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Izbaudīsim svētku gaidīšanas laiku kopā!
“Gaisma līgo Latvijā!” – šāds moto bija šogad
notikašajiem XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV
Deju svētkiem. Gaisma tiešam līgoja daudzu cilvēku
dvēselēs, gan tautas svētkus svinot, gan katram savus
personīgos prieka mirkļus baudot. Bet gada otra puse
diemžēl arī atnesa prātam neaptveramu nelaimi un
ciešanas, ko izraisīja cilvēku bezatbildība un
vienaldzība. Un daudzu, ne tikai cietušo cilvēku prātus,
nodarbina doma, vai pietiks spēka un gaismas, lai
dzīvotu tālāk.
Un šo spēku, pārliecību, varēšanu dod apziņa, ka
neesi viens, ka dzīvē tāpat kā korī, deju kolektīvā vai
orķestrī blaukus ir līdzcilvēka plecs, un, tikai saliekot
spēkus kopā, balstot viens otru, katrs atsevišķi un visi
kopā radam ko lielu un nozīmīgu. Uzturēsim gaismu
savā sirdī, savā ģimenē, savā sētā, savā novadā, savā
valstī!
Lai Gaismas ceļš mūs aizved līdz svētīgiem
Ziemassvētkiem un nes veselību, veiksmi, mīlestību un
visu ieceru piepildījumu Jaunajā – 2014. gadā!

Ogres pilsētas skvērā un Brīvības ielā
25. decembrī plkst. 17.00 SVEČU STUNDA ZIEMASSVĒTKOS. Sveču iedegšana
Brīvības ielā pie vēsturiskajām ēkām; muzikāls sveiciens; karsta tēja un piparkūkas; tikšanās ar
Ziemassvētku vecīti; vizināšanās suņu pajūgos. Svecītes iedegs arī novada pagastos pie
kultūras namiem. Ziemassvētku mirdzumu veidot aicināts ikviens iedzīvotājs, iededzot svecīšu
liesmiņas savu māju un dzīvokļu logos.
Ogres evanģēliski luteriskajā baznīcā
21.decembrī plkst. 18.00 ZIEMASSVĒTKU KONCERTS. Piedalās: Latvijas
Universitātes kamerkoris Decoro, Aigars Reinis (ērģeles), Ilze Dzērve (klavieres), Kristiāna
Vaickovska (soprāns), Māra Vaickovska (alts), Juris Jēkabsons (tenors), Uģis Meņģelis (bass).
Programmā – Benjamins Britens un Arvo Perts. Koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents – PēterisVaickovskis.
Ogres Sv. Meinarda Romas Katoļu baznīcā
25.decembrī plkst. 20.00 koncerts MANA ROKA TAVĒJĀ. Rēzija Kalniņa un Uldis
Marhilevičs, Modris Laizāns (basģitāra), Ingus Feldmanis (ģitāra un mutes harmonikas), Ivars
Kalniņš (sitaminstrumenti) un Dzintars Beitāns (vijole). Biļešu cena Ls 7.00 (Ä9.96).
30.decembrī plkst. 16.00 koncerts PIE TAVAS SIRDS. Evita Zālīte, Ieva Akuratere, Ingus
Pētersons, Ilze Grunte (ģitāra), Madars Kalniņš (klavieres). Biļešu cena Ls 4.00 (Ä5.69)
Ogres Kultūras centrā
20. decembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē ČUČUMUIŽAS ZIEMASSVĒTKU PASAKA.
Biļešu cena Ls 2; 3 (Ä 2.85; 4.27).
21. decembrī no plkst. 9.00 pļavā aiz Kultūras centra GADATIRGUS ZIEMASSVĒTKUS
GAIDOT.
21. decembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē bērnu deju studija Pīlādzītis aicina uz SVĒTKU
KONCERTU. Biļetes izpārdotas.
22. decembrī plkst. 12.00 Lielajā zālē sagaidot Ziemassvētkus, koncerts TIK BALTI.
Piedalās bērnu vokālā studija Svilpastes kopā ar Mazo teātri. Biļešu cena Ls 0,50 (Ä 0.71).
22. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē koncerts 4. Adventā DEDZIET, DEDZIET GAIŠU
GUNI. Piedalās sieviešu koris Rasa. Mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa, kormeistare Laima
Lediņa.
25. decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē senioru kora Atvasara koncerts pirmajos
Ziemassvētkos UN PASAULEI TIK VIEGLI KĻŪST, PATS DIEVA MIERS PĀR ZEMI
PLŪST. Diriģents Alvis Bērziņš, koncertmeistare Sarmīte Reneslāce. Viesi: Bērnu vokālā
studija Svilpastes; Astra un Arturs Lazdiņi; vijolnieks Edgars Ziņģe.
26.decembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē koncerts ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE. Inga
Šļubovska, Miks Vilsons, Elīna Kuduma, Valdis Drulle, Andris Ādamsons, Elīna Kuduma.
Programmā: G. F. Hendelis, F. Danci, G. Rossini, S. Franks, J. Štrauss, F. H. Grūbers un
tradicionālas angļu, franču un sicīliešu melodijas. Biļešu cena Ls 3 (Ä 4.27).
27. decembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē Ineta Rudzīte &Sympathique (Edgars Jass - piano,
Oskars Ozoliņš - trompete, Pauls Eglītis - kahons) Ziemassvētku koncertā EŅĢEĻA
PIESKĀRIENS. Ziemassvētku dziesmas latviešu un franču valodā jauksies kopā ar egļu, sveču
un šokolādes smaržu. Biļešu cena Ls 3; 4 (Ä 4.27; 5.69).
31. decembrī plkst. 22.00 Deju zālē JAUNGADA BALLE. Spēlē grupa Lifts (Rēzekne).
Šova deju grupa Triumfs. Pārsteigumi ar un bez balvām. Svētku salūts. Biļešu iepriekšpārdošana, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, līdz 28. decembrim plkst. 18.00. Biļešu cena
Ls 7,00 (Ä 9.96). Pasākuma dienā Ls 10.00 (Ä 14.23). Balle turpināsies līdz 2014. gada 1. janvāra plkst. 04.00.
Ogresgala Tautas namā
22. decembrī pl. 16.00 Ziemassvētku koncerts KAMĒR TEVĪ DZĪVO EŅĢELIS –
GAISMĀ UZZIED VISS. Piedalās Liepājas mūzikas skolas Zvanu koris un Ogresgala Tautas
nama JVA Dūjas. Pēc koncerta radošs kopā būšanas mirklis, piedaloties rūķu darbnīcā. Biļešu
cena Ls 2 ( Ä 2.85)
Ciemupes Tautas namā
21.decembrī plkst.15.00 SVĒTKI NĀCA SVĒTĪTIES. Ziemas saulgriežu pasākums
ģimenēm ar bērniem. Kopā ar Tomes folkloras kopu Zīle dziedāsim, dancosim, iesim rotaļās,
vilksim bluķi, lai saules gaismai vieglāk uzvarēt tumsu. Ieeja brīva.
25.decembrī plkst.21.00 ZIEMASSVĒTKU BALLE. Spēlē grupa Ciemupe. Biļešu cena
iepriekšpārdošanā, lai rezervētu vietas pie galdiņiem, Ls 3 (Ä 4.27), pasākuma dienā Ls 5
(Ä 7.11). Tālr.: 28700053.
Suntažu Kultūras namā
21.decembrī no plkst.10.00 līdz 14.00 ZIEMAS SAULGRIEŽU TIRDZIŅŠ. Suntažu
rokdarbnieku un amatnieku izstrādājumi.
21.decembrī plkst.15.00 BLUĶA VAKARS ar Suntažu folkloras kopu Saule. LIELĀS
EGLES IEDEGŠANA.
26. decembrī plkst.11.00 Pirmsskolas vecuma bērnu ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE.
26.decembrī plkst. 15.00 PAGASTA SENIORU ZIEMASSVĒTKI.

28. decembrī plkst. 20.00 ZIEMASSVĒTKU – GADU MIJAS BALLE kopā ar grupu
Zvaigžņu Lietus. Galdiņu iepriekšpieteikšana un izpirkšana līdz 23.decembrim, cena Ls 5
(Ä 7.11), balles dienā Ls 6 (E 8,54).
Madlienas Kultūras namā
20.decembrī plkst. 17. 00 ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE pirmskolas vecuma bērniem.
27.decembrī plkst. 13.00 ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE senioriem.
1.janvārī plkst. 01. 00 JAUNGADA SVĒTKU BALLE. Biļešu cena Ls 2 ( Ä 2.85).
Madlienas ev. luteriskajā baznīcā
22. decembrī plkst. 16.00 ceturtā Adventes Svētdiena – Gaismas laiks. Ziemassvētku
koncerts GAISMA, KAS NĀK PASAULĒ. Piedalās – Kristus spēka Aizkraukles ev. lut.
draudzes ansamblis Ceļš. Pēdējā Adventes svētdienā koncerta apmeklētāji būs aculiecinieki
vietai, kur piedzima Jēzus Kristus - Betlēmei.
Ķeipenes Tautas namā
21.decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts PAR SVĒTKU BRĪNUMU, KO
GAIDĀM. Piedalās Ķeipenes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Sonore un draugi.
25.decembrī plkst.13.00 pirmsskolas vecuma bērnu TIKŠANĀS AR ZIEMASSVĒTKU
VECĪTI.
31.decembrī plkst.22.00 JAUNGADA NAKTS PASĀKUMS. Aicinām kopā sagaidīt Jauno
gadu! Pasākumu muzikāli iekrāsos Santa un Kaspars Kasparsoni. Dalības maksa Ls 3 (Ä 4.27).
Lūdzam pieteikties iepriekš pie tautas nama vadītājas Ineses Daugavietes, tālr: 26545470.
Meņģeles Tautas namā
19.decembrī plkst. 12.00 Meņģeles pamatskolas ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE.
Ziemassvētku vecītis ciemos aicina bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
20. decembrī plkst.12.00 Ziemassvētku vecītis svētkus svinēt aicina Meņģeles bērnudārza
bērnus.
21. decembrī plkst.16.00 aicinām Meņģeles un kaimiņu pagastu pensionārus uz Tautas
namu, lai kopīgi ieskandinātu baltos Ziemassvētkus. Koncertā piedalās Meņģeles Tautas nama
amatiermākslas kolektīvi. Deju soļus izdziedās Uģis Miezītis un draugi.
24.decembrī plkst. 18.00 ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS Meņģeles Tautas namā.
Dievkalpojums sāksies ar ZIEMASSVĒTKU KONCERTU.
Lauberes Kultūras namā
20.decembrī plkst.16.00 Pensionāru vakars ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT.
22.decembrī plkst.18.00 Lauberes kultūras nama amatierteātra Zīles muzikāls uzvedums
VĒSTULES SNIEGĀ.
28.decembrī plkst.21.00 VECGADA BALLE. Spēlēs grupa Brīvdiena. Pieteikties un
iegādāties biļetes līdz 20.decembrim. Biļešu cena Ls 3.50 (Ä 4.98)
Taurupes Tautas namā
22.decembrī plkst. 10.00 ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ: pašu darināti rokdarbi un
veidojumi savam un citu priekam, vēl pēdējā iespēja iegādāties ko sirsnīgu Ziemassvētku
dāvanu maisam.
22.decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku koncerts GAISMAS CEĻŠ NO SIRDS UZ SIRDI.
Piedalās bērnu un pieaugušo amatiermākslas kolektīvi.
23.decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku dāvanu un ballītes laiks pirmsskolas vecuma
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas grupiņu skolā.
1.janvārī plkst. 1.00 JAUNĀ GADA NAKTS BALLE.
Mazozolu Kultūras namā
20.decembrī plkst. 11.00 ČUČUMUIŽAS ZIEMASSVĒTKU PASAKA. Ziemassvētku eglīte
pirmskolas vecuma bērniem. Piedalās Kristiīne-Bitēna Sirmā un Atvars Sirmais.
23.decembrī plkst. 16.00 Amatiermākslas kolektīvu Ziemassvētku koncerts
TICOT, MĪLOT UN GAIDOT.
31.decembrī plkst 23.00 JAUNGADA NAKTS BALLE, spēlē Jānis Naglis no Madonas.
Krapes Tautas namā
21.decembrī plkst.13.00 mīļi gaidām pirmsskolas vecuma bērnus, lai pie EGLĪTES
rotaļātos, piedalītos atrakcijās un, protams, saņemtu dāvanas!
21.decembrī plkst.21.00 BALLE, līdzi ņemot “groziņu” vai bez tā... Muzicēs Andris
Upenieks un Andris Upenieks no Ķeipenes. Biļešu cena Ls 2 (Ä 2,85)
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Piecpadsmit. Tikai sākums
Decembra pirmajā sestdienā Ķeipenē valdīja Deja: senioru deju kolektīvs Veldze svinēja savu
piecpadsmito dzimšanas dienu. Bija jubilejas kliņģeris un skanīgs suminājums "Daudz baltu
dieniņu..." (Turklāt sarīkojuma sākumā, un tieši šis pārsteigums ne vienā vien dejotājā un zālē
sēdošajā raisīja īpašu saviļņojumu.) Bija skaists koncerts kopā ar draugiem deju kolektīviem:
Ogrēnietis, Suncele (Suntaži), Sumulda (Meņģele) un lēdmaniešiem. Bija ziedi un dāvanas,
pateicības vārdi, spēka un izturības vēlējumi. Kā svētkos ierasts. Kā darbā nopelnīts.
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Suntažu Kultūras namā
Informācija: 65037246; e-pasts: suntazi.kn@inbox.lv
19.decembrī plkst.13.00 biedrība Suntalniece ielūdz uz EIROPAS SENIORU DEJU
PĒCPUSDIENU. Pasākumā viesosies Mores dāmas.
11. janvārī plkst.18.00 pašdarbnieku vakars KOPĀ DZIEDĀT, KOPĀ DIET, ZILAM
ZIRGAM SPĀRNOS SMIET! Aicināti visi esošie, bijušie un arīdzan tie, kas vēl tikai domā
atrast sevi kādā no kultūras nama kolektīviem!
25.janvārī plkst.17.00 koru Jaunā gada iedziedāšanas koncerts BET VIENMĒR
MEKLĒTĀJUS NO JAUNA ILGAS DZEN...
* * *
25.janvārī JAUNRADES DEJU SKATĒ Valmierā piedalīsies VPDK Sunta un SDK Suncele.

Meņģeles Tautas namā
Informācija: 65029131, jankuna@inbox.lv
11.janvārī PAŠDARBNIEKU VAKARS.

Ogresgala Tautas namā
Informācija: tālr.: 65035157; e-pasts: ogresgalatn@inbox.lv
Ogresgala Tautas nams organizē braucienu uz Latvijas Nacionālās operas izrādi MŪZIKAS
SKAŅAS 30. martā plkst. 12.00. Biļetes cena Ls 5, transports Ls 2.50. Pieteikties un naudu
iemaksāt līdz 2014. gada 15. janvārim

Ogres Centrālajā bibliotēkā
Iekrāso ikdienu
Rosināta atskatīties uz šiem piecpadsmit gadiem, kolektīva vadītāja (arī Ķeipenes Tautas nama
vadītāja) Inese Daugaviete saka: "Salīdzinot ar cilvēka mūžu, piecpadsmit gadu nav daudz, bet
deju kolektīvam, sevišķi laukos, manuprāt, cienījams vecums. Jo mūsu ir tik, cik ir. Un, ja esam
noturējušies, ja spējam dejot ne tikai sev un savam priekam, bet apceļot arī visus Latvijas novadus
un godam uzstāties lielajos Deju svētkos, domāju, viņi ir lieli malači." Inese savējos slavē arī par
lielo atbildības sajūtu, apzinīgumu un precizitāti. "Visādi mums gājis: brīžiem sastāvs nav bijis tik
pilns kā vajag. Dažkārt šā iemesla dēļ arī sezonā mazāk deju apgūts. Esam lāpījušies kā pratuši.
Taču tie, kuri atnākuši, dejojuši aizrautīgi, un katrs cilvēks šo gadu laikā šajā kolektīvā ir bijis ļoti
svarīgs."
Var noprast, ka lielākās problēmas, runājot par kolektīva sastāvu, radušās pašā sākumā, kad
1998. gada novembrī, pirmajā kopā sanākšanas reizē, senioriem par piederīgu sevi atzinušas tikai
astoņas kundzes. Taču arī šajā situācijā risinājums veiksmīgi atrasts: Inese iestudējusi sastāvam
atbilstošāko – "Aglonas sievu deju". Savukārt nākamajā pavasarī dalībnieku jau bijis uz pusi
vairāk – divpadsmit, jo vēlēšanos dejot pauduši arī četri vīri. Vēl pēc kāda laika, uzrunājot,
pierunājot un iedrošinot, atrasti trūkstošie četri, un uz skatuves varēja iziet astoņi pāri.
"Jā, tāda bija mūsu ikdiena," piekrīt vadītāja. "Augām pamazām. Pielāgojām jau esošās dejas
mūsu iespējām, dažas veidoju pati. Protams, ja kolektīvs vēlas piedalīties Deju svētkos, ar četriem
pāriem tas nebūs iespējams. Taču mēs vēlamies un pamazām jau esam ieplūduši tajā kopējā apritē,
kur visi." Pieminot Deju svētkus kā augstāko un vilinošāko mērķi, kā īpašu kompensāciju par
sasniegto, Ineses teiktais vēlreiz liek aizdomāties, cik ceļš uz tiem īstenībā ir grūts un cik
mēģinājumu stundas smagas. "Tas, ka šāds kolektīvs rodas un noturas, ir tikai pašu uzņēmība un
entuziasms. Paldies, ka mūsu senioriem tāds ir! Es varu tikai apbrīnot viņu enerģiju, dzīvesprieku
un apņēmību, ar kādu tiek pārvarētas dažnedažādas likstas un veselības kaites. Turklāt dejot un būt
uz skatuves kopš bērnības ir pavisam kas cits, nekā sākt to darīt cienījamos gados. Bet viņu atdeve
ir fantastiska! Var redzēt, ka dejošana sagādā prieku pašiem un ir viņiem nepieciešama. Tā iekrāso
ikdienu.”
Aug kopā
Cik gadu Veldzei, tik arī Inesei Daugavietei tās vadītājas amatā, un skaidrs, ka viss aizvadītais
laiks "saderību" pārpārēm apliecinājis. Ja abi šie suverēnie "lielumi" nesaprastos, nebūtu raduši
kopēju valodu (deju rakstu un soli) un viens otru par savējo atzinuši, diez vai jubilejas kopā svinētu
un turpmāk darāmo plānotu. Taču tā ir noticis, un tas 1998. gada pavasara notikumus ļauj uzskatīt
nevis par nejaušiem, bet likumsakarīgiem. "Lieldienās notika sarīkojums pensionāriem," atceras
Inese. "Beigās, protams, balle, un mani uz deju uzlūdza Jānis Stivriņš. Dejojām, šo to runājām, un
viņš piepeši ieminējās, ka Ķeipenē vajadzētu savu deju kolektīvu..." Viņa uzreiz piekritusi: "Jā,
vajadzētu. Bet uzreiz arī uzdevusi pretjautājumu: Kas to vadīs?" Atbilde sekojusi tūlīt: "Tu!"
Sākotnēji šī doma mulsinājusi, jo nākusi pārāk negaidīti, taču – pagāja vasara, un jau novembrī
uzņēmīgākās sievas pulcējās pirmajā mēģinājumā. Kopš tā laika kolektīvā joprojām dejo Astrīda
Zepa. Bet Leonora un Felikss Bartkeviči, Jānis Bartkevičs, Daina un Alfrēds Zēmeļi, Māris
Liepiņš jau pārkāpuši pirmā gadu desmita slieksni. Inese neslēpj, ka pirmajās reizēs, satiekoties ar
dejotājiem, ļoti uztraukusies, jo baidījusies, vai spēs būt viņiem noderīga. "Man taču nekādu
speciālu zināšanu toreiz nebija, tikai pašas dejotājas pieredze. Mācījāmies un augām kopā. Ar
laiku sapratu: savs kolektīvs – tas ir tavs atbalsts. Es patiešām jūtos stiprāka, varošāka."
Savējos jau tā uzteikusi, Inese to dara arī, atceroties aizvadītās vasaras Deju svētkus: "Esmu ļoti
pateicīga viņiem visiem, jo šajos svētkos es pati pirmo reizi dejoju mūsu vidējās paaudzes deju
kolektīvā Dandzis, tātad senioru uzstāšanās brīdī nevarēju būt klāt. Taču mani dejotāji nepievīla:
bija patstāvīgi, varēju uz viņiem paļauties, un viss bija kārtībā. Arī mūsu jaunie tērpi izskatījās
skaisti."
Bet, pieminot nupat aizvadīto Veldzes jubilejas sarīkojumu, vadītāja pauž prieku, ka atbraukuši
visi draugi, kuri aicināti, un atvainojas tiem, kuri mazo telpu dēļ netika uzaicināti. "Paldies, ka
draugi atbrauca! Visi aizrautīgi sadancojām, un beigās pat vienu kopīgu deju nodejojām – Viļa
Ozola "Klabdanci". Uzstājās četri mūsu pāri un pa vienam pārim no katra viesu kolektīva. O,
kādas emocijas šī deja zālē raisīja!" To Inese stāsta tik izteiksmīgi, ka arī notikušo klātienē
neredzējušais uzreiz notic. Turklāt gana zīmīgs ir fakts, ka koncerts sācies plkst. 19.00, bet balle
beigusies ap trijiem naktī...
Taču ceturtdien notika kārtējais senioru deju kolektīva Veldze mēģinājums. Pirmais, pretī
sešpadsmitajam deju gadam ejot. Tika aplūkotas dāvanas, jubilejas sarīkojuma fotogrāfijas un
runāts par turpmākajiem plāniem. Vispirms par pašdarbnieku eglīti, kuras tēma šogad būšot
"Kino". Par jaunā gada iecerēm... Par to, ko noteikti vajadzētu vēl šajā sezonā izdarīt... Jo dejai
atdotie piecpadsmit gadi, protams, ir tikai sākums.
"Laiku pa laikam kāds no dejotājiem ieminas: "Es gribētu nodejot līdz ... un tad mest mieru,"
saka Inese. "Arī pirms šīs vasaras bija runas: "Līdz Deju svētkiem... Pietiks..." Bet pēc svētkiem:
"Ak, nu jau būs jubileja. Jāsagaida. Jānosvin..." Taču pēc jubilejas gaida citi pasākumi. Vienmēr ir
kas jauns priekšā, kam gatavoties... Un, ja tu esi dejotājs, tad esi.”
Inta Kārkliņa

15.decembri Ogres Kultūras centrā labdarības akcijas “Eņģeļi pār
Latviju” ietvaros notika pasākums “Ogre, atver savu sirdi!”
Ogrēnieši smagi slimu bērnu ārstēšanai ir saziedojuši Ls 565, 93
Liels paldies visiem ziedotājiem un koncerta dalībniekiem!

Informācija: Ogre, Brīvības iela 35, tālr: 65071947; e-pasts: info@ocb.lv
3.- 28.decembris. Tematiskā izstāde Rotāsim Ziemassvētkus.
10. - 31.decembris. Novadpētniecības literatūras izstāde Edgaram Liepiņam - 85.
17. - 31.decembris. Literatūras izstāde Sveiks, Jaunais gads!

Ciemupes bibliotēkā
Informācija: Ciemupe, Liepu gatve 12, tālr.: 65068710
Literatūras izstādes
2. - 28.decembris. Andrim Kolbergam – 75.
2. - 28.decembris. Sen dzirdēju, nu redzēju Ziemas svētku kumeliņu: Līdz zemīti krēpes vilka
Ar basām kājiņām.
3.decembris - 31.janvāris. Jānim Lejiņam – 60.
3.decembris - 31.janvāris. Dzintrai Žuravskai – 75.

Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Ogrē, Brīvības ielā 15. Informācija: tālr.: 65024345
10. janvārī plkst. 17.00
Antras Saliņas personālizstādes ZIEMĀ atklāšana.
Ieeja – bez maksas. Tekstilmāksliniece A. Saliņa kopš
2002. gada ir Latvijas Tekstilmākslas asociācijas biedre,
ilgus gadus Tautas lietišķās mākslas studijas Saiva
dalībniece un trīs gadus arī vadītāja. Piedalījusies
izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā un Spānijā. 2002. gadā
A. Saliņa kļuva par Vilhelma Purvīša balvas laureāti. Par
izstādes tēmu Ziema, māksliniece saka: “Tās miers
vienmēr iedvesmo kaut kā jauna sākumam”.
25. janvārī plkst 12.00
RADOŠĀ DARBNĪCA tekstilmākslinieces Antras
Saliņas vadībā, kurā interesenti dažādās tehnikās varēs
darināt un izrotāt neliela formāta tekstildarbus.

Ogres Kultūras centrā
Ogrē, Brīvības ielā 15, www.okc.lv. Informācija: diennakts dežuranta tālr.: 65024680,
biļešu kases tālr.: 65047740, e-pasts: kulturascentrs@okc.lv
.

29. decembrī plkst. 18.00 uz Lielās zāles skatuves
Ogres Tautas teātra pirmizrāde – Ž. B. Moljērs SKAPĒNA BLĒDĪBAS.
Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85). Vietu skaits ierobežots.
.

11. janvāri plkst. 17.00 7. jauno mūziķu un grupu konkurss ZAĻAIS KNĀBIS 2013. Biļešu
cena Ls 2 (Ä 2.85)
24. janvārī plkst. 19.00 Lielajā zālē norisināsies pirmais ziemas koncertmaratona koncerts
ZVAIGZNES VIRS OGRES KULTŪRAS CENTRA kopā ar grupām Credo un Lauku
Muzikanti. Biļešu cena Ls 6 (Ä 8.54)
Biļešu cena Ls 2 (Ä 2.85)

OGRES TAUTAS TEĀTRIS

MOLJERS

Skapēna BLĒDĪBAS
29. decembrī plkst. 18.00
uz Ogres Kultūras centra Lielās zāles skatuves
Vietu skaits ierobežots!

ADE!
PIRMIZR
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