Miķeļa tirgus Rēzeknē
24. septembrī plkst. 10.00–15.00
Kultūras un atpūtas parkā, Raiņa ielā 29a, Rēzeknē
Ieeja bezmaksas
10.00–15.00 Miķeļa tirgus
Zemnieku dārzos izaudzētie labumi, gaļas un zivju kūpinājumi, siers, medus, zāļu
tējas, amatniecības meistaru darinājumi – groziņi sēņošanai un ogošanai, keramika,
koka karotes ievārījuma gatavošanai, skalu grozi malkai u. c.
“Kāpostu sutenis” – mielošanās un Andra Mejera virtuves noslēpumi.
Viesmīlības darbnīca – Rēzeknes Tehnikuma jauniešu gatavoto kāpostu ēdienu
degustācija (Ēdināšanas struktūras vadītāja Rita Melne)
10.00–10.30 Pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne”
(vad. Sergejs Sergejevs, Jānis Pavlovskis)
10.30–11.30 Muzicē tautas muzikanti
Staņislavs Zabiņako (Līvāni),
Irēna Znūteņa (Rēzekne),
Aleksandrs Boginskis un Jans Poplavskis (Daugavpils),
Eventijs Zelčs (Balvi),
Jānis Ģipters (Vabole).
Moderators Artūrs Uškāns (Rīga).
11.30–12.30 Atraktīvā programma “Kāpostu tīteņi”
Uzstājas Rēzeknes nacionālo kultūru kolektīvi:
folkloras koris “Ivuški” (vad. Jeļena Burova),
krievu dziesmu ansamblis “Harmonija” (vad. Olga Gaile),
kazaku ansamblis “Debeszils zieds” (vad. Tatjana Rasčosova),
baltkrievu ansamblis “Suzorje” (vad. Ludmila Pikalova),
folkloras kopa “Rūta” (vad. Irēna Rampāne),
ukraiņu ansamblis “Vodograj” (vad. Tatjana Orlova),
poļu kora “Jutrzenka” folkloras grupa (vad. Irēna Ivanova)
13.00

Dzigošana un dižošanās
Miķelis – Ilmārs Dreļs, Jumis – Artūrs Uškāns.
Muzicē Rēzeknes kapela “Dziga” (vad. Dace Baltkāje). Dzigo (dejo) deju kopas:
Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs),
Rēzeknes jauniešu deju kopa “Dziga” (vad. Inga Drele),
Rēzeknes bērnu deju kopa “Dziguči” (3 grupas, vad. Gunta Sidorova),
Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa “Vadži” (vad. Inga Peļņa),
Rēzeknes senioru deju kopa “Zelta atvasara” (vad. Iveta Rundāne),
Dricānu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni” (vad. Silvija Bokta),
Verēmu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls” (vad. Vineta Āoliņa),
Viļānu jauniešu deju kopa “Austra” (vad. Lūcija Kukaine),
Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa “Rutuļi” (vad. Ruta Mika),
Kaunatas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaunata” (vad. Alla Silova),
Kaunatas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Rasa” (vad. Alla Silova),
Lendžu vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Ūdzeņa” (vad. Sintija Gailuma),
Lendžu jauniešu deju kolektīvs “Ūdzeņa” (vad. Sintija Gailuma),

Gaigalavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Krēslīte” (vad. Maira Gribuste),
Čornojas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kopa “Juris” (vad.
Gunta Sidorova),
Rušonas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Rušona” (vad. Dina Staškeviča)
Tirgotājiem pieteikšanās līdz 18. septembrim: tālr. 26332249, 64622222 (Gunta Grabuste), e-pasts
gunta.grabuste@rezekne.lv
Rīko pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, tālr. 26106775

