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Ne jau par seniem laikiem
Tā vien šķiet, ka aizvadītā gada pašā izskaņā pie skatītājiem atnākušais Ogres Tautas teātra
jauniestudējums – Moljēra luga "Skapēna blēdības" – ierasto pirmizrādes vilni ir sabangojis krietni
lielāku nekā parasti. Ja iepriekš to allaž veicināja divi faktori – pati jaunā izrāde un tuvās gadu mijas
raisītās noskaņas, tad šoreiz klāt nācis arī trešais. Proti neierastais spēles laukums, aktieriem un
skatītājiem atrodoties vienuviet – uz skatuves. Un tieši šis apstāklis "nostrādājis" ne mazāk
veiksmīgi kā rūpīgi pārdomāta reklāmas kampaņa: redzēt gribētāju joprojām ir vairāk nekā biļešu...

PA “Ogres novada Kultūras centrs”

Tiek meklēti bibliotekāri – gaismas nesēji!
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība aicina pieteikt savu bibliotekāru
konkursam PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS! Biedrība gaidīs pieteikumus
par bibliotekāriem, kuri: izveidojuši bibliotēku par vietējo “gaismas pili”; rūpējas par mājīgu
bibliotēkas vidi, kur labprāt pulcējas un pavada brīvo laiku pagasta iedzīvotāji; organizē
bibliotēkā radošas nodarbes: pasākumus, izstādes, konkursus, hobiju pulciņus; laipni uzņem un
pacietīgi konsultē apmeklētājus; strādā ar entuziasmu un radošumu.
Pieteikumi un fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, iesūtāmi līdz 2014.gada
21.martam LNB Atbalsta biedrībai (adrese: Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001) vai uz e-pastu:
gaisma@gaisma.lv.

Konkurss skolēniem VAI OGRE GATAVA?
Trešdien, 12.februārī, no plkst. 09.00 – 09.40 Ogres pilsētas vispārizglītojošajās skolās –
Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā – jau otro gadu
norisināsies konkurss “Vai Ogre gatava?”. Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par
vēsturiskajām norisēm Ogrē un tās apkārtnē, to nozīmi identitātes tēla veidošanā, kā arī veicināt
interesi par pilsētas aktuālajiem notikumiem. Par galveno balvu – Ogres novada domes
apmaksātu autobusu vienas dienas ekskursijai Ä 150 vērtībā – divās klašu grupās sacentīsies 8.
– 11. klašu audzēkņi. Pirms konkursa skolēni aicināti apmeklēt Ogres Vēstures un mākslas
muzeju zināšanu papildināšanai, kā arī, pārlūkojot citus informācijas avotus,
atsvaidzināt zināšanas par pilsētas aktualitātēm! Konkursu rīko Ogres Vēstures un mākslas
muzejs sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un Ogres novada vēstures skolotāju metodisko
apvienību.

Ogres Mūzikas skolā

"To, ka skatītājus mulsina tas, ka jāsēž uz skatuves, var just. Tāda sajūta, ka daļa ogrēniešu
izrādes skatās tikai mājas čībās un pie televizora, nemaz nezinot, ka visā Latvijā jau sen spēlē ne
tikai uz skatuvēm, bet arī bēniņos, uz trepēm, pagrabos un vēl nez kur. Manuprāt, tieši tas, ka viss
notiek tavu acu priekšā, ir liels šīs izrādes pluss. Pagrūti iedomāties, kā būtu, ja es sēdētu kādā
padsmitajā rindā zālē, un aktieri darbotos uz skatuves," Līga, medmāsa.
"Tāds panaivs tas Moljērs šķiet mūsdienās: jau sākumā skaidrs, kā viss beigsies. Bet skatīties
varēja, garlaicīgi nebija," Agita, studente.
"Man jaunais iestudējums patika, šķita, ka aktieri darbojās no sirds. Vienīgi mūzika brīžiem šķita
par skaļu, jo traucēja sadzirdēt, ko varoņi runā. Domāju, ka arī Itālijas zilās debesis un garu varēja
sajust, kas šajā Latvijas ziemā ir īsti vietā. Ja tikai daļa publikas uzreiz, sākumā, būtu rimusi pukstēt
par to, ka jāsēž uz skatuves, un Emīlija ar tādu pašu biļeti tikusi pirmajā rindā, savukārt runātāja –
tikai trešajā...", Rūta, ekonomiste.
"Mūsu teātra iestudējumus cenšamies noskatīties vienmēr, arī mamma tā darīja, kad bija dzīva.
Pērn gada nogalē nācās būt ārpus Latvijas, netiku. Sieva nesen interesējās par biļetēm, neesot
dabūjusi. Cerams, ka parādīs vēl kādu reizi," Aivars, šoferis-tālbraucējs.
Protams, parādīs. Jo stāsts jau nav tikai par seniem laikiem, tāliem notikumiem un mums pilnīgi
svešiem cilvēkiem. Turklāt tā saule, kas apspīd Neapoles ostmalu, namus, pilsētas ieliņas,
laukumus un kafejnīcas, dodot papildu enerģiju tiem puišiem un meitenēm, kuru likteņus uz brīdi
(līdz ierodas Skapēns un visu "sakārto") samezglojuši vecāku lēmumi, un visiem pārējiem
notikumos iesaistītajiem, spīd arī virs mūsu galvām. Tātad izgaismo jau pirms vairākiem
gadsimtiem sabiedrību raksturojošās īpašības un reizē ļauj skaidrāk saredzēt, ka tās joprojām, jau
Moljēra pamanītas (tostarp lielās, mazās vai pavisam sīkās blēdības, šiverēšanas, kārtošanas,
sarunāšanas, liekot lietā gan oratora mākslu, gan naudas spēku, utt.), nekur nav zudušas arī
mūsdienās. Un tieši galvenais varonis Skapēns, ap kuru rotē visi notikumi uz skatuves, Gunta
Kolberga virtuozajā izpildījumā to demonstrē spoži, blēdīšanos kā visnotaļ skaužamu iezīmi
pārvēršot īpatnējā filozofijā. Jā, tu skaties un skaidri redzi, ka tavu acu priekšā notiekošais īsti labs
nav, bet tajā pašā laikā "ne mute veras, ne roka ceļas", lai to pārtrauktu... Nu, kā tu nodarīsi pāri
kādam, kurš tik izmisīgi mānās?
Izrāde arī nemoralizē, nebaksta ar pirkstu acī, vien rosina domāt, kā vienā vai otrā situācijā
rīkojamies paši, ko sakām citiem, kuri rīkojušies līdzīgi (atbalstām, nosodām, kritizējam,
pamācām...), un mudina aizņemties to vieglumu un azartu, ar kādu Moljēra varoņi izdzīvo katru
savas dzīves mirkli. Ļaujoties šim režisora un aktieru piedāvātajam spēles priekam, ikviens
skatītājs, manuprāt, var būt tikai ieguvējs.
Pirmizrāde gan nav pati piemērotākā, lai izteiktu savu vērtējumu, jo nešaubos, ka katra nākamā
izrāde, uztraukumam mazinoties, aktieriem iespēlējoties un visiem iestudējumu veidojošajiem
komponentiem – gaismām, skaņām utt. – saskaņojoties, būs pelnījusi vēl labākus vārdus. Taču jau
šobrīd redzams, ka režisors Jānis Kaijaks un viss "Skapēna blēdību" radošais kolektīvs (Ilze
Kupča – kostīmi, Dace Jonele – horeogrāfija, Ilze Miezere – vokālā pedagoģe, Jānis Aperāns –
gaismas, Ēriks Evelons – skaņa) ir paveicis lielu darbu – strādājuši no sirds, aizrautīgi un ar izdomu.
Tāpēc uzteicama ir gan prasme Moljēru "izlasīt" un mums, skatītājiem, parādīt tik mūsdienīgi, gan
tā enerģija un atdeve, ar kādu darbojas visi skatītāju priekšā iznākošie aktieri, arī mazajās bezvārdu
lomiņās iesaistītie. Un, kā jau parādīja "Taupības komisārs", joprojām patīkami pārsteidz tas, ka
Ogres Tautas teātrī ir tik daudz un tik mākslinieciski interesantu vīriešu lomu atveidotāju (meitenes
un dāmas, piedodiet!).
Labus vārdus redzētajam velta arī Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātra mākslas
eksperte Dace Vilne: "Šodien, paņemot kādu klasikas darbu, to nevar iestudēt, pārnesot vai
pārceļot literāro materiālu uz skatuves, neko tajā nemainot. Ja tā, tad lugu katrs pats var izlasīt
mājās, un viss. Ja tas tiek rādīts uz skatuves, ir jāmeklē cita forma, cits izteiksmes veids, cits
risinājums. Un to arī Moljēra "Skapēna blēdībās" režisors Jānis Kaijaks ir meklējis un atradis.
Tādējādi mēs, pirmkārt, saņemam labu dramaturģiju. Otrkārt, saprotam, kas režisoru šajā
gadījumā, to izvēloties, ir uzrunājis, un, treškārt, redzam, ka viņam un iestudējuma veidotājiem ir
izdevies panākt, lai tas skanētu šodienīgi.
Redzams arī, ka režisors domājis par to, lai visiem viņa aktieriem būtu darbs šajā iestudējumā –
kaut neliela lomiņa – un tas ir labi, jo mazās intermēdijas ir daiļrunīgas. Tāpat katram no Neapoles
ļaudīm savs tēls ir atrasts, viņi nav pelēka masa. Galvenais varonis Skapēns Gunta Kolberga
atveidojumā ir ļoti spilgts un interesants. Ir veiksmīga sadarbība ar kostīmu mākslinieci Ilzi Kupču.
Laba Daces Joneles horeogrāfija, un kautiņu ainas tāpēc ļoti izteiksmīgas. Manuprāt, labs režisora
atradums ir arī darbības vietas un Itālijas gaisotnes uzburšana ar minimāliem līdzekļiem.
Izrāde ir ļoti raita, un brīžiem šķiet, ka ainas mainās tikpat ātri kā kadri kinofilmā. Tāpēc liela ir
tieši dialogu loma, jo nedrīkst pazust ne tas stāsts, kas risinās uz skatuves, ne tas, kas palicis lugas
eksemplāra lappusēs. Tam turpmākajās izrādēs ir vērts pievērst lielāku uzmanību. Varbūt arī
programmiņu var papildināt ar galveno varoņu "radurakstiem", arī tas ļautu notikumiem vieglāk
izsekot.”
Inta Kārkliņa

Informācija: Ogrē, Brīvības ielā 50, tālr.: 65045374, e-pasts: omuzskola@inbox.lv
22. februārī plkst.16.00 dokumentālā filma GHETTO GAMES 2013. Teju 100 novados
visā Latvijā vienlaicīgi tiks izrādīta Ghetto Games 2013.gada sezonas dokumentālā filma.
Ghetto Games līderis Raimonds Elbakjans atklāj: “Šī dokumentālā filma būs ne tikai par
2013.gada sezonas aizvadītajiem notikumiem. Mūsu aktivitāšu ietvaros ikvienam stāstam, ka
katram no mums ik rītu ir dotas divas izvēles: celties vai turpināt gulēt. Celties, lai piepildītu
savus mērķus un padarīt pasauli labāku, vai noslinkot un pagulēt vēl kādu stundiņu. Ghetto
Games kustība ir par kaislību, kas motivē celties, par motivāciju augt un cīnīties – par
motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi!”
Ghetto Games piecu gadu laikā kļuvusi par nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, jo, gadā
rīkojot aptuveni 70 pasākumus, dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījusi ap 50000 dalībnieku
un sekotāju. Savukārt, 2014.gadā Ghetto Family uzsāka jauniešu programmas – Ghetto
Alianses izveidi, kuras ietvaros tiks organizētas vairāk kā 200 apmācību un sporta aktivitātes
visā valstī.
Ghetto Games mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē
sportot un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Ieeja brīva.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
Sestdien, 25. janvārī, plkst. 12.00 muzejā notiks radošā pērlīšu izšūšanas darbnīca.
Māksliniece Antra Saliņa, kuras burvīgā tekstiliju izstāde ZIEMĀ šobrīd skatāma muzejā
(līdz 1.februārim), klātesošos iepazīstinās ar noslēpumiem, kurus nepieciešams zināt, izšujot
audumus ar pērlītēm vai salmiņiem. Dalībniekiem būs ekskluzīva iespēja savam jaunrades
darbam smelties iedvesmu no muzeja krājumā esošiem oriģināliem etnogrāfiskiem
priekšmetiem un tekstilijām.
Antra Saliņa sola arī padalīties idejās, kā šāds paša radīts mazs izšuvuma motīvs spēj piešķirt
otru elpu dažādiem priekšmetiem mūsu ikdienā vai kalpot par savdabīgu aksesuāru.
Materiāli būs pieejami uz vietas, taču drīkst paņemt līdzi savējos – pogas, podziņas, pērlītes,
diedziņus u.c
Aicināti visi interesenti – gan tie, kas jau apguvuši smalko izšūšanas mākslu, gan tie, kas vēl
tikai vēlas to apgūt. Vecmāmiņas, mammas, meitas... Gaidīsim arī puišus, ja tiem iepatikusies
izšūšanas māksla. Ieejas maksa – Ä 1,42 (Ls 1).

Ogres Mākslas skolā
Informācija: Ogrē, Brīvības ielā 11, tālr.:65022174, 65021459, e-pasts: omaksla@oic.lv
27.janvāris - 8.februāris.
VITAUTA MIHALOVSKA personālizstāde IELU FOTOGRĀFIJA.
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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@okc.lv
Kases darba laiks no 7. janvāra līdz 31. maijam
Pirmdien
slēgts
Otrdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 19.00
Trešdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Ceturtdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Piektdiena
10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Kā arī stundu pirms pasākumiem. Tālr.: 65047740
Kases darba laikā ir pieejami “Biļešu paradīzes” kases pakalpojumi.
.

24.janvārī no plkst.19.00 līdz 0.00 Lielajā zālē
Sākot ar 24.janvāri, katru mēnesi Latvijā populāri un Ogrē sen nebijuši mākslinieki ar savu
skatuvisko harizmu un dziesmām sildīs Ogres iedzīvotāju un pilsētas viesu sirdis. Koncertbārs
“Laternu stundā” organizē koncertmaratonu ZVAIGZNES VIRS OGRES KULTŪRAS
CENTRA. Pirmais ziemas koncerts kopā ar grupām Credo un Lauku Muzikanti. Pasākumu
vadīs atraktīvais un Latvijā iecienītais Latvijas Radio 2 un koncertbāra “Laternu stundā” DJ
E.E.Edžiņš! Koncertbārs “Laternu stundā” piedāvā arī konkursus, balvas un dejas. Biļešu
cena Ä 8.54 (Ls 6).
.

25.janvārī plkst.17.00 Lielajā zālē
Bērnu kolektīvu koncerts KRIKUMI, KRAKUMI, VISĀDI TRAKUMI!
Biļešu cena Ä 2.13 (Ls 1.50) .
.

25. janvārī plkst. 14.00 Kamerzālē
Tikšanās ar izstādes ĶEIPENES PLENĒRA GLEZNU KOLEKCIJA māksliniekiem.
Izstāde atvērta līdz 9. februārim.
.

26. janvārī plkst. 16.00 Mazajā zālē
Viktors Kozlitins ar programmu GLĀBIET MŪSU DVĒSELES. Vladimira Visocka
dziesmas. Biļešu cena Ä 3.00 (Ls 2.11).
.

26. janvārī plkst. 18.00 uz Lielās zāles skatuves
Ogres Tautas teātra izrāde – Moljērs SKAPĒNA BLĒDĪBAS. Nu un, ja izdodas kaut ko dabūt
vai nokārtot nu tā, ne pavisam godīgā ceļā, vai tad tādēļ mēs jau būtu blēži? Un vai bez
blēdīšanās vispār var dzīvot un izdzīvot? Un galu galā, ko lai dara cilvēks, kuram ir talants,
bet diemžēl, ne jau spēlēt klavieres vai dziedāt operā?
Biļešu cena Ä 2.85 (Ls 2) Vietu skaits ierobežots!
.

28. janvārī plkst. 19.00 Mazajā zālē
Trio ART-I-SHOCK KONCERTS. Guna Āboltiņa, čells; Elīna Endzele, sitaminstrumenti;
Agnese Egliņa, klavieres. Programmā: Osvaldo Golihovs, Lū Harisons, Kristaps Pētersons,
Astors Pjacolla, Pols Smedbeks, Andris Vecumnieks. ART-I-SHOCK sastāvs ir neparasts un
unikāls ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mūzikas laukā. Tas izveidojies, gatavojoties
muzicēšanai Latvijas Lielās Mūzikas balvas 2010 pasniegšanas ceremonijas koncertā, kurā
visas trīs mākslinieces bija nominētas Lielajai Mūzikas balvai par izcilu darbu ansamblī.
Koncerta programma ir intriģējoša, daudzveidīga un neikdienišķa, jo skaņdarbu atskaņošanai
nepieciešami ne tikai čells, klavieres, sitaminstrumenti, bet arī neparasti priekšmeti. Biļešu
cena Ä 4,27 (Ls 3); skolēniem Ä 2,13 (Ls 1,50)
.

30. janvārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Stand-up komēdija pieaugušajiem MANA KAĶA DIENASGRĀMATA. Izrādē rotaļīgā un
asprātīgā veidā tiks apspēlēta saimnieku dzīve, tikai no kaķa redzējuma. Dažādas dzīves
situācijas, kas pirmajā mirklī līdzinās rutīnai, iegūst pilnīgi jaunu kvalitāti, ja uz to visu
paskatās ar “īstenā mājas saimnieka acīm”. Pikanti, smieklīgi, reizēm pat ar nelielu rupjības
un cinisma devu tiks parādīts viss, ko jūsu neatkarīgais mīlulis domā par jums.
Kaķa lomā - Jānis Jarāns.
Biļešu cena Ä 4.00; 4.50; 4.99; 6.00; 7.00; 7.50 (Ls 2.81; 3.16; 3.51; 4.22; 4.92; 5.27 )
.

1. februārī plkst. 21.00 Deju zālē
Atpūtas vakars DEJU LAIKS. Spēlē grupa Galaktika. Dejo TDA Ogre.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ä 7.11, (Ls 5), pasākuma
dienā – Ä 9.96 (Ls 7)
.

2. februārī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Ditas Balčus teātris piedāvā izrādi BURATĪNO (pēc Alekseja Tolstoja). Muzikāls, asprātīgs un
krāsains piedzīvojums 2 daļās par koka cilvēciņa neticamajiem dzīves notikumiem, kur viņš
satiek gan labus un patiesus draugus - Malvīni un Pjero, gan blēdīgus, mantkārīgus krāpniekus
- lapsu Alisi un runci Bazilio, gan visu piedodošo tēta Karlo mīlestību.
Biļešu cena Ä 3.00; 4.00; (Ls 2.11; 2.81)
.

8. februārī plkst. 17.00 Lielajā zālē
TDA Ogre ielūdz uz koncertu STEP UP. Piedalās: JDK Austris (Rīga), TDK Bramaņi (Rīga),
JDK Jampadracis (Limbaži), TDK Liedags (Ventspils), JDK Mēmelīte (Bauska), BDK
Pīlādzītis (Ogre), TDA Ogre (Ogre). Biļešu cena Ä 2.13 (Ls 1.50).
.

9. februārī plkst. 16.00 Lielajā zālē
Jānis un Atis Auzāni kopā ar četrām fantastiskām Latvijas mūziķēm apvienojušies jaunā
muzikālā projektā VAKARIŅAS UZ SEŠIEM. Koncerta lielāko daļu veido Ata Auzāna pēdējo
20 gadu laikā radītās dziesmas. Biļešu cena Ä 5.00; 7.00; 8.00 (Ls 3.51; 4.92; 5.62)
.

12. februārī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem MADAGASKĀRA. SĀKUMS. Biļešu cena Ä 3.00; 4.00;
(Ls 2.11; 2.81)
.

12. februārī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Radošās apvienības DrKT izrāde KĀPĒC MUMS JĀPRECAS? ir divcēlienu stāsts par drosmi
uzdrīkstēties. Lomās – Akvelīna Līvmane, Juris Kalniņš, Jānis Mūrnieks, Edvards Reinis.
Režisore Indra Vaļeniece. Biļešu cena Ä 4; 6; 7.50 (Ls 2.28; 4.22; 5.27).

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
31.janvārī plkst.11.00 Ogres Bērnu un jauniešu centra teātra izrāde PUISĪTIS PIFS. Biļešu
cena Ä 0.71 (Ls 0,50)
3. - 7.februāris. Izstāde ŠIRCE. Izstādē būs eksponēti ne tikai priekšauti, bet arī dažādi virtuves aksesuāri: salvetes, galdauti un citi darinājumi, kurus radījušas tekstilmozaīkas meistares
no dažādām Latvijas pilsētām. Izstādes darba laiks - darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
3.februārī plkst.19.00 meistarklase KAS IR TEKSTILMOZAĪKA?
15.februārī plkst.18.00 koncerts DANČI METEŅOS. Piedalās: deju kolektīvi: Spole,
Ābeļzieds, Ābolēni, Katlakalns; vokālie ansambļi: Saime, Dūjas.
15.februārī plkst.20.00 amatierkolektīvu atpūtas vakars METEŅDIENAS JOKI UN
IZDARĪBAS.
Kolektīvu izbraukumi
21.februārī deju kolektīvs Ābolēni (7. - 9.klašu grupa) sadanco pasākumā “Lecam pa
jaunam, lecam pa vecam” Bauskā.
22 februārī vokālais ansamblis Saime piedalās koncertā Ciemupes Tautas namā.
25. februārī Liepājas teātra izrādes “Pūt vējiņi” apmeklējums Dailes teātrī (biļetes pārdotas).
Izbraukšana plkst. 17.00.

Ciemupes Tautas namā
Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
15.februārī plkst.21.00 atpūtas vakars pie galdiņiem ATVER SIRDI MĪLESTĪBAI.
Kaislīgās dejās aicinās grupa Vīzija. Deju pauzēs jautras spēles un konkursi. Biļešu cena iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem Ä 4,27 (Ls 3), pasākuma dienā Ä 7,11 (Ls 5).
22.februārī plkst.14.00 vokālo ansambļu koncerts MANAM PRIEKAM, TAVAM
PRIEKAM MŪSU DZIESMAS SKAN. Piedalās Ciemupes vokālais ansamblis Invita un
draugu kolektīvi. Ieeja bez maksas.

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
28.janvārī plkst.17.00 ceļojuma iespaidi kopā ar Nikolaju Sapožņikovu 40 GADOS NO
BŪDIŅĀM LĪDZ PASAULĒ AUGSTĀKAJĀM CELTNĒM (Apvienotie Arābu Emirāti).
1. - 28.februāris. Tematiskā izstāde AUGŠĀM CĒLĀS GAISMAS PILS.
1.- 28.februāris. Novadpētniecības izstāde Ornitologam, rakstniekam KĀRLIM
GRIGULIM - 130.

Lauberes Kultūras namā
Informācija: tālr.: 65037321; e-pasts: valdapluge@inbox.lv
15.februārī plkst.19.00 jauniešu deju kolektīvu koncerts NO SIRSNIŅAS SIRSNIŅAI.
Piedalās Lauberes jauniešu deju kolektīvs Spiets un draugu kolektīvi.

Madlienas Kultūras namā
Informācija: 65039166; e-pasts: elina.cilevica@ogresnovads.lv
8.februārī plkst.17.00 ikgadējie sadziedāšanās svētki MADLIENAS BALSIS 2014.
Piedalās kori no Rīgas, Ikšķiles, Aizkraukles, Alūksnes, Suntažiem un Madlienas. Ieeja par
ziedojumiem.
14.febrārī plkst.22.00 VALENTĪNDIENAS disko balle. DJ MOE un DJ ŽANIS. Darbosies
kafejnīca “Bitīte”. Ieeja Ä 2,50 (Ls 1,76).
22.februārī plkst.18.00 Madlienas kultūras nama AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU
VAKARS. Kopīgi sumināsim jaukto kori Madliena 140 gadu jubilejā. Mīļi aicināti bijušie kora
vadītāji un dziedātāji! Balli spēlēs Edgars Linde. Dalības maksa Ä 3 (Ls 2,11).

Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
25. janvārī plkst.17.00 koru sadziedāšanās BET VIENMĒR MEKLĒTĀJUS NO JAUNA
ILGAS DZEN... Piedalās: Dziedonis, Vecie draugi, Vizma, Domino, Vidus, Grindex, Līgatne,
Ulbroka, Suntaži. Biļešu cena Ä 1 (Ls 0,70).
1. februārī plkst.18.00 Senioru deju kolektīvu sadancis BALTAJĀ PUTENĪ. Piedalās 10
senioru deju kolektīvi. Biļešu cena Ä 1 (Ls 0,70).
16. februārī plkst.15.00 Ķeipenes amatierteātra izrāde – Anda Manfelde TU TIKAI
ATGRIEZIES! Biļešu cena Ä 1, 42 (Ls 1).
22. februārī plkst.16.00 KINO PUNKTS. Dokumentālā filma GHETTO GAMES 2013.
Ieeja bez maksas.
1. martā plkst.18.00 Suntažu vidējās paaudzes deju kolektīva Sunta 35 GADU JUBILEJAS
KONCERTS. Biļešu cena Ä 1 (Ls 0,70).
8. martā plkst.21.00 PAVASARA BALLE ar grupu Jūrkant. Galdiņu iepriekšpieteikšana.
Biļešu cena Ä 7 (Ls 4,92).
Suntažu Kultūras nama kolektīvu izbraukumi:
25.janvārī. VPDK Sunta un SDK Suncele piedalās jaunrades deju skatē Valmierā.
26.janvārī plkst.14.00 amatierteātris Sauja ar izrādi “Divreiz zagta līgaviņa” viesojas
Tīnūžu Tautas namā.
1.februārī VPDK Sunta koncertē Gulbenē.
1.februārī vokālais ansamblis Svīre dzied Allažos.
2.februārī plkst.13.00 amatierteātris Sauja ar izrādi “Divreiz zagta līgaviņa” viesojas
Birzgales Tautas namā .
8.februārī koris Suntaži piedalās koncertā Madlienas Kultūras namā.
8.februārī JDK Spāre piedalās koncertā Kokneses Kultūras namā.
15.februārī VPDK Sunta piedalās koncertā Ulbrokā.
15.februārī JDK Spāre piedalās koncertā Lauberes Kultūras namā.
23.februārī plkst.15.00 amatierteātris Sauja ar izrādi “Divreiz zagta līgaviņa” viesojas
Tomes Tautas namā.

.

Reģionālā amatierteātru skate
14. februārī plkst. 20.00 uz Lielās zāles skatuves
Ogres Tautas teātra izrāde – Moljērs SKAPĒNA BLĒDĪBAS.
Biļešu cena Ä 2.85 (Ls 2) Vietu skaits ierobežots!
.

23. februārī plkst. 17.00 Lielajā zālē
Gaidot filmas DŽIMLAI RŪDI RALLALLĀ! pirmizrādi un ar filmas veidotāju atbalstu, pie
skatītājiem nāk muzikāli optimistisks koncertuzvedums ar Latvijas skatuves leģendām un
vienojošām dziesmām. Mārtiņš Egliens, Jānis Paukštello, Gunārs Placēns, Velta Skurstene,
Irina Tomsone, Juris Pučka. Biļešu cena Ä 4.50; 6.00; 7.50; 9.00 (Ls 3.16; 4.22; 5.27; 6.33)
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28. janvārī plkst. 19.00
Ogres Kultūras centra Mazajā zālē
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