varēja aplūkot vairāk
nekā 150 autoru darbus.
Ogres Mākslas skolas skolotājiPēteris Aulmanis, Signe Kraukle
un Māra Mārtiņjāne-Kaše - izvērtēja visus izstādē aplūkojamos
darbus. Divdesmit pieciem no

tiem tika piešķirta 1. pakāpe.
Darbu autori: Gita Vilmane, Žaklīna Vagoliņa, Anna Meiere, Paula
Bloma, Kristīne Kovale, Laura
Baltmane (Ogres Valsts ģimnāzija), Jana Libede-Liberte, Aleksejs
Stepanovs
(Jaunogres
vidusskola), Pēteris Potapovs, Oto
Madernieks, Artis Ābeltiņš, Jēkabs Šmits, Maija Stikute, Sintija
Kupča, Ieva Andersone un skolēnu grupa (Ogres 1. vidusskola),
Santa Kalniņa, Paula Stauža,
Indra Rudzīte, Lana Prokofjeva,
Sandra Kalniņa, Lolita Karziņina
(Krapes pamatskola), Linda Bukša, Laura Jēgere, Alise Viduce,
Marta Ločmele, Māra Atslēdziņa

(Madlienas vidusskola), Signe
Kokina, Samanta Berena, Linda
Kiršbauma, Senda Špone, Justīne
Kalniņa (Lauberes pamatskola),
Vlada Afanasjeva, Elīna Skutele,
Viktorija Raiļana (Ogres novada
Bērnu un jauniešu centrs), Adelīna Nikitenko (Ogres pamatskola), skolēnu grupa no
Lielvārdes vidusskolas.
Šie darbi 4. aprīlī ceļos uz nākamo - Pierīgas novadu skati, kas
noritēs Ropažos.

PIEKTDIEN, 1. JŪLIJĀ
22.00 Svētku ieskaņa Pilsētas skvērā
Dzied koris Ogre, galvenais diriģents Jānis Zirnis
23.00 Šūberta mūzikas vakars pie Kūrmājas
Muzicē Spīķeru kvartets un oktets
SESTDIEN, 2. JŪLIJĀ
11.00 Koncerts Tam mirklim, bijušam starp mums Ogres ev. luteriskajā baznīcā. Vokālā grupa Anima Solla, stīgu kvartets Gaiva
12.00 Koncertuzvedums Sprīdītis Pilsētas skvērā
Ogre Kultūras centra Mazais teātris un grupa Svilpastes
18.00 Koncerts Improvizācijas par operu Pilsētas skvērā
Čellu trio Melo-M
20.00 Koncerts OPERMŪZIKA Ogres estrādē
Viesmāksliniece Kristīne Opolais, Latvijas Nacionālās operas orķestris,
Latvijas Nacionālās operas solisti, Latvijas amatierkori
22.30 Mūzikas svētku balle. Muzicē Madlienas pūtēju orķestris
Turpinājums no 1. lpp.

Ogres novada kori gatavojas vasarai
Svētku koncerta programmu
veidojam kopā ar Latvijas Nacionālās operas diriģentu Mārtiņu
Ozoliņu, kurš Ogres Mūzikas
svētkos ir diriģējis kopš 2004.
gada.
Ogres kā skaistas un sakoptas
kūrortpilsētas vārds kļūst atkal
dzirdams un pazīstams, tādēļ piedāvāt ogrēniešiem, tās viesiem, kā
arī ārzemju tūristiem vienu izcilu
vasaras festivālu būtu nozīmīgs ieguldījums pilsētas un novada attīstībā. Daudzviet pasaulē mazas
pilsētiņas ir pazīstamas tikai ar
kādu spilgtu personību vai notikumu, kura dēļ turp dodas simtiem ceļotāju, mākslas un mūzikas
mīļotāju. Aicinām jūs, ogrēnieši,

22. aprīlī
10.00 Koncerts LIELAJĀ PIEKTDIENĀ
Ogres ev.lut. baznīcā. Piedalās koris Ogre
un Skolotāju kamerkoris. Ieeja brīva
24. aprīlī
11.00 Mazo vokālistu konkurss “Ogres novada CĀLIS 2011”
Ogres Kultūras centrā. Ieejas maksa gan maziem, gan lieliem Ls 0,70

Sanita Nikitenko,
Ogres novada vizuālās un
lietišķās mākslas metodiskās
apvienības vadītāja

25. aprīlī
14.00 KRĀSAINĀS LIELDIENAS Pilsētas skvērā
16.00 Vokālā grupa Putni koncertprogrammā ROŽU DZIESMAS
Ogres Kultūras centra Mazajā zālē. Ieeja brīva

(Jumprava); Grams, vad. Līga
Dziedātāja, Nona, vad. Juris Kļaviņš, Puķuzirnis, vad. Sarmīte Viļuma (Ikšķile); Mik-8, Mikauši II,
vad. Baiba Klepere (Lielvārde);
Magnēts, vad. Raimonds Graudiņš ( Ķegums); Stari,vad. Inese
Nereta (Lēdmane), Tikai tā, vad.
Maira Līduma (Birzgale); Vālodzīte, Vālodzīte (zēnu ansamblis),
vad. Ilona Koroševska, Fantāzija,
vad. Inga Treibaha (Salaspils).
Aira Birziņa

Andra Upenieka foto

šiem novadiem. Skatē piedalījās
dziedātāji no Birzgales, Ciemupes, Ikšķiles, Jumpravas, Ķeguma, Lēdmanes, Ogresgala,
Lielvārdes, Madlienas, Ogres, Salaspils, Suntažiem, Taurupes un
Tomes. Skate Ikšķilē bija pirmā
kārta Latvijas vokālo ansambļu
konkursam, tādēļ saskaņā ar nolikumu uz Vidzemes novada konkursu žūrija izvirzīja sekojošus
dalībniekus: Anima Solla, vad.
Mārīte Puriņa (Ogre); Modus Vivendi, vad. Kaspars Ādamsons

Novēlu skaistām putnu un citām
dziesmām piepildītu pavasari koru
dziedātājiem un diriģentiem, ogrēniešiem un visiem pirmo “Kultūras Ziņu” lasītājiem!
Uz satikšanos muzikālajā Ogrē!
Aira Birziņa,
Dziesmu svētku, Ogres apriņķa
koru virsdiriģente un Ogres
sieviešu kora Rasa diriģente

Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.

Trīspadsmit vokālie ansambļi dosies uz Vidzemes novada skati
Ikšķiles tautas nams 13.martā
skanēja un virmoja no Ogres apriņķa vokālo ansambļu dziedātāju
balsīm un emocijām - no vismazākajiem pirmskolas vecuma dziedātājiem līdz pieredzes bagātiem
senioru ansambļiem. Žūrijas komisija – Aira Birziņa ( Ogres apriņķa virsdiriģente), Jānis Ozols
(grupas Cosmos dziedātājs un
kora Maska diriģents), Zane Stafecka (grupas Latvian voices dziedātāja un kora Zemgale diriģente)
noklausījās 27 ansambļus no se-

un jūsu draugus pavadīt vasaras
sestdienu Ogrē – kādreiz tik slavenajā rīdzinieku kūrortā, ārstniecības un atpūtas vietā. Dienas
garumā būs dažādas muzikālas
norises pilsētā. Dāvājiet sev iespēju elpot Ogres priežu gaisu un
baudīt izcilu mākslinieku mūziku!

Vokālā grupa Anima Solla
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Der zināt

Ar savu gaismu rotā, Latvija,
Ikvienu latvieti, kas elpo dzīvs;
Neviens no tevis nevar atlauzt mūs,
Ar visu ērkšķi roze sirdī būs.
/Zinaīda Lazda/

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17.00 Pulcēšanās gājienam pie Ogres Kultūras centra.
17.15 Atceres brīdis pie Politiski represēto piemiņas akmens.
18.00 Olgas Šnores gleznu izstādes “Ziedi” atklāšana. Sarunas un atmiņu stāstījumi pie tējas galda.

Ogres Centrālajā
bibliotēkā
Ogrē, Brīvības ielā 35
Informācija:
tālr: 65071947;
e-pasts: info@ocb.lv
19. aprīlī. plkst. 16.00
Tikšanās ar grāmatas “Latvieši ir visur” autoru Otto Ozolu
IZSTĀDES
Līdz 30. martam Uzziedi pavasarim!
15. – 31. marts Dzejniecei Amandai Aizpurietei - 55
25. marts - 15. aprīlis Teātra dienai veltīta izstāde
Svētki teātrim un skatītājiem
28. marts – 11. aprīlis Smaidiet un labi būs!
1. – 30. aprīlis Konkursam Zelta ābele - 2010 nominētās grāmatas
mūsu bibliotēkā
11. – 30. aprīlis Imantam Skrastiņam - 70
PIEDĀVĀJAM
E–parakstam var pieteikties pirmdienās un trešdienās no
plkst. 12.00 līdz 19.00. Otrdienās, ceturtdienās, piektdienās - iepriekš
piezvanot pa tālr.: 65071947 vai e-pastā: galina.sablina@ocb.lv
Reģionālais mācību centrs rīko Bezmaksas apmācības datorprasmju pamatiemaņu apguvei. Pieteikties personīgi pieaugušo lasītavā
vai pa tālr.: 650 71947, vai e-pastu: info@ocb.lv
Tikai bibliotēkā ikvienam interesentam ir iespēja:
* noskatīties latviešu dokumentālās, animācijas un spēlfilmas;
* tiešsaistē lasīt žurnālus un avīzes datubāzes “Lursoft” laikrakstu
bibliotēkā.

26. martā Deju kolektīvs Raksti XV Deju svētku lieluzveduma repertuāra konkursā Valmieras Kultūras centrā
26. martā Ogres Tautas teātris ar Moljēra lugas Dons Žuans izrādi
Liepājā
2. aprīlī Deju kolektīvs Aija Aizkraukles tautas namā koncertā “Draugu
sadancis”
2. aprīlī plkst. 16.00 Koris Ogre un Skolotāju kamerkoris Cēsu Sv. Jāņa
baznīcā
8. aprīlī plkst. 19.00 Koris Ogre un Skolotāju kamerkoris Rīgas Doma
baznīcā
16. aprīlī plkst. 14.00 Novadu pūtēju orķestru skate un sieviešu kora
Rasa koncerts Madlienas kultūras namā
23. aprīlī Jauktais koris Ogre Artūra Salaka 120 gadu jubilejas koncertā
VEF Kultūras pilī
30. aprīlī Senioru koris Atvasara dzied un stāda piemiņas ozolu
Likteņdārzā

Ogres Mūzikas skolā
Ogrē, Brīvības ielā 50
Informācija: tālr.: 65045374;
e-pasts: omuzskola@inbox.lv
7. aprīlī plkst. 17.00
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts. Piedalās Ogres, Birzgales, Jumpravas, Strenču mūzikas skolu audzēkņi.
14. aprīlī plkst. 17. 00
Klavieru nodaļas sagatavošanas klases un absolventu koncerts.
Rādīsim, kādi esam iestājoties, kādi, pabeidzot Mūzikas skolu.
19. aprīlī
Atvērto durvju diena Ogres Mūzikas skolā.
Gaidām ciemos bērnudārzu audzēkņus!

Ogres Mākslas skolā
Ogrē, Brīvības iela 11
Informācija:
tālr: 65022174, 65021459;
e-pasts: omaksla@oic.lv
SAGATAVOŠANAS GRUPU BĒRNU
(3 – 6 gadi un 6 – 12 gadi)
DARBU IZSTĀDES
2011.GADA PAVASARĪ

BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ martā - aprīlī

23. marts - 2. aprīlis. Skolotājas: Signe Kraukle, Ilze Kupča,
Elīna Reča, Astrīda Mazule, Žanete Žvīgure

IZSTĀDES. Pavasaris - brīnumdaris. Jociņi – spociņi. Pavasaris nāk
ar gājputniem. Ernestam Birzniekam – Upītim – 140.
Ai, zaķīti, garausīti. Kā es tevi sen gaidīju.

6. - 16. aprīlis. Skolotājas: Inguna Strazdiņa, Astrīda Mazule,
Žanete Žvīgure, Sarmīte Munde

KONKURSS. 1. – 20. aprīlis Putnu pasaule

20. aprīlis - 3. maijs. Skolotājas: Inese Karpova, Astrīda Mazule,
Žanete Žvīgure

Nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, kas neapmeklē
bērnudārzu
25. martā plkst. 11.00 Latviešu tautas pasakas par brīnumiem
29. aprīlī plkst. 11.00 Es savai māmiņai

6. - 17. maijs. Skolotājas: Violeta Žukovska, Astrīda Mazule,
Žanete Žvīgure, Sarmīte Munde, Elīna Reča

Madlienas Kultūras
namā
Informācija: 65039166
25. martā plkst. 13.00
Atceres brīdis KLUSĒŠANA
kapu kalniņā komunistiskā
genocīda upuru piemiņai
27. martā plkst. 16.00
Latviešu spēlfilma DANCIS PA TRIM Madlienas kinoteātrī
1. - 31. marts
Izstāde ES ESMU. Madlienas mākslas skolas 1. klases audzēkņu
darbu izstade zīmēšanā un kompozīcijā.
8. aprīlī plkst. 21.00
Atpūtas vakars DZĪVE IR SKAISTA. Muzicē grupa “Kantoris 04”.
16. aprīlī plkst. 14.00 Ogres apriņķa PŪTĒjU ORķESTRU SKATE
23. aprīlī plkst. 13.00
Lieldienu pasākums senioriem SAULES SVĒTKI
24. aprīlī plkst. 9.00 LIELĀS DIENAS TIRGUS
24. aprīlī plkst. 10.00
Koncerts SPĪDI, NU, SAULĪTE
Viesosies deju kolektīvs no Igaunijas.

19. - 30. maijs. Skolotājas: Iveta Priedīte, Astrīda Mazule,
Žanete Žvīgure

OGRES MĀKSLAS SKOLA
aicina bijušos audzēkņus, skolotājus un darbiniekus
uz salidojumu un Mākslas dienām Ogrē 2011. gada 16. aprīlī.
Pieteikties līdz 2011. gada 4. aprīlim.
Tālr.: 65021459, 22009867; e-pasts: omaksla@inbox.lv

16. APRĪLĪ MĀKSLAS DIENA OGRĒ
12.00 Mākslas dienu atklāšana Pilsētas skvērā.
14.00 Elitas Patmalnieces personālizstādes atklāšana.
16.00 GARĀKĀS GLEZNAS mērīšana.
Brīvības ielā no plkst. 12.00 uz divām skatuvēm muzicēs, dziedās,
dejos lielie un mazie ogrēnieši, darbosies Amatnieku tirdziņš, ikviens
varēs iemēģināt roku Radošajās darbnīcās un GARĀKĀS GLEZNAS
tapšanā.

Mazozolu Tautas
namā
Informācija: tālr.: 65031953;
e-pasts: mazozoli@inbox.lv
27. martā plkst 16.00 Ādolfa
Alunāna viencēliena joks Mūsu
pokāls Taurupes amatieru teātra
“Maska” sniegumā.

Ogres Vēstures un
mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15
Tālr. informācijai: 65024345
Darba laiks
Otrdienās, ceturtdienās,
piektdienās
10.00 – 17.00
Trešdienās (ieeja bez maksas)
10.00 – 18.00
Sestdienās
11.00 – 15.00
Svētdienās
brīvdiena
9. marts - 9. aprīlis
Izstāde Spānijas savaldzinātā.
Marta Alberinga
Izstādē apskatāma neliela daļa
no Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzeja krājumos atrodamās spāņu
dejas karalienes Martas Alberingas (27.07.1909 – 06.12.2005) kolekcijas. Spāņu dejas īpašo
noskaņu uzbur deju “Tango”, “Serenāde”, “Korrida” un “Fandangiljo” leģendārie tērpi, kā arī
neatņemami to aksesuāri – vēdekļi, lakati un kastaņetes. Marta
Alberinga ar dzīvesbiedru, čellistu
Valfrīdu Alberingu, bija aizrautīgi
kolekcionāri, tādēļ izstādi papildina arī priekšmeti no abu veidotās kolekcijas, lielākoties, grezni
porcelāna izstrādājumi. Izstādes
laikā muzeja pastāvīgo kolekciju
“Ogre – peldu un gaisa kūrorts”
papildina leģendārās dejotājas atpūtas tērps no 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem.
P.S. Veidojot izstādi, kļuva zināms, ka Martai Alberingai piederējis dāvināts īpašums Ogrē,
Rībelītes vai Kartonfabrikas rajonā. Lūdzam atsaukties cilvēkus,
kuriem zināma jebkāda informācija par ēkas atrašanās vietu.
26. martā plkst. 16.00
Martai Alberlingai veltīta pēcpusdiena Spānijas savaldzinātā
Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzeja kolekcijas glabātājas
Ligitas Kalniņas stāstījums par
Martas Alberlingas bagāto mūžu.
Pasākumā skanēs flamenko melodijas ģitārista Nika Anča sniegumā, spāņu dejas izpildīs
flamenko deju kluba “Duende”
dejotājas. Ieejas maksa – Ls 1.00
(pieaugušajiem); Ls 0,60 (skolēniem, studentiem, pensionāriem).
Uzmanību!
Vietu skaits ierobežots. Lūdzam
pieteikties, zvanot pa tālr:
65022251 vai rakstot uz e-pastu:
santa.ogresmuzejs@gmail.com
16. aprīlī plkst. 14.00
Mākslinieces
Elitas Patmalnieces
personālizstādes atklāšana.
Māksliniece arī iezīmēs savu
motīvu Mākslas dienu laikā darinātajā kopīgajā gleznā.
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Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15
Informācija: diennakts dežuranta
tālr.: 65024680
biļešu kases tālr.: 65047740
www.okc.lv
Kases darba laiks no 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdiena
slēgta
Otrdiena
14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
14.00 - 19.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
25. martā plkst. 19.00 Lielajā zālē
Grupas BALTIE LĀČI koncerts. Daudziem būs parsteigums, uzzinot,
ka tautā iemīļotās dziesmas “Jaunība, jaunība, sārtais vīna trauks” autore
ir dzejniece Broņislava Martuževa. Viņa ir saraksījusi arī daudz citas ne
mazāk melodiskas dziesmas un šobrīd tās visas ir uzticējusi izpildīt
Andrim Baltacim un grupai “Baltie lāči”. Ir izveidota patriotisku un dzīvespriecīgu dziesmu programma. Biļešu cena Ls 4; 5; 6
27. martā plkst.12.00 Lielajā zālē
Muzikāla izrāde bērniem DRAUDZĒSIMIES.
Liepājas ceļojošais leļļu teatris Maska dāvinās mazajiem ogrēniešiem
muzikālu izrādi, kas bērniem mācīs saudzēt dabu un draudzēties ar to.
Biļešu cena Ls 1; 1,50
29. martā plkst. 19.00 ALNIM ZAĶIM – 80.
Jubilejas koncerts ATCELTS!!!
PĀRCELTĀ IZRĀDE! VISAS BIĻETES DERĪGAS!
1. aprīlī plkst. 15.00 Lielajā zālē
“Jaunā Zvaigžņu Teātra ” izrāde - detektīvs pēc Astrīdas Lindgrēnes
darba motīviem BLUMKVISTS – MESTARDETEKTĪVS.
Biļešu cena Ls 3
1. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Humoršovs SMEjIES VESELS! Izrādi veido savā starpā nesaistītas
ainiņas no dzīves, kurās skatītājs varēs atpazīt gan sevi, gan savus paziņas. Materiālu izrādei izveidojis Valmieras teātra aktieris Imants Strads,
bet režisora lomu uzņēmies aktieris Jānis Reinis. Programmu papildinās
Dzintara Čīčas jaunā dziesmu programma, kurā skanēs gan mazāk dzirdētas Raimonda Paula dziesmas jaunās skaņās, gan pasaulē populāri
čigāniski šlāgeri un asprātīgas tautasdziesmas.
Biļešu cenas Ls 4; 5; 6
2. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Koncerts MĒS PĀRTIEKAM VIENS NO OTRA
Piedalās TDA Ogre un draugi. Biļešu cena Ls 1
3. aprīlī plkst.12.00 Lielajā zālē
Ogres Kultūras centra Mazā teātra pirmizrāde ATMASKOT
DIREKTORI (pēc Dainas Ozoliņas darba motīviem).
Biļešu cena Ls 1
3. aprīlī plkst. 16.00 Mazajā zālē
Koncerts LAI RUNĀ MŪZIKA. Piedalās Ogres Kultūras centra
sieviešu koris Rasa un Madlienas pūtēju orķestris. Biļešu cena Ls 1.
6. aprīlī plkst.14.00 Lielajā zālē
Muzikāla pasaka bērniem PRINCESE UZ ZIRŅA
Lomās: Kristiāna Balčus vai Zane Meldere, Aīda Ozoliņa,
Egija Silāre, Elizabete Balčus, Enriko Avots, Krišjānis Salmiņš.
Biļešu cena Ls 2
PĀRCELTĀ IZRĀDE! VISAS BIĻETES DERĪGAS!
7. aprīlī plkst.19.00 Lielajā zālē
Izrāde HENRIjS VIII, Karaliskais gambīts. Izrāde par skandalozo
16. gs angļu monarhu Henriju VIII Tjūdoru. Lomās Andris Bērziņš,
Lāsma Kugrēna, Aīda Ozoliņa, Raimonda Vazdika, Indra Burkovska,
Zane Burnicka, Egija Silāre un Ruta Vītiņa. Biļešu cenas Ls 4; 5; 6
8. aprīlī plkst.19.00 Mazajā zālē
Salonmūzikas vakars MĪLAS VALŠI. LATVIJAS RADIO KORIS un
diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu “Mīlas valši”. Varēsim baudīt plašu sajūtu gammu īpaši šim koncertam sacerētajā Artura Maskata,
Ērika Ešenvalda, Jura Ābola un Pētera Butāna mūzikā ar Imanta
Ziedoņa, Aleksandra Čaka un Paulīnes Bārdas dzeju; kā arī ļauties

Johannesa Brāmsa romantiskajai mūzikai. Diriģents Sigvards Kļava šo
programmu dēvē par ideālās mīlestības meklējumu ceļu, uz kura Brāmsa
“Mīlas valši” sastapsies ar latviešu romantisko dzejnieku un komponistu
liriku. Juteklisko programmu caurvīs stāsts, kas Brāmsa mūzikas mīļotājiem palicis neatklāts, proti, dižā skaņraža vārdos nenosauktā 40 gadus
ilgā draudzība ar pianisti Klāru Vīku – komponista Roberta Šūmaņa
sievu. Koncertā stāstnieks Orests Silabriedis atklās abu mūzikas dižgaru
sarakstes lappuses, savukārt, par muzikālo labskanību rūpēsies pianisti
Dace Kļava un Aldis Liepiņš.
Biļešu cenas Ls 4. Vietu skaits ierobežots!
9. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Ogres novada Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestra “Ciemupe” 40
gadu un diriģenta Gunāra Freidenfelda 70 gadu
jUBILEjAS KONCERTS. Piedalās - koris Šatrija no Rasainu pilsētas Lietuvā, Ogresgala vokālais ansamblis Saime, vidējas paaudzes
deju kopa Aija un mūsdienu deju grupa Teixma. Ieeja brīva.
9. aprīlī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEjU LAIKS. Spēlē Inga&Normunds.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem,
Ls 5, pasākuma dienā Ls 7. Ballēties varēs līdz plkst. 02

Ciemupes Tautas
namā
9. aprīlī plkst.16.00
PENSIONĀRU BALLE
Viesosies seno deju grupa
Ballare.
Muzicēs Gundars Zariņš.
Radošās darbnīcas izstāde.
Pieteikties un samaksāt dalības
maksu Ls 1 līdz 5. aprīlim.
Tālr.: 65068734, 65068716.

10. aprīlī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Koncerts PA DEjAS CEĻU. Piedalās: senioru deju kolektīvi Ogrēnietis, Ķeipene, Sumulda; vidējēs paaudzes deju kolektīvi - Aija,
Raksti, Lustīgais, Made, Ķeipene; jauniešu deju kolektīvi - Ogre,
Spāre, Daina, Iksķiles jauniešu deju kolektīvs.
Biļešu cena Ls 1
13. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Grupas RIČI koncerts. Sadarbībā ar izdevniecību “Platforma Records”
grupa RIČI prezentē savu otro studijas albūmu, aktīvi koncertējot pa
visu Latviju. Gan jaunajā albumā, gan koncerttūrē kopā ar RIČIEM
klausītājiem būs iespējams dzirdēt un redzēt jauno dziedātāju Annu Dribas, kuru daudzi atceras kā spāniski temperamentīgo “O! Kartes muzikālās akadēmijas” dalībnieci. Grupas koncerttūre iecerēta kā muzikāli
aizraujošs ceļojums, kas ļaus klausītājiem tikties ne tikai ar latviešu, bet
arī angļu, itāļu, spāņu, franču, meksikāņu, krievu un, protams, čigānu
tautas populārajām melodijām. Par uzveduma horeogrāfiju rūpēsies eksotisko deju teātris Karinedance un horeogrāfe Karine, kuras mākslinieciskais izteiksmes veids pārliecina ar oriģinālām idejām un
neatkārtojamu izpildījuma stilu. Biļešu cena Ls 3; 4; 5
17. aprīlī plkst. 14.00 Lielajā zālē
Koncerts VIZBUĻU PUTENĪ. Piedalās senioru dāmu deju kolektīvi.
Biļešu cena Ls 1
21. aprīlī plkst. 19.00 Mazajā zālē
Koncertuzvedums PASAKAS PAR ZIEDIEM
Annas Sakses pasaku emocionalā bagātība, Jaunā Rīgas teātra aktiera
Gundara Āboliņa, komponista un pianista Valta Pūces un flautistes Ditas
Krenbergas sniegums kopa ar ekrānā projicētajiem Pētera Apses ziedu
foto tuvplāniem jau pirmajās minutēs ieved skatītājus citā pasaulē. Aicinām izbaudīt to!
Biļešu cena Ls 5; skoleniem, pensionāriem (uzrādot apliecību) – Ls 3
Vietu skaits ierobežots!
Sveiciens dziedošajiem CĀLĒNIEM!
Aicinām visus mazos māksliniekus (līdz 5 gadu vecumam ieskaitot)
piedalīties mazo vokālistu konkursā “Ogres novada Cālis 2011”
24. aprīlī plkst. 11 Ogres Kultūras centrā.
Lūdzam pieteikties līdz 15. aprīlim Ogres Kultūras centrā.
Anketas un nolikums pieejams Ogres Kultūras centrā vai www.okc.lv
Dalības maksa “Cālim” Ls 1.
Ieejas maksa gan maziem, gan lieliem Ls 0,70.
25. aprīlī plkst. 16.00 Mazajā zālē
Koncertprogramma ROŽU DZIESMAS
Tā veidota kā literāri muzikāla meditācija par mīlestības tēmu. Programmas veidotāji iedvesmojušies no “Ave Maria” lūgšanu muzikāli stilistiskās daudzveidības un skaistuma.
Piedalās: vokālā grupas PUTNI, mākslinieciskā vadītāja Antra Dreģe,
soliste Iveta Romancāne, pianistes Aurēlija Šimkus un Aija Ziņģīte.
Programmā O. Harkavija, J.S. Baha – Guno, G. Holsta, J.Ābola, A.Pjacollas, F. Pulenka, M. Ravēla u.c. komponistu skaņdarbi. Skanēs literāru
darbu fragmenti Antonijas Apeles režijā. Ieeja brīva.
25. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Ogres Tautas teātra pirmizrāde - Džeims Goldmens LAUVA ZIEMĀ.
Biļešu cena Ls 1

Koncepcijas autore Ligita Zadvinska, tālr.: 26543512, tekstu redaktore Elita Priedīte, tālr.: 65020967, e-pasts: elita.priedite@okc.lv, makets - Ilga
Eglīte. Tirāža 12000 eks.

Ogresgala
Tautas namā
27. martā plkst. 17.00
Izrāde jAUTRĀ TANDĒMĀ
Lomās: Jakovs Rafalsons un
Gunta Virkava. Biļetes cena Ls 3
16. aprīlī plkst. 12.00
MĀKSLAS DIENAS
OGRESGALĀ
Ietērpsim savu autobusa
pieturu jaunā ietērpā!
Aicinām iedzīvotājus piedalīties
skiču konkursā Mana autobusa
pietura. Darbus iesniegt līdz
8. aprīlim Ogresgala tautas
namā.Trīs labāko skiču autori
saņems pārsteiguma balvas.
21. aprīlī plkst 11.00
Koncertuzvedums bērniem
LIELDIENAS ČUČUMUIŽĀ
Piedalās: Lieldienu zaķis, rūķīšu
krustmāmiņa Kristīne, rūķītis
Kikī, rūķītis Taustiņš no Čučumuižas. Biļetes cena Ls 1
24. aprīlī plkst. 12.00
Tradīciju parkā
Lieldienu svinības
KARIET, BRĀĻI ŠŪPOLĪTES!
Dziedāsim, rotaļāsimies, dejosim
un priecāsimies kopā ar folkloras
kopu Dandari
Dāmu klubiņa dalībnieces
aicina rokdarbnieces pirmdienās
plkst. 18.30 uz kopīgu atpūtu un
vakarēšanu.

Ķeipenes Tautas
namā
2. aprīlī plkst. 15.00
Koncerts MĪ-LE-STĪ-BAI
Režisors, aktieris un dziesminieks
Varis Vētra prezentēs savu pirmo
dziesmu albumu “Pārdodu vēju un
zirgu vēl klāt...”.

