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Kultūras Ziņas
PA “Ogres novada kultūras centrs”

TAUTAS MĀKSLAS UN AMATU DIENA

27. novembrī

BALTĀ LAIPA
Ogres Kultūras centrā
10.decembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00

plkst. 16.00 Ogres Kultūras centra Lielajā zālē
labdarības koncerts

Ogre, atver savu sirdi!
Tuvojas enģeļu laiks... Latvijā ir daudz mazu sirsniņu, kas tic
labestībai un brīnumam, ka arī pār viņu mājām nolaidīsies eņģeļi.
Tie ir bērni, kurus skārušas smagas slimības un tiem ir
nepieciešama visu mūsu palīdzība, lai gūtu cerību būt veseliem un
dzīvot.
Šogad savus sargeņģeļus ļoti gaida mazā Maija, Adriāns, Renārs,
Valērija, Katrīna un vēl daudzi bērni, kuru vecāki ierobežoto
finansiālo iespēju dēļ nevar palīdzēt tā, kā tas mūsdienās būtu
iespējams. Taču iepriekšējo gadu pieredze ļauj droši apgalvot, ka
mēs kopā spējam vienoties un palīdzēt tiem, kuriem tas visvairāk
nepieciešams! LNT televīzijas, portāla Ziedot.lv un Swedbank ierosinātajai labestības
akcijai “Eņģeļi pār Latviju” iedzīvotāji kopumā ir ziedojuši 1 224 4363 latus, sniedzot
iespēju ārstēties vairākiem simtiem bērnu.
Ogrē, tāpat kā citviet Latvijā, dzīvo ļoti daudz sirsnīgu un atsaucīgu cilvēku. Lai
simboliski pievienotos labdarības akcijas “Eņģeļi pār Latviju” vēstnešu pulkam, aicinām
savas Ziemassvētku egles rotāšanā izmantot eņģeļu motīvu... skolās, mājās, darbavietās!
Lūgt ir daudz grūtāk, nekā dot. Ticēsim, ka arī šajos Ziemassvētkos ar Jūsu atbalstu
eņģeļi nolaidīsies pār Latviju un visās Latvijas pilsētās iemirdzēsies Eņģeļu egles.
Aija Lastovska, SWEDBANK Ogres filiāles vadītāja
Advents ir tas laiks, kad ikvienā sirsniņā iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku
brīnuma, kas ved mūs pretī kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen
aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna jāatrod. Palīdzot cits citam, ceļu uz
Ziemassvētku brīnumu iesim kopā ar Ogres novada kultūras un izglītības iestāžu
labākajiem amatiermākslas kolektīviem un individuālajiem izpildītājiem.
*Ogres Kultūras centra bērnu deju kolektīvs Pīlādzītis (3.klašu; 4.klašu un 5. -6.klašu; 7. –
8.klašu grupas), vadītājas Mārīte Baltā, Kristīne Romane, koncertmeistare Brigita Zīmele.
* Ogres Kultūras centra bērnu vokālā studija Svilpastes, vadītājas Ilze Miezere un Jolanta
Kalniņa.
*Ogres Mūzikas skolas akordeonistu grupa (Natālija Čuriļina, Viktorija Judicka, Daina
Laizāne – akordeons; Alla Kozlovska – klavieres; Hermanis Čuriļins – sitamie
instrumenti), vadītāja Natālija Čuriļina.
* Ogres Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris Ciemupe, diriģenti Gunārs Freidenfelds,
Linda Ivanova.
* Ogres Bērnu un jauniešu centra ģitāristu ansamblis, vadītāja Linda Ivanova.
* Ogres 1.vidusskolas jauktais ansamblis, vadītāja Gunita Bičule, koncertmeistars Guntars
Kalnciems.
* Ogres 1.vidusskolas dueti (Jēkabs Kristiāns Kindzulis un Niklāvs Dāvis Kindzulis;
Raimonds Ritums un Agnese Kalinkeviča), vadītāja Gunita Bičule.
* Ogres 1.vidusskolas jauktais koris Anima, diriģente Gunita Bičule.
* Ogres Valsts ģimnāzijas jauktais koris Gājputni, diriģente Daina Čudare.
* Ogres pamatskolas 5.klases ansamblis, vadītāja Daina Čudare.
* Ogresgala pamatskolas ansamblis, vadītāja Inese Dudele.
* Suntažu vidusskolas deju kolektīvs, vadītāji Dzintars un Skaidrīte Andževi.
* CV CLUB, vadītāja Anete Antrope.
* Deju drupa Teixma, vadītāja Teiksma Ziemele.
Vizuālās un lietiškās mākslas izstādi Labo domu aizkari veidos Ogres novada izglītības
iestāžu vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu dalībnieki Lietišķās un vizuālās mākslas
metodiskās apvienības vadītājas Sanitas Nikitenko vadībā.

27. novembrī iedegsim pirmo
svecīti Adventa vainagā!
27.novembrī baznīcas zvani ieskandinās Pirmā
Adventa svētdienu, ar kuru sākas Ziemassvētku gaidīšana.
Advents (lat.val. adventus) – atnākšana. Tas ir pārdomu
laiks pirms lielā brīnuma un prieka vēsts – Kristus
piedzimšanas. Adventa pirmajā svētdienā sākās arī jaunais
Baznīcas liturģiskais gads.
Adventa laika simbols ir vainags. Neliels ieskats Adventa vainaga vēsturē.
1833. gadā Hamburgā evaņģēliskās baznīcas garīdznieks Jānis Heinriks Vicherns
nodibināja, t.s. “Skarbo māju” (Rauhe Haus) – patversmi pabērniem un grūti audzināmiem
pusaudžiem. Viņa mērķis bija tos ievest “apsolītajā zemē”, kur valda kārtība, mīlestība un
savstarpēja uzticība Uzsākot Adventa laiku, mācītājs Vicherns kopā ar saviem bāreņiem un
pusaudžiem izpušķoja koka krustu ar egļu zariem un 23 svecēm, jo Adventa laiks ir 23
dienas. Tas bija pirmais Adventa vainags Vācijā. Tā šī simboliskā tradīcija sāka savu garo
ceļojumu pa dažādām Eiropas zemēm.
Kopš šī laika Advents ir ticis svinēts dažādi. 23 raibās sveces ar laiku aizvietoja ar četrām
baltām un 19 sarkanām svecēm. Baltās bija domātas svētdienām – prieka un
augšāmcelšanās dienai. Pamazām pušķoto koka krustu aizvietoja ar no egļu zariem vītu
vainagu, ko rotāja četras sveces – katrai Adventa svētdienai viena.
Mācītājs Vicherns kopā ar saviem bērniem katru vakaru sapulcējās patversmes plašajā
priekšnamā, kur atradās zaļais koka krusts ar 23 svecēm, un katru vakaru aizdedzināja vienu
sveci vairāk. Un tā Ziemassvētku priekšvakarā dega visas 23 sveces. Šie svētsvinīgie
Adventa laika vakari sveču gaismā veicināja “Skarbās mājas” kopīgo ģimenisko garu.
Nepagāja ilgs laiks, un šī ideja tika pārņemta un ieviesta draudzes dzīvē un atsevišķās
ģimenēs.
Pēc mediju materiāliem

.

Laipa - paaudžu pieredzes saikne. Laipa - tautu kultūru izziņas ceļš.
Metīsim laipu arī no tumšā rudens laika uz balto ziemu, kas no tālajiem
senču laikiem atsauc atmiņā darbošanos amatniecības un lietišķās mākslas laukā- aušanu,
adīšanu, pīšanu, sveču liešanu, rotu darināšanu un arī kādu modernāku rokdarbu veidu. Tas
ir arī laiks, kad tiek iekrāts dziesmu un danču pūrs. Tas ir laiks, kad varam pirkt un pārdot,
dāvināt un ar saviem darinājumiem iepriecināt cits citu tuvajos Ziemassvētkos.
Pēc senām tradīcijām tas ir Budēļos iešanas laiks. Tas ir laiks, kad jāuztur dzīvesprieks
un jāveicina pārticība.
Tautas mākslas un amatu diena Baltā laipa aktualizēs tautas tradīciju un amatu prasmju
pārmantojamību - būs iespēja, rimti un mierīgi sarunājoties ar meistariem, vērot pacietīgā
un ilgstošā meistarības skolā radītus tautas lietišķās mākslas un amatniecības darbus,
piedalīties demonstrējumos, meistardarbnīcās
un iegādāties sadzīvei noderīgus
priekšmetus, atrast kādu daiļuma un gudrības kodu izglītojošās kultūras programmās.
Mazajā zālē. Izstāde SILTI LAKATI, RAKSTAINI CIMDI. (atvērta no 25.novembra 12.decembrim). Austie lielie lakati - Tautas lietišķās mākslas studijas Saiva (Ogre), Urga
(Mālpils), Durbe (Tukums). Etnogrāfisko cimdu kolekcija - Tautastērpu centrs Senā klēts.
.

Deju zālē. TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS DARBU IZSTĀDE.
TIRDZIŅŠ*
.

Kamerzālē. OGRES NOVADA INVALĪDU BIEDRĪBAS ROKDARBU IZSTĀDE PĀRDOŠANA
Mazajā zālē. 10.00 Svētku atklāšana.Tautasdziesmu rīts. Dzied Ogres Kultūras centra
vokālā grupa Anima Solla, vadītāja Mārīte Puriņa.
10.30 Sarunas ar lakatu audējām - izstādes dalībniecēm. Mākslinieces - meistares Ziedītes
Muzes stāstījums par etnogrāfisko cimdu kolekciju.
.

Deju zālē. 11.00 Meistaru un darbu apdziedāšana. Folkloras kopa Artava, vadītājs Andris
Kapusts.
13.00 Koncertuzvedums Svētki nāk, svētki nāk, ko tie svētki atnesīs? Ogres Kultūras centra
bērnu vokālā grupa Svilpastes, vadītāja Ilze Miezere.
.

Mazajā zālē. 13.00 Audiovizuāla programma. Lietišķās mākslas ekspertes Lindas
Rubenas redzējumi Eiropas tautas lietišķās mākslas festivālos.
14.00 - 1 6.00 Praktiska nodarbība Cimdu dubultadījums. Māca Tautas daiļamata meistares
Rasma Āboltiņa un Evija Nagle no Mazsalacas.
.

Deju zālē. 14.00 Dzied un spēle folkoras kopa Grodi, vadītājs Andris Kapusts.
.

Baltajā zālē. 14.00 - 16.00 Radošās darbnīcas. Ziemassvētku rotu un dāvanu darināšana
dažādās tehnikās.
.

Izstāžu zālē. 14.30 -16.00 Maskošanās darbnīca. Vada Andris Kapusts, Aīda Rancāne un
folkloras kopa Grodi.
.

Visās zālēs. 16.00 - 17.00 Masku gājiens un izrādīšanās.
.

Kafejnīca Policijas akadēmija'98 piedāvās latviešu tradicionālos ziemas ēdienus.
.

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vilnas fabrika, SIA Pāces dzirnavas.
Visās norisēs ieeja brīva
*Tirdziņa dalībniekiem maksa par 1 m izmantošanu Ls 1,50. Informācija un pieteikumi līdz
5. decembrim, tālruņi: 650 35947, 65047740, 29437118; e-pasts: daina.raituma@okc.lv

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
25. (biļetes izpirktas), 26.novembrī, 19., 26.decembrī plkst. 18.00 Svinot dzejnieka
Aleksandra Čaka. 110. dzimšanas dienu, izrāde NOTEKCAURULE. Izrādi radījis aktieris
un režisors Varis Piņķis sadarbībā ar kontrabasistu un komponistu Kristapu Pētersonu.
Vietu skaits katrā izrādē ierobežots, biļetes lūdzam iegādāties iepriekš Ogres Vēstures un
mākslas muzeja kasē (tālrunis 65022251). Biļetes cena Ls 3,50.
2. decemrī plkst. 17.00 Pētera Justoviča miniatūrgrafikas personālizstādes atklāšana.
Visu izstādes laiku (3. decembris - 24. janvāris) ikvienam apmeklētājam būs unikāla iespēja
izgatavot oriģinālu Ziemassvētku apsveikuma kartīti, izmantojot pazīstamā grafiķa Oļģerta
Ābelītes estampa spiedi.
10. un 17. decembrī Pētera Justoviča vadībā muzejā notiks linu griešanas darbnīcas.
Sīkāka informācija sekos.
Apsveikuma kartīšu komplekts Vēlējumi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
Šajā izlasē apkopota neliela daļa no Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājumā esošajām
Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumu kartītēm. Lai arī cik krāšņs un uzrunājošs ir svētku
atklātnes attēls, šeit publicētas atklātņu nepelnīti piemirstās otrās puses. (..)
Lai svētku vēlējumu rakstīšanas un sūtīšanas īpašās sajūtas saglabātu pēc iespējas īstākas,
muzeja krājumā esošo kartīšu otrās puses atstātas tādas, kādas tās veidojis laiks un rakstītājs rokrakstā, mašīnrakstā, tipogrāfijā iespiestas un biroju drukas iekārtu radītas. Kartītē
ierakstītais vēstījums, kurš reizē ir kultūras, laika, gaumes un tehnikas progresa liecība, cauri
pārmaiņām tomēr saglabā pašu augstāko
cilvēcisko vērtību - mīlestību. Ikviena
izlasē ietvertā kartīte var pārvērsties
svētku priekā - veltītā pašam sev vai
dāvāta kādam mīļam cilvēkam. Lai tos
nosūtītu saviem mīļajiem vai pievienotu
Ziemassvētku vecīša nestajām dāvanām,
tās nav pat jāpārraksta – krājums veidots
kā noplēšamu kartīšu komplekts.
Cena: Ls 0,80.
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Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@oic.lv
Kases darba laiks no 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdiena
slēgts
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
un stundu pirms pasākumiem.
---------------------------------------------------------------

24.novembrī plkst. 18.00 Mazajā zālē KAMERMŪZIKAS KONCERTS. Svetlana Okuņa,
vijole; Inga Sunepa, čells; Juris Žvikovs, klavieres. Programmā: Jozefs Haidns, Astors
Pjacolla, Pēteris Plakidis, Emīls Dārziņš. Biļešu cena Ls 3,00, skolēniem, pensionāriem –
Ls 1,50.
---------------------------------------------------------------

25. novembris – 12.decembris Mazajā zālē Izstāde SILTI LAKATI, RAKSTAINI
CIMDI. Tautas lietišķās mākslas studiju Saiva, Urga, Durbe austie lielie lakati, Tautastērpu
centra Senā klēts etnogrāfisko cimdu kolekcija. Ieeja brīva
---------------------------------------------------------------

25.novembrī plkst.22.00 Road Trip – trakākā ballīte Latvijā! Tā nav vienkārši ballīte, bet
gan īpašs atpūtas piedzīvojums, kuru piedāvājam baudīt kopā ar mums visas nakts garumā.
Spēcīga dīdžeju komanda - DJ Emil Deo un DJ/MC CMZ parūpēsies par karstām un trakām
dejām pie jaunākās un aktuālākās deju mūzikas. Tūres organizators DJ Nill Ketner zinās, kā
Jūsu kājām kustēties straujāk līdz pat rīta gaismai. Ballītes laikā Jums, daiļā dzimuma
pārstāves, būs iespēja izmēģināt savas iemaņas uz brīvās go-go dejotāju skatuves. Protams,
neiztikt arī bez slapjo t-kreklu konkursa meitenēm, kas mūsu organizētajos pasākumos ir
izpelnījies ļoti lielu publikas atsaucību. Jūs sagaida arī Champagne Showers. Kā ekskluzīva
un mazliet eksperimentāla pasākuma sastāvdaļa – BEER PONG! Tās ir alus pin-pong
sacensības, kurā ikviens varēs piedalīties. To visu būs iespējams arī iemūžināt pie īpaši
izveidota fotostenda. Biļešu cena Ls 3.50; ar reklāmas lapiņu Ls 3. Ieeja no 16 gadu vecuma!
---------------------------------------------------------------

26. novembrī plkst. 17.00 Lielajā zālē koncerts GRIEZIES, GRIEZIES, ATGRIEZIES
(Veļu dejas 2) Piedalās: Tautas deju ansambļi - Vektors, Gatve, Rucavietis, Līksme, Ogre;
vidējās paaudzes deju kolektīvi - Raksti, Mārupieši, Arnika; Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas
jauniešu deju kolektīvs. Biļešu cena Ls 1
---------------------------------------------------------------

Pirmais Advents. 27. novembrī plkst. 16.00 Lielajā zālē - labdarības koncerts OGRE,
ATVER SAVU SIRDI! Plkst. 18.00 Egles iedegšana pie Ogres Kultūras centra
---------------------------------------------------------------

1. decembrī plkst. 13.00 Lielajā zālē Valmieras drāmas teātra izrāde Ērihs Kestners
EMĪLS UN BERLĪNES ZĒNI. Ļoti nopietns kriminālgabals 2 daļās. Vara Braslas
skatuves variants un režija. Lomās: Mārtiņš Meiers, Māris Bezmers, Ivo Martinsons,
Oskars Morozovs, Aigars Apinis, Januss Johansons, Ilze Lieckalniņa, Baiba Valante, Vizma
Kalme, Ilze Pukinska, Inese Ramute, Tālivaldis Lasmanis, Ģirts Rāviņš, Arnolds Osis, Ivars
Vanags.Biļešu cena Ls 2; 2.50; 3
---------------------------------------------------------------

1. decembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē Valmieras drāmas teātra izrāde. Alvis Lapiņš
ELDORADO. Komiska drāma par jancīgiem latviešiem. Režisors – Varis Brasla. Lomās:
Dace Eversa, Tālivaldis Lasmanis, Januss Johansons, Baiba Valante, Aigars Vilims, Mārtiņš
Meiers, Terēze Lasmane. Divi uzņēmīgi veči gatavi sameklēt turpat pie mājas ezermalā
mistisko laimes zemi Eldorado, kur ikviens ātri var tikt pie laimes un bagātības. Naudas
kalšanas plānos viņi paredz gan audzēt visēdājas sliekas, gan gleznot skaistu sieviešu aktus,
gan mācīt kaķus apmeklēt mazmājiņu. Ja tikai tie laikabiedri netraucētu!
Biļešu cena Ls 4; 5; 6
----------------------------------------------------------------Otrais Advents. 4.decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē LAUDA ANIMA MEA. Riharda
Dubras dziesmas dzied vokālā grupa ANIMA SOLLA, mākslinieciskā vadītāja Mārīte
Puriņa. Ieeja brīva
----------------------------------------------------------------12. - 14. decembris Kamerzālē OGRES NOVADA INVALĪDU BIEDRĪBAS ROKDARBU
IZSTĀDE - PĀRDOŠANA
----------------------------------------------------------------14. decembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē BALTO LĀČU ZIEMAS PASAKA. Latgales grupa
Baltie lāči priecējuši klausītāju sirdis ar neskaitāmiem hitiem, gūstot augstas vietas Latvijas
Šlāgeraptaujā, taču pirmo reizi tā dosies pie klausītājiem ar jaunu Ziemassvētku
koncertprogrammu - “Balto lāču Ziemas pasaka”. Tajā ietvertas gluži jaunas, īpaši šai
programmai veidotas dziesmas, kā arī dziesmas no latviešu un pasaules Ziemassvētku
dziesmu klasikas. Kopumā programma veidota gan priecīgās un pat draiskās, gan svinīgās
noskaņās, domājot, lai skatītājiem sniegtu tādu mīlestības sajūtu, bez kuras Ziemassvētki
nav iespējami. Biļešu cena Ls 4; 5; 6

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
.Ziemassvētki ir vieni no tiem gadskārtu svētkiem, kuros cilvēki daudz uzmanības pievērš
tieši mākslinieciskajai noformēšanai un dekoriem, jo jau izsenis telpu rotājumi – puzuri,
eglīte, Adventa vainagi ir radījuši patieso Ziemassvētku noskaņu un sajūtas. OGRESGALA
TAUTAS NAMS aicina iedzīvotājus piedalīties radošo darbu izstādes “Ziemassvētku
rota” veidošanā. Savus darbus lūdzam iesniegt līdz 9. decembrim Ogresgala Tautas namā,
iepriekš sazinoties pa tālr. 26190756.

Tirdzniecības centrā Pārogre Ogrē, Druvas ielā 5
26.novembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00

HOBIJU DIENA
Pasākuma īpašais viesis un pasākuma vadītājs Arvīds Berķis - grupas Blitze solists,
Okartes akadēmijas dalībnieks.
Tirdzniecības centrs Pārogre kopā ar Elvi ir sagatavojis pārsteidzošu programmu visiem
tirdzniecības centra klientiem. Šeit Jūs iegūsiet informāciju par dažādiem klubiem,
pulciņiem un iespējām, kur sevi pilnveidot un apgūt ko interesantu.
Programmā
• Iespēja katram pastāstīt un nodemonstrēt savu hobiju, jo darbosies brīvais mikrofons!
• Visas dienas garumā varēs apskatīt Ogres Fotokluba izstādi un saņemt informāciju par
iespējām mācīties fotografēt.
Tikai “Hobiju dienas” apmeklētāji varēs iegūt savā īpašumā skaistas bildes, kas tiks
uzņemtas improvizētajā fotostudijā turpat TC Pārogre.
• 11.00-14.00 Ogres bērnu un jauniešu centrs piedāvā darboties hobiju darbnīcā, kur katrs
varēs iemācīties ko jaunu un izveidot savu dāvanu Ziemassvētkiem!
• Ārā pie TC būs iespēja izvizināties Husky suņu pajūgā!
• 12.00 TC Pārogre orientēšanās skrējiens, ko organizē Ogres orientēšanās klubs.
Izaicini sevi un saņem balvu!
• Līnijdejas grupas Follow me izpildījumā.
• 13.00-13.30 deju klubs Salsa Mojito piedāvās bezmaksas salsas apmācību! Izmanto
iespēju!
Laipni aicināti tirdzniecības centrā Pārogre piepildīt savu sapni!

Konkurss jaunajiem komponistiem
Alojas novada dome sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību,
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedru,
Latvijas Komponistu savienību un Latvijas Mūzikas skolām rīko
konkursu, lai rosinātu jaunos komponistus radīt saturīgas,
latviskas dziesmas bērnu koriem, tādējādi veicinot Latvijas
Mūzikas skolu bērnu koru attīstību.
Dalībnieki: A grupa – mūzikas skolu audzēkņi līdz 9. klasei ieskaitot.
B grupa – mūzikas vidusskolu audzēkņi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un citu
augstskolu studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadiem.
Konkursa norise. Konkurss notiek 5 gadus (no 2011. līdz 2015. gadam ieskaitot) vairākās
kārtās.
Nolikumu skatīt: www.knmc.gov.lv; www.aloja.lv
Kontakti. Alojas novada dome - tel./fakss 4023925; e-pasts - alojasdome@inbox.lv

Ķeipenes Tautas namā
Informācija: 26545470; e-pasts: inese.daugaviete@inbox.lv
25. novembrī plkst. 19.00 Ķeipenes vokālais ansamblis un Ķeipenes pensionāru kluba
biedri aicina uz literāri muzikālo vakaru SOLVEIGAS DZIESMAS. Ārijas Elksnes dzeju
lasa Erna Liepiņa, muzicē Daina Kasperoviča. Rīgas Latviešu biedrības senioru koris
ERELBE, diriģente Zaiga Lazdiņa. Madlienas senioru vokālais ansamblis TIK UN TĀ,
vadītāja Pārsla Jēkabsone. Ieeja par ziedojumiem.

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
27. novembrī plkst. 15.00 latviešu īsfilmas - Lelle tētis, Gaismas zīmes, Parādi man
skaņu. Ieeja- 1 santīms

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: mviducesevele@inbox.lv
11. decembrī plkst. 15.00 Koncerts ZIEMASSVĒTKU ROZE. Ieeja bez maksas
Koncepcijas autore Ligita Zadvinska, tālr.: 26543512. Tekstu redaktore Elita Priedīte, tālr.: 65020967, e-pasts: elita.priedite@okc.lv. makets - Ilga Eglīte. Tirāža 12000 eks.

