21. aprīlī
Lieldienu pontāgs Rēzeknē 2019
Festivāla parkā, Pils ielā 17; ieeja – brīva
11.00–15.30 Svētku tirdziņš
Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzīpariņš” darbu izstāde (pārdošana par pircējiem
draudzīgām cenām)
(Informācija tirgotājiem: tālr. 64622222, 26332249, e-pasts: gunta.grabuste@rezekne.lv)
13.30–15.30 Radošās darbnīcas (ARPC “Zeimuļs”, sporta klubs “SEDNA”)
Māla zaķu veidošanas darbnīca (vada sīkplastikas veidošanas meistare Olga Deksne)
13.30–14.00 Spēlē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” (vad. Sergejs Sergejevs)
14.00–15.30 Lielās dienas izdarības
Šūpoļu rotāšana, rotaļdejas, olu ripināšana, ugunskuru iekuršana ar priežu čiekuriņiem,
lai vienotu rēzekniešus, pārvērstu visu gaismā un labās domās!
Pontāga cepšana ar vardīšu kājiņām, siseņu matiņiem, mušu deguntiņiem un puišu
cienāšana, lai tiem spēks kaulos meitas mīlēt!
Tējas dzeršana, sišanās ar olām un pīrāgu baudīšana – Lieldienu pusdienas brīvā dabā.
Jautrošanās un fotografēšanās kopā ar lielo zaķi. Zaķa skrējiens un smieklu vezums.
Notiks arī lieldienu zaķa apslēptās mantas meklēšana (Lieldienu dārgumu grozs). Podiņu
apgleznošana un pavasara vitamīnu stādīšana.
Lielās dienas lustes vadīs Latvijas radio žurnālisti, folkloristi Iveta un Vidvuds Medeņi.
Lieldienas iegavilēs Rēzeknes folkloras kopa “Rūta” (vad. Irēna Rampāne), rotaļdejas rādīs
Rēzeknes folkloras kopa “Vīteri” (vad. Sandra Stare), Lieldienas citu tautu tradīcijās skanēs
Rēzeknes poļu kora “Jutrzenka” folkloras grupas (vad. Irēna Ivanova) dziesmās, dančus
rādīs Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs).
Programmā:
• Mutes mazgāšana un saules godināšana
• Veselības vēlējumi, apperot ar pūpolzariem
• Skauģa rīklīšu aizzabināšana
• Melnās olas ierakšana zem šūpolēm
• Šūpoļu atsiešana un pušķošana (šūpoles sagādās SIA “Inteco Wood”)
• Olu mešana pār kārti
• Šūpošanās, apdziedāšana
• Uguns rituāls ar ziedošanu
• Olu kaujas
• Pontāga cepšana
• Olu ripināšana
• Rotaļas un danči
• Konkurss – putnu dziesmu atpazīšana
Ieskandināsim, iešūposim, izkrāsosim pilsētu, pavasari, Lieldienas! Aicinām ierasties zaķa
kostīmos, ar krāsainām olām un pavasarīgiem smaidiem! Labākā “kažoka” pārstāvjiem būs
pārsteiguma balvas.
16.00 Rēzeknes bērnu deju kolektīva “Dziguči” 20 gadu jubilejas koncerts
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3; ieeja – brīva
Bērnu deju kolektīvs “Dziguči” Rēzeknē darbojas kopš 1999. gada (vad. Gunta Sidorova).
Koncertā piedalās arī Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs),
Rēzeknes jauniešu deju kopa “Dziga” (vad. Inga Žirgule), Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa
“Vadži” (vad. Inga Peļņa), Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 9. klašu jauniešu deju kolektīvs
“Skali” (vad. Marika Vaičule).
Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, tālr. 26106775, rezekne.lv
facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs

