Varakļānu Kultūras nama pasākumu plāns 2015.gadam
Projekts
11.janvāris

31.janvāris

28.februāris

7.marts

12.aprīlis
18.aprīlis

1.maijs

22.jūnijs

JANVĀRIS
Pasākumā aicināti piedalīties visi pilsētas
Jaungada pasākums
seniori. Pasākumā uzstājas senioru
senioriem
sieviešu vokālais ansamblis
„Tiksimies pie Jaungada
„Sidrablāses”, senioru deju grupa
eglītes”
„Vēlziedes”. Pasākuma muzikālais
noformējums – Brāļi Puncuļi.
Līdzi var ņemt „svētku groziņu”.
Svētku koncertā piedalās Varakļānu KN
Līnijdeju grupas „Četras
Līnijdeju grupa „Četras debesspuses” un
debesspuses”
10 gadu jubilejas pasākums draugu kolektīvi no Viļāniem, Atašienes,
Bērzgales, Mežvidiem, Kokneses,
Biržiem, Madonas novada u.c. Īpašais
viesis – saksofonists Arnis Graps.
FEBRUĀRIS
Varakļānu kultūras nams aicina jaunos
Dziesmu diena Varakļānos
dziedātājus līdz 19 gadu vecumam
piedalīties koncertos-konkursos
„Varakļānu pilsētas Cālis-2014” un „Lai
skan Varakļānos! 2014”.
MARTS
Romantisks pasākums pie galdiņiem
Tematisks pasākums veltīts
visiem varakļāniešiem. Pasākumā uzstājas
Starptautiskajai sieviešu
pašdarbības kolektīvi, vakara turpinājums
dienai
ierakstu mūzikas pavadījumā.
APRĪLIS
Varakļānu KN folkloras kopas radošais
„Četri”
pasākums.
Piedalās Varakļānu KN tautas deju
Tautas deju kolektīvu
kolektīvi un draugu kolektīvi.
sadancis
MAIJS
Piedalās Varakļānu KN pirmsskolas
Bērnu deju kolektīvu
vecuma bērnu deju kolektīvs, draugu
sadancis
kolektīvi.
JŪNIJS
Līgo dienas tematikai veltītas radošās
Jāņu ielīgošana Varakļānos
darbnīcas Varakļānu estrādē, kurās
aicināti piedalīties lieli un mazi
varakļānieši un pilsētas viesi.
JŪLIJS
Varakļānu kultūras nams aicina 5 gadus
Bērnības svētki
jaunus bērnus piedalīties „Bērnības
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2.augusts
15.augusts

10.oktobris
18.novembris

11.decembris
25.decembris
26.decembris
Decembris

svētkos” un izšūpoties bērnības šūpolēs
pirms skolas gaitu uzsākšanas.
AUGUSTS
Tradicionāls mirušo piemiņas brīdis.
Piemiņas brīdis ebreju
kapos
Augusta sākumā ir Varakļānu pilsētas
Svētki „Ziedi un mūzika
svētki. Šo svētku ietvaros norisinās
Varakļānos”
tradicionālais konkurss „Ziedi
Varakļāniem”. Konkursa ietvaros
varakļānieši un apkārtnes iedzīvotāji
veido floristikas instalācijas dažādās
vietās pilsētā. Instalācijas apskatāmas
svētku rītā no pl.9:00.
Rīta cēlienā paredzētas dažādas
aktivitātes lieliem un maziem, bet vakarā
ikviens tiek gaidīts Varakļānu brīvdabas
estrādē, kur norisinās svētku koncerts un
nakts balle ar populāriem māksliniekiem.
OKTOBRIS
Tradicionāls pasākums mirušo atcerei.
Svecīšu vakars
NOVEMBRIS
Tradicionāls pasākums, kurā gods
Valsts svētku koncerts
uzstāties kultūras nama kolektīviem,
mūzikas skolas, vidusskolas, bērnudārza
audzēkņiem.
DECEMBRIS
Lielās egles iedegšana
Ziemassvētku balle
Tradicionāls pasākums ar pašdarbības
Ziemassvētku koncerts,
kolektīvu piedalīšanos.
Balle pašdarbniekiem
Pasākuma laikā Ziemassvētku „paciņas”
Ziemassvētku pasākums
saņem pirmsskolas vecuma bērni, kuri
pirmsskolas vecuma
neapmeklē bērnudārzu.
bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu

Pasākumu plānu apkopoja Varakļānu Kultūras nama pasākumu organizatore
Kristīne Strode sadarbībā ar pašdarbības kolektīvu vadītājiem - Anitu Sārni,
Agniju Strūbergu, Rutu Laizāni, Mariju Madžuli, Valentīnu Brišku, Vivitu
Skuruli.
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