26.-28. maijā visi mīļi gaidīti VARAKĻĀNOS uz

VARAKĻĀNU NOVADA SVĒTKIEM 2017
Laiks

AKTIVITĀTE

26.maijs
Varakļānu kultūras namā –visi pasākumi ir BEZMAKSAS
Svētki mazuļiem “SUDRABA KAROTĪTE”
18:00
Sumināsim visus 2016.gadā Varakļānu novadā dzimušos mazuļus. Aicinātas mazo
gaviļnieku ģimenes, vecvecāki, krustvecāki, radi, draugi un ikviens interesents, kurš
vēlas sveikt mūsu novada jauno iedzīvotāju
Novada bērnu un jauniešu koncerts “TĀDI MĒS ESAM….”
19:00
Piedalās visu vecumu novada dziedošie, muzicējošie un dejošie bērni un jaunieši.
Pasākuma ietvaros notiks arī novada jauno talantu un viņu pedagogu apbalvošana
Mūsu novadnieku, grupas “LABAIS KRASTS” koncerts
21:00
19:00- “The FotoBox” - fotopietura
Visa vakara gaitā, ikvienam iespēja iegūt bezmaksas foto. Nāc un iegūsti sev par
22:00
atmiņu foto momentuzņēmumu no šī dienas novada svētku pasākuma
27.maijs - Varakļānu pilsētā
10:00 - pie Varakļānu KN - “BĒRNU RĪTS” - bezmaksas pasākums
15:00
ATPŪTAS UN IZKLAIDES PASĀKUMS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
- PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS
- Zinātkāres centra "ZINOO" aktivitātes:
Raķešu darbnīcas/ eksperimentu bārs / eksponātu apskate
Varakļānu vsk. stadionā – bezmaksas pasākums
11:00 - Biedrības “REMIS” suņu sacensības
“MTB VELOBRAUCIENS” - Rīgas iela 13 – dalība BEZMAKSAS
notiek Eiropas Sociālā fonda projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā" ietvaros

Lai piedalītos velobraucienā OBLIGĀTA iepriekšējā pieteikšanās sacensībām līdz 26.05.2017. plkst: 17:00
Sīkāka info “www.varaklani.lv””/ Pieteikšanās veobraucienam pasākuma dienā - NAV IESPĒJAMA!!!

10:00-12:00 - Velobrauciena dalībnieku numuru izņemšana, reģistrēšanās bērnu distancei
12:15 - Starts mazajiem riteņbraucējiem
13:00 - Starts pieaugušajiem “Draudzības distancē” un “Tautas distancē”
14:45- Biedrības “REMIS” suņu parāde
15:00 - Velotriāla skolas “Karters” meistarklase un VELOŠOVS
16:00 – VELOBRAUCIENA uzvarētāju apbalvošana
NOVADA SVĒTKU VAKARA LIELKONCERTS - Varakļānu estrādē
IEEJA līdz plkst.22:00 – BEZMAKSAS, pēc plkst.22:00 - MAKSAS PASĀKUMS
Biļetes iepriekšpārdošanā: EUR 3.00 no 16.05.2017(KN darba laikā)
Pasākuma dienā: līdz plkst.22:00 - EUR 5.00 / vēlāk EUR 7.00

20:00 -Novada pašdarbības kolektīvu koncerts “KUR SAULĪTE ROTĀJĀS ”
kopā ar Latvijas Nacionālā teātra aktieri Aināru ANČEVSKI
22:00 - Pašmāju grupas “VIETU NAV” koncerts
23:00 - Grupas “EOLIKA” koncerts
24:00 - Pusnakts koncerts kopā ar IVO FOMINU un draugiem
Uz nakts balli ielūdz “IVARMĪNS”/ “VIETU NAV”/ Aldis Grandāns
28.maijs - Varakļānu katoļu baznīcā
11:00 - AIZLŪGUMS par Varakļānu novadu un garīgās mūzikas kora ”REVERSIUM” koncerts

