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Sveiciens jaunajā darba sezonā!
Kad dārzos sāk sārtoties gladiolu zobeni un asteru pušķi priecē acis, visiem ir
skaidrs, ka tuvojas septembris. Mēnesis, kas Latvijā ir kā otrs Jaunais gads. Skolas
gaida savus esošos un īpaši jaunos audzēkņus, kultūras iestādēs darbu atsāk
amatiermākslas kolektīvi, dažādas interešu grupas un pulciņi. Jaunais darba cēliens
nāk ar jaunām iecerēm, sapņiem, vēlmi paveikt kaut ko īpašu, sasniegt varbūt pat
neiespējamo.
Imants Ziedonis kādā no savām epifānijām teicis: “Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis
jāgaida šurpnākam”. Būsim aktīvi, meklēsim savu vietu, kur izpaust radošo enerģiju –
dziedāsim, dejosim, muzicēsim, spēlēsim teātri. Piedāvāto iespēju klāsts ir plašs. Lai
pilnvērtīga, interesanta, radošiem notikumiem bagāta jaunā darba sezona!

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
2. septembrī plkst. 15.00 izstādes BĒRNĪBA atklāšanas svinības. Pasākuma viesi aicināti
piedalīties “Rotaļlietu saietā”, pieveikt šķēršļu joslu ar savu līdzpaņemto trīsriteni, kā arī
izmēģināt galda spēli “Cirks” vēl nespēlētā – lielformāta variantā.
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savu iemīļotāko rotaļlietu, lai kopā iepazītos ar Ampelmani
un “iemūžinātu” līdzatnesto bērnības draugu izstādes “Rotaļlietu saietam”. Ikviens mazais
muzeja viesis varēs arī izgatavot īpašu nozīmīti, ko pēc izstādes apskates paņems sev līdzi uz
mājām.
Izstāde “Bērnība” hronoloģiski aptver laiku no pagājušā gadsimta sākuma līdz pat
deviņdesmitajiem gadiem un vēsta par vairāku paaudžu bērnības laiku. Izstādes atklāšanas
pasākums tapis kā sveiciens pirmajā skolas dienā.

Foto no Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma

“Kultūras Ziņu” veidotāji

Ogres Kultūras centrā

Romantisks Dzejas dienu pasākums Jaunogrē

Foto no Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma

12. septembrī plkst. 18.00 OGRES DZEJAS DIENU gaisotne virmos ārpus ierastā pilsētas
centra – Jaunogrē, Gaismas prospektā 2 (ēkā, kurā atrodas Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas Rehabilitācijas nodaļa).
Jaunogrei raksturīgo romantisko un apcerīgo noskaņu baudīsim, klausoties trīs draugu, izcilu
latviešu dzejnieku – Aleksandra Čaka, Jāņa Sudrabkalna un Pāvila Vīlipa – 20.-30. gadu
dzeju trīs aktieru – Arta Robežnieka, Kaspara Znotiņa un Vara Piņķa – izpildījumā. Dzejas
lasījumi un A.Robežnieka dziedātās dziesmas ar Aleksandra Čaka vārdiem ļaus gan gaiši
pasmaidīt, gan rezignēti skumt, nostalģiski mīlēt, gan arī negaidīti atskārst gluži jaunas
poētiskas intonācijas šīs latviešu dzejas romantiskās trijotnes darbos.
Jaunogre, kur 1939. gadā uz dzīvi apmetās dzejnieks Pāvils Vīlips ar dzīvesbiedri, Dailes
teātra aktrisi Elvīru Brambergu, kļuva par poētisku oāzi un radošu patvērumu gan viņiem, gan
viņu draugiem – aktieriem un dzejniekiem, kuri bija bieži viesi viņu mājās Zilokalnu prospektā 5. Romantiskais arhitekta Vladimira Šervinska projektētais nams nu gaida savu
nojaukšanu, bet atmiņas par daudzajiem viesiem un notikumiem glabā pieraksti un fotogrāfijas.
Jaunogres idilliskajā ainavā vēl viena pērle ir arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētā
1926. gadā uzceltā ēka Gaismas prospektā 2, bērnu sanatorija, kuras arhitektūrā īpatnēji
satiekas funkcionālisma un nacionālā romantisma vaibsti. Savukārt ēdamzāles sienas rotā
1927. gadā mākslinieka Anša Cīruļa darinātās freskas. Pirms pasākuma apmeklētāji aicināti
nesteidzīgā gaisotnē aplūkot šos zīmējumus.
Ieeja pasākumā – brīva (rudens ziedi aktieriem). Informācija Ogres Vēstures un mākslas
muzejā vai pa tālruni 65022251.
Iveta Ruskule,
Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore

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 1. septembra līdz 31. maijam
Pirmdien
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
Kā arī stundu pirms pasākumiem. Tālr.: 65047740
Kases darba laikā ir pieejami “Biļešu paradīzes” kases pakalpojumi.
.

31. augustā no plkst. 9.00 pļavā aiz Kultūras centra
Vasaras izskaņas gadatirgus. Tirgotājiem pieteikšanās no 19.08. līdz 29.08.
---------------------------------------------------------------2. septembrī plkst. 12.00 pilsētas skvērā
PIRMAJĀ SKOLAS DIENĀ Ogres Kultūras centrs, sadarbojoties ar Bērnu un jauniešu centru,
aicina skolēnus piedalīties dažādās radošās aktivitātēs. Ar muzikāliem priekšnesumiem
uzstāsies vokālā studija Svilpastes, Ogres Kultūras centra Mazais teātris rādīs izrādi
“Gliemezītis riteņbraucējs”.
---------------------------------------------------------------18.septembrī plkst.11.00 Lielajā zālē
Vokālās studijas Svilpastes muzikāls uzvedums bērniem OLIŅ, BOLIŅ! Biļešu cena Ls 0.50
---------------------------------------------------------------25. septembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
Valmieras drāmas teātra viesizrāde ACĀLIJA. Režisors – Varis Brasla. Lomās: Anna Putniņa,
Tālivaldis Lasmanis, Ingus Kniploks, Inga Siliņa, Māra Mennika. Lugas centrā ir divu ne vairs
gluži jaunu cilvēku Leas un Davida sastapšanās, kas liek abiem skaidrāk apzināties, ko viņi
vēlas un ko ir gatavi upurēt, lai drīkstētu palikt otra cilvēka dzīvē. Katram no viņiem ir pagātne:
Leai – pieaudzis dēls, Davidam – darbs. Viss, kas ir noticis, ir veidojis šos cilvēkus ļoti
atšķirīgus. “Viņiem ir dažādi uzskati par to, kas ir patiesība, jūtas, galu galā – viens no viņiem
par dzīvi spriež no vīrieša, otra – no sievietes pozīcijām, un tās ir grūti savienot,” uzskata Varis
Brasla. Izrādes ilgums 2 st. 20 min. Biļešu cena Ls 5, 6, 7
---------------------------------------------------------------28. septembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē
Ogres Tautas teātra krīzes komēdija E. Bahs, F. Arnolds TAUPĪBAS KOMISĀRS. Režisors
Jānis Kaijaks. Biļešu cena Ls 2
---------------------------------------------------------------29.septembrī plkst. 12.00 Lielajā zālē
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem SMURFIŅI UN ZELTA STATUETE. Šajā stāstā
rūķīši dosies meklēt zelta statueti. Ceļš, lai to atrastu, nebūt nebūs viegls, jo Gargamels ir ļoti
spēcīgs pretinieks, kurš arī vēlas iegūt zelta statueti. Biļešu cena Ls 2, 3

Ciemupes Tautas namā

Dzejnieks Pāvils Vīlips izbraukumā ar savu Moskviču. Jaunogre, 20. gs. 50. gadi.

Informācija: tālr.: 65068716; e-pasts: daiga.sosnare@inbox.lv ‘
Kolektīvi gaida un aicina jaunus dalībniekus, kuri vēlas radoši izpausties, atrast līdzīgi
domājošus un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Radošā darbnīca – vadītāja S. Grinberga. Pirmā nodarbība 10. septembrī. Nodarbības
notiek otrdienās plkst. 18.00 2. stāvā nodarbību telpā.
Jauktais vokālais ansamblis Invita – vadītāja I. Poriete. Pirmā nodarbība 4. septembrī.
Nodarbības notiek trešdienās plkst. 18.00 Mazajā zālē. Aicina dalībniekus visās balsu grupās.
Hatha joga – vadītājs R. Bērziņš. Pirmā nodarbība 3. septembrī. Nodarbības notiek
otrdienās plkst. 19.00 Lielajā zālē.

2013. gada 29. augusts

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 265035157; e-pasts:
ogresgalatn@inbox.lv
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Ogres Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas
uzsāk 2013./2014. gada darba sezonu

3.septembrī plkst. 11.00 Lielajā zālē
Latvijas Leļļu teātra izrāde JOKA PĒC ALFABĒTS
OGRESGALA TAUTAS NAMS aicina lielus un
mazus radoši pavadīt brīvo laiku, piedaloties
dažādos amatiermākslas kolektīvos
un interešu grupās.
NĀC UN PIEVIENOJIES!
Vokālais ansamblis Saime, vadītāja Inese Dudele,
koncertmeistare Daina Čudare. Nodarbības pirmdienās
plkst. 19.00. Pirmā nodarbība 9. septembrī.
Jauniešu ansamblis Dūjas, vadītāja Inese Dudele.
Nodarbības sestdienās plkst. 12.00. Pirmā nodarbība
7. septembrī.
Jauniešu deju kolektīvs Ābeļzieds, vadītāja Egita
Tontegode, koncertmeistare Gunta Pupina. Pirmā
nodarbība 12. septembrī plkst. 19.00.
Kundalini jogas nodarbības otrdienās plkst. 19.00
(maksas nodarbības).
Dāmu klubiņš pirmdienās plkst. 19.00.
Bērnu un skolēnu deju kolektīvs Ābolēni, vadītāja Egita
Tontegode, koncertmeistare Gunta Pupina. Nodarbības
otrdienās, ceturtdienās:
14.00 – 15.00 1.-2. klašu grupa
15.00 – 16.00 3.-4. klašu grupa
16.00 – 17.00 5.-6. klašu grupa
17.00 – 18.00 7.-9. klašu grupa
Nodarbību laikos iespējamas izmaiņas. Pirmā nodarbība
10. septembrī.
Pirmsskolas vecuma grupām nodarbības otrdienās,
ceturtdienās plkst.10.00 – 11.30 PII “Ābelīte” zālē. Pirmā
nodarbība 10.septembrī.
Radošā darbnīca bērniem (maksas nodarbības),
vadītāja Daina Čalpa. Nodarbības trešdienās plkst. 14.00–
15.00; plkst. 15.00 - 16.00. Pirmā nodarbība 4.septembrī.
Keramikas nodarbības bērniem (maksas nodarbības),
vadītāja Sabīne Zviedre. Nodarbības pirmdienās
plkst. 14.00 – 15.00; plkst. 15.00 – 16.00. Pirmā nodarbība
9.septembrī.
Kolektīvu vadītāji novēl: “Neapstāties pie sasniegtā, bet
izvirzīt jaunus mērķus un realizēt tos!” Uz tikšanos
jaunajā sezonā! Tālrunis uzziņām 26190756.

Ogres novada Bērnu un jauniešu
centra pulciņu nodarbību grafiks
2013./2014. m. g.
Brīvības iela 15, Ogre, LV–5001, tālrunis 65047794,
e-pasts: objc@oic.lv
Ādas plastika, sk. Gita Līkuma
Otrdienās 14.00 – 17.10, ceturtdienās 14.00 – 17.10. Pirmā
tikšanās 3. septembrī no 14.00
Stikla apgleznošana, sk. Gita Līkuma
Trešdienās 14.00 – 17.10, piektdienās 14.00 -17.10. Pirmā
tikšanās 4. septembrī no 14.00
Papīra dizains – dāvanas pašu rokām,
sk. Romualda Batarāga
Pirmdienās 14.00 – 17.10, trešdienās 14.00 –17.10. Pirmā
tikšanās 4. septembrī no 14.00
Telpiskā modelēšana (7-11 gadi), sk. Romualda Batarāga
Otrdienās 14.00 – 17.10. Pirmā tikšanās 3. septembrī no 14.00
Ģitāristu pulciņš, sk. Linda Ivanova
Otrdienās 14.00 – 18.30, ceturtdienās 14.00 – 18.30. Pirmā
tikšanās 3. septembrī no 14.00
Muzikālā teātra studija, sk. Oskars Kļava
Trešdienās 15.00 – 19.00. Pirmā tikšanās 4. septembrī no 16.00
Kontrakta bridžs, sporta bridžs, sk. Inese Platpīre
Pirmdienās 15.00 – 16.30. Pirmā tikšanās 5. septembrī no 15.00
Pūtēju orķestris, sk. G. Freidenfelds
Otrdienās 18.30 – 22.00, ceturtdienās 18.30 – 22.00. Pirmā
tikšanās 5. septembrī no 19.00
Rotas lietu darināšanas pulciņš, sk. Sanita Čiekure
Ceturtdienās 14.00 – 18.00. Pirmā tikšanās 5. septembrī no
14.00
“Četri gada laiki” – filcēšana, floristika, sk. Sanita Čiekure
Otrdienās 15.00 – 18.00. Pirmā tikšanās 3. septembrī no 15.00
Floristika mazajiem (7-11 gadi), sk. Romualda Batarāga
Ceturtdienās 14.00 – 17.10. Pirmā tikšanās 5. septembrī no
14.00
Modes un stila meistardarbnīca, sk. Liene Niedra
Pirmdienās 17.10 – 19.10, trešdienās 17.10 – 19.10, piektdienās
17.10 – 18.30. Pirmā tikšanās 4. septembrī no 17.10
Deju studija “Gemstone”, karsējmeitenes, sk. Līga Saleniece
Pirmdienās 16.00 – 22.00, trešdienās, 19.00 – 22.00, piektdienās
16.00 – 22.00. Pirmā tikšanās 6. septembrī no 16.00
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LEGO robotika (no 10 gadiem), sk. Nora Meire
Pirmdienās 16.30 – 18.00, ceturtdienās 16.30 – 18.00. LEGO
robotikas nodarbības notiek Grīvas pr. 4a, 2. stāvā, Attīstības un
inovāciju mācību centrā. Pirmā tikšanās 6. septembrī no 16.30
Dalības maksa Ls 4 mēnesī.
Koncepcijas autore Ligita Zadvinska, tālr.: 26543512. Tekstu redaktore Elita Priedīte, tālr.: 65020967, e-pasts: elita.priedite@okc.lv. makets - Ilga Eglīte. Tirāža 13000 eks.

