Muzeju nakts programma Daugavpils
novadā
2016. gada 21.maijā
Naujenes Novadpētniecības muzejā no pl. 15:00- 24:00
„PAVER DURVIS PAGĀTNĒ!”
Naujenes Novadpētniecības muzejā, Skolas ielā 1, Naujenē
Laiks
15:00- 24:00

15:00 - 24:00

15:00 - 23:00
16:00 - 17:00

16:00- 20:00

16:00 - 22:00

20:00
22:00

Aktivitāte
„PAVER DURVIS PAGĀTNĒ!” – bezmaksas iepazīšanās ar
muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm:
- Mākslas ekspozīcija „Latgales parīziete Valentīna Zeile”
- Atklātais
mākslas
priekšmetu
krājums
„Valentīnas Zeiles darbnīca”
- Zeiļu dzimtas biogrāfiskā izstāde „Dzimtas mantojums”
- Dabas ekspozīcija „SirdsDaugava”
- Etnogrāfijas ekspozīcija „Turīga zemnieka istaba”
- Etnogrāfijas ekspozīcija „Latgaliešu sadzīves priekšmeti un
darbarīki”
- Pirmajam un Otrajam pasaules karam veltīta izstāde
„Ugunsjoslu krustojumā”
- Izstāde „Poļu kultūras mantojums Daugavpils novadā”
- Izstāde „Durvis pagātnē: padomju laika šarms”
- Tautas lietišķās mākslas studijas „Pūpoli” klūgu pinumu
izstāde
Foto piederumu izstāde no muzeja krājuma. Darbojas
improvizēts foto salons. Lai fotografētos, līdzi jāņem savs
fotoaparāts
Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošana

Piezīmes
ekspozīciju un izstāžu
ceļveži
pastāvīgai
apskatei
pieejami
muzeja
Dabas
informācijas centrā 1.
stāvā

Radošo darbnīcu
telpā 1.stāvā
Retu un ārstniecisku augu iepazīšana Juzefovas parka un ekskursijas dalībnieku
muzeja apkārtnē [kopā ar eksperti Jolantu Bāru. Zāļu tēju pulcēšanās muzeja
degustācija ekskursijas dalībniekiem]
Dabas informācijas
centrā 1. stāvā
Vides objektu veidošanas darbnīca
pie Naujenes
Novadpētniecības
muzeja
Konkurss ar balvām „Iemin takas Augšdaugavā!”
līdzi jāņem savs
fotoaparāts.
Informācija par
konkursu muzeja
Dabas informācijas
centrā 1. stāvā
Ekskursija ar gidu muzeja ekspozīcijās un izstādēs
Dalībnieku
pulcēšanās muzeja
Dabas informācijas
centrā 1. Stāvā

Ārpusmuzeja ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” Slutišķu ciemā
16:00- 22:00
„PAVER DURVIS PAGĀTNĒ!” – bezmaksas iepazīšanās ar
muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm:
- Etnogrāfijas ekspozīcija „Vecticībnieku dzīvojamā māja”
- Etnogrāfijas ekspozīcija „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils
novadā”
- „Latgales goda dvieļu izstāde”
- Virtuālās izstādes par Slutišķu ciema vēsturi
16:00- 17:00
Zāļu tēju degustācija ar medu un barankām

17:00 – 20:00

Radošā māla darbnīca bērniem.

16:00 - 21:00

Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošana

16:00 - 22:00

Konkurss ar balvām „Iemin takas Augšdaugavā!”

Skrindu dzimtas muzejs
no 19:00-01:00
15.30 – 16.30
16.00 – 17.30

Radošas aktivitātes muzejā
Pasākums -Skrindu dzimtas muzejam - 20

17.30 – 18.00

Irēnas Voitānes vēsturisko tērpu (19.- 20.gs.) kolekcijas
demonstrējumi

19.00-01.00

Izstāžu un ekspozīcijas apskate muzejā

Videoprezentācijas “Durvis” un “Krājuma stāsti”
Tikšanās pie Muzeju nakts ugunskura, kur varēs baudīt karstu
tēju, pašam izcept un izgaršot dažādas maizes
Raiņa mājā Berķenelē
Muzeju nakts “..pats laimei durvis ver.”
no plkst. 19.00- 23.00
Rotaļu, kalšanas, malšanas, svēršanas darbnīcas Berķeneles
19:00 – 21:00 dārzā
Kalkūnes jaunieši vadīs jautras rotaļas un stafetes, kalējs
Heinrihs Kokins rādīs savas amata prasmes.
19:00
Sintijas Kampānes gleznu izstādes “Mašīnas” atklāšana
“Mašīnas” – šādu nosaukumu savai pirmajai personālizstādei
devusi Jēkabpils māksliniece un dzejniece Sintija Kampāne.
20:00
Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas koklētāju
ansamblis "Liepa" (Rīga) un dziedošā aktrise Karīna Lučiņina
20:00 – 22:00 Radošās darbnīcas
Spēļu plostiņu veidošanas darbnīca
(vada teātra studija “Berķeneles kamolītis”
Atslēgu piekariņu darināšanas darbnīca
(vada amatniece Elita Poļakova)
22:00
Medumu pamatskolas Marionešu teātra uzvedums.
Vadītāja Nataļja Ogurcova.
Kalkūnes muižā, Kalkūnos, Komunālā iela, 104
no18:00
Akcija "Veram durvis". Špoģu Mākslas skolas audzēkņu
-24:00
darbu izstāde
22.00
19.00 – 23.00

Plašāk ekspozīciju
informācija pieejama
LED displejos

Nojumēs pie
„Slutišķu
vecticībnieku lauku
sētas”
Nojumēs pie
„Slutišķu
vecticībnieku lauku
sētas”
Ekspozīcijā
„Vecticībnieku
dzīvojamā māja”
līdzi jāņem savs
fotoaparāts.

