Ielūdz Rēzekne!
#Rēzeknei737
Piektdiena, 5. augusts:
Pie Rēzeknes pilskalna (Krasta ielā 35)
13.30 Izstāžu zāles “Brīvvalsts dārgumu nams” atklāšana
Ieeja ar ielūgumiem.
Latgales Kultūrvēstures muzejā (Atbrīvošanas alejā 102)
15.00 Tematiskais pasākums “DZEJA UN MĀKSLA”
Liepājas un Rēzeknes literātu satikšanās izstādē “Liepājas impresijas”.
Promenādē
17.00 Jauniešu ielu kultūras minifestivāls
Neformālās apmācības jauniešiem: breika dejas “The city youth” (vad. Edgars Jukna),
“Jaunieši dejo līdzi” (vad. Liāna Valis), “Jauniešu domas – telpā un dabā” (vad. Viktorija
Grappa), “Mana pilsēta, es tajā” (NVO “Art Market” darbnīca), “Electro sounds with star
lights” (vad. Žanis Diklabs, Simeons Deikins, Mihails Stecjuks).
Neformālās apmācības tiek rīkotas JSPA projektā “Jauniešu dienas Rēzeknē”.
18.00 Jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc 2022”
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Festivāla parkā (Pils ielā 17)
Pasākumu vadītājs Lauris Zalāns.
Koncerts “Veltījums dzimtajai pilsētai”
Piedalās Zanes mūzikas skolas (Rēzekne) audzēkņi.
Mūsdienu deju lielkoncerts “Iedvesma”
Deju studija “Dynamic Hit” (vad. Diāna Garanča, Anna Zmeikina), horeogrāfiskais
ansamblis “Kolorīts” (vad. Jolanta Roslova), deju kolektīvs “Soul Call” (vad. Karīna
Kraine), sporta deju klubs “Rēzekne” (vad. Oksana Šalajeva-Kraine), SK “Crystal” (vad.
Kristīne Bogdanova, Irina Golovinska), sporta deju klubs “Viva” (vad. Ilona Kalniņa),
sporta klubs “Atma” (vad. Irina Tarasova, Darina Novikova, Ina Soloveja, Katrīna
Greivule), deju studija “Stoptime” (vad. Jana Bondare), deju grupa “Zumba in Rezekne”
(vad. Olga Balabkina).
Koncerts “Jaunie mūziķi pilsētai”
Piedalās Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi.
Grupa “Eolika”
Piedalās mūziķi: Olga Rajecka, Ilona Stepanova, Dainis Dobelnieks, Viktors Zemgals un
komponists Boriss Rezņiks. Saksofons – Zintis Žvarts un Raivo Stašāns, instrumentālā
grupa Jāņa Miltiņa vadībā, bekvokāls – Laima Miltiņa un Zane Gudrā.
Grupa “Borowa MC”
Grupa “Latgalīšu reps”
Mūziķi “ŪGA & Bruolāns”
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Sporta pārvaldes stadionā (18. Novembra ielā 39)
18.00 “Rēzekne Open 2022” Sporta nakts
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja sacensties četros sporta veidos: 3x3 basketbolā,
minifutbolā, miniflorbolā un volejbolā.
Pie ARPC ”Zeimuļs” (Austras koka laukumā, Krasta ielā 31)
19.30 Lielais stāstu vakars “Vakardīnys nadadzeisi, nu reitdīnys naaizbiegsi!” ar folkloras
kopu “Vīteri” (VII Latgales stāstnieku festivāla “Omotu stuosti” ietvaros)
Piedalās stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem. Būs iespēja dzirdēt atšķirīgus dialektus
un plaša spektra stāstus: pasakas, atmiņu un vēstures stāstus, anekdotes un jautros stāstus.
Kafejnīcā “Fresh terase” (Atbrīvošanas alejā 142)
19.00 Grupa "Staiguļi"
20.30 Grupa "Reibums"
22.00–02.00 DJ Deila
Kafejnīcā “IGGI bārs & karbonādes” (Atbrīvošanas alejā 95C)
20.00 Steve K / ED Mag / Mārtiņš Goldbergs
(BREATHE deep house vinyl session)
Promenādē
22.00–02.00 Pastaiga “Uz zvaigznēm ar nakts spārniem”
Muzikālo strūklaku šovs, vides instalācijas, nakts gaismu šovs.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas teritorijā (Atbrīvošanas alejā 115)
22.30–02.00 Gaismas un skaņas piedzīvojums 7_3_7_G
Multimediālas video, lāzeru un gaismu instalācijas.
No 5. līdz 7. augustam darbosies “Nākotnes Portāls”. Kāda būs Rēzekne nākotnē? Uzlādē telefonu un dodies
ceļojumā ar kodu 7_3_7_G.

Sestdiena, 6. augusts:
Festivāla parkā un promenādē
10.00–15.00 Svētku tirgus un aktivitātes ģimenēm
Radošās darbnīcas, atrakcijas u.tml.
Tirgotājiem: tālr. 64622222, 26332249, e-pasta adrese gunta.grabuste@rezekne.lv
11.00 Improvizēti interaktīva modes skate “Mode iziet ielās”
Dizainere Velga Krukovska un zīmols "VelgaCode".
Kovšu ezera krastā
10.00 Rēzeknes Kausa izcīņas pludmales volejbolā “Rēzekne 2022” vīriešu un sieviešu
komandām 3. posma sacensības
Ziemeļu mikrorajonā
10:00 Pagalmu koncerti (Kosmonautu ielas 12 un Rūpnīcas ielas 5A pagalmos)
Pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” un instrumentālais ansamblis “Excelsus”.
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Vipingas mikrorajonā
11.00 Pagalmu koncerti (Egļu ielas 15 un Meža ielas 4 pagalmos)
Pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” un instrumentālais ansamblis “Excelsus”.
Latgales vēstniecības GORS iekšpagalmā (Pils ielā 4)
11.30 Retro auto/moto un motociklu “JAWA” izstādes
Būs loterija, balsojums par skatītāju simpātiju balvu.
ARPC “Zeimuļs” (Krasta ielā 31)
12.00 Starptautiskais šaha turnīrs “Rositten Rapid 2022”
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Festivāla parkā (Pils ielā 17)
Mūziķis Žoržs Siksna
Grupa “Baritoni”
Latvijas ukraiņu tautas dziesmu festivāls “Sarkanais irbenājs 2022”
Piedalās: Daugavpils ukraiņu biedrības folkloras ansamblis “Mrija”; Jēkabpils ukraiņu
biedrības vokālais ansamblis “Javir”, jauniešu studija un bērnu ansamblis “Perlinka” (solists
Aleksandrs Ļubenko); Vangažu Kultūras nama ukraiņu vokālais ansamblis “Teren”;
Liepājas ukraiņu dziesmu ansamblis “Svitanak”; Rēzeknes ukraiņu vokālais ansamblis
“Vodograj”; Rīgas ukraiņu dziesmas ansamblis “Dņipro” un vokālais trio “Vesņanka”;
Līvānu slāvu biedrības “Uzori” vokālais ansamblis; Rēzeknes bērnu un jauniešu
horeogrāfiskais ansamblis “Kolorīts”; Rēzeknes poļu sieviešu koris “Jutrzenka”.
Rēzeknes iestāžu un organizāciju svētku gājiens “Ielūdz Rēzekne!
(pa Atbrīvošanas aleju no 18. Novembra ielas līdz Festivāla parkam).
Pieteikšanās dalībai tajā – līdz 25. jūlijam, veidlapa,
e-pasta adrese rezeknesgajiens@gmail.com
Gājiena dalībnieku apbalvošana, svētku uzrunas
Vakara vadītāji – Jānis Pampe un Oskars Bērziņš.
Koncerts “Pašā vidū Latgalei”
Koncertprogramma ar Rēzeknes bigbendu, Normundu Rutuli, Andri Ērgli un Dionu
Liepiņu. Mākslinieciskais vadītājs Lauris Amantovs.
Koncerts – veltījums filmai “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
Programmā izskanēs gan iemīļotās dziesmas no filmas, gan skaņdarbi no komponista
Raimonda Paula plašā repertuāra: “Vālodzīte”, “Te ir mana dzimtene” un daudzas citas.
Koncertā piedalās Latvijas teātru dziedošie aktieri Ērika Eglija-Grāvele, Elīna Vāne, Ieva
Puķe, Lauris Dzelzītis, Imants Strads, Lelde Dreimane, Edgars Pujāts un grupa “Vintāža”.
Koncertprogramma “Par dzelteno lapu”
Koncertā skanēs visu laiku populārākās Raimonda Paula estrādes un teātra dziesmas.
Piedalās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri Veronika Plotņikova un Ņikita Osipovs.
Grupa “Vremja Tepla” (Rēzekne)
Disko (80.–90. gadu zelta hiti)
DJ Nonserious

3

Kafejnīcā “Fresh terase” (Atbrīvošanas alejā 142)
17.00 Rihards Krilovs (flamenko ģitāra)
18.30 Grupa "improgramme" (jaunie džezisti)
20.00 Karaoke ar Imantu Spīču
23.00–02.00 Dj Matenigo
Kafejnīcā “IGGI bārs & karbonādes” (Atbrīvošanas alejā 95C)
20.00 DJ Deila (festive saturday)
Promenādē
22.00–02.00 Pastaiga “Uz zvaigznēm ar nakts spārniem”
Muzikālo strūklaku šovs, vides instalācijas, nakts gaismu šovs.
Kafejnīcā “Laivu māja” (Ezera ielā 5)
22.30 Šovs “Brazilian Queens” (karnevāla samba, Latīņamerikas ritmi, krāšņi tērpi)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas teritorijā (Atbrīvošanas alejā 115)
22.30–02.00 Gaismas un skaņas piedzīvojums 7_3_7_G
Multimediālas video, lāzeru un gaismu instalācijas.
No 5. līdz 7. augustam darbosies “Nākotnes Portāls”. Kāda būs Rēzekne nākotnē? Uzlādē telefonu un dodies
ceļojumā ar kodu 7_3_7_G.

Kovšu ezera krastā
23.00 Dzīvās elektroniskās mūzikas performance tehno stilā
ES:heme22 (live), pauel (live)

Svētdiena, 7. augusts:
Festivāla parkā (Pils ielā 17)
10.00–16.00 Latgales reģionālais pasākums “Novada garša”
Mājražotāju tirdziņš, pašmāju mūziķu koncerts, bērnu stūrītis. Izglītojošas degustācijaspārdošanas: viss par un ap maizi (Vija Ancāne, Aglonas maizes muzejs); burgeri un vafeles
(“Škladu burgers”, Kubuli); alus un tā tapšana (Dainis Rakstiņš, IK "Kolnasāta", Bērzpils);
šmakovka un vīni ("Šmakovkas muzejs", z/s “Sēlija”, Daugavpils un novads); mūsdienīga
graudaudzēšana (z/s "Kotiņi", Šķilbēnu pagasts).
Latgales vēstniecības GORS iekšpagalmā (Pils ielā 4)
11.00 Latvijas labāko pavāru “Garšu cīņas Rēzeknē”
Starptautisku atzinību guvuši pavāri dalīsies pieredzē, sacentīsies savā starpā, degustēs, kopā
radīs pilsētā garāko sviestmaizi un īpašu desertu, izmantojot slāpekli. Piedalās: Kaspars
Jansons (“Kūkotava”), Kārlis Mugins (“Piens”), “Dāvis Auškāps (“Dāvja virtuve”), Sergejs
Jēgers (mājražotājs) un Havjers Garsija no Meksikas. Uzstāsies Roberto Meloni. Pasākumu
vadīs Valters Krauze.
Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē (Latgales ielā 88)
12.00 Svētku dievkalpojums
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Kafejnīcā “IGGI bārs & karbonādes” (Atbrīvošanas alejā 95C)
14.00 Rihards Krilovs (flamenko ģitāra)
Rēzeknes Dieva Žēlsirdības Romas katoļu baznīcā (Atmodas ielā 10)
15.00 Vokālā grupa “Schola Cantorum Riga”
Koncertprogrammā “Vox Clara” tiks atskaņota viduslaiku sakrālā mūzika – gregoriskais
korālis un dažādi vēlo viduslaiku polifonisko repertuāru piemēri, kas atspoguļo uzstāšanās
praksi Eiropas pilsētās vēlo viduslaiku periodā.
Septītās dienas adventistu Rēzeknes draudzē (Latgales ielā 19)
16.00 Draudzes mūziķu koncerts
Kafejnīca “Fresh terase” (Atbrīvošanas alejā 142)
16.00–20.00 – DJ Ēriks ZL (80.–90. gadu hiti)
Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē (Latgales ielā 88)
17.00 Festivāla “Latgales ērģeļu dienas” noslēguma koncertmeditācija “Latgales sirds”
Programmā J. S. Baha, Jāņa Ivanova, Riharda Dubras, Romualda Jermaka u.c. komponistu
mūzika. Piedalās Guna Kise (ērģeles), Aldis Kise (akordeons), Ingrīda Balode (soprāns),
prāvests Ainārs Londe (apceres).
Zaļajā sinagogā (Krāslavas ielā 5)
18.00 Koncerts “Veltījums 7 pakalnu pilsētai”
Programmā populāras poļu tautas dziesmas un ebreju mūzika. Piedalās Staņislavs un
Angelina Jakovenko (Daugavpils), klezmeru mūzikas ansamblis (vad. G. Kagans), solists
Jānis Rasnačs.
Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā (Atbrīvošanas alejā 89)
19.00 Koncerts “Par Dieva žēlsirdību”
Skanēs vācu baroka solo vijoļmūzika.
Piedalās Madara Jauģiete (vijole) – vairāku starptautisku un nacionālu konkursu laureāte un
diplomande.
Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Raiņa ielā 4)
20.30 Vakara melodijas ar Filipu Glāsu
Vasaras vakaram tik ļoti piestāvēs romantiskā saksofona skaņas, kas kopā ar digitālo ērģeļu
krāsām savīsies minimālisma skaņdarbos no mūsdienās plaši atskaņotā amerikāņu
komponista Filipa Glāsa, kā arī dažām skaistajām latviešu melodijām.
Piedalās “Lielās Mūzikas balvas” laureāti Aigars Reinis (ērģeles) un Aigars Raumanis
(saksofons).
Promenādē
22.00–02.00 Pastaiga “Uz zvaigznēm ar nakts spārniem”
Muzikālo strūklaku šovs, vides instalācijas, nakts gaismu šovs.
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Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas teritorijā (Atbrīvošanas alejā 115)
22.30–02.00 Gaismas un skaņas piedzīvojums 7_3_7_G
Multimediālas video, lāzeru un gaismu instalācijas.
No 5. līdz 7. augustam darbosies “Nākotnes Portāls”. Kāda būs Rēzekne nākotnē? Uzlādē telefonu un dodies
ceļojumā ar kodu 7_3_7_G.

Apsveic Rēzekni 737. jubilejā!
NOFILMĒ kopā ar radiem vai draugiem SVEICIENU Rēzeknei dzimšanas dienā un ievieto
sociālajā tīklā “Facebook”, pievienojot tēmturi #Rēzeknei737, vai sūti video sveicienus uz e-pasta
adresi kultur@rezekne.lv

Svētkus rīko pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” sadarbībā ar pašvaldības iestādēm,
sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem.
Pasākumu laikā notiks fotografēšana/filmēšana, reklāmas nolūkos materiāli tiks publiskoti.
Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, tālr. 26106775.
Jaunumi – facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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