Rūjienas izstāžu zālē
Rūjienas vidusskolas 27.izlaiduma absolventa – mākslinieka Viļa Ozola izstāde
Piemiņas izstāde “Dzejniekam Kārlim Kalnietim- 100”

Rūjienas kultūras namā

(Informācija un biļešu rezervācija pa tālr. mob.29430703, 26313132)

11.oktobrī pl.19.00

Spēlfilma “Oļegs”. Ieeja Eur 3. Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija!

13.oktobrī pl.18.00

Raimonds Pauls, Andris Bērziņš koncertprogrammā “Es šonakt sēdēšu uz jumta”. Ieeja Eur 10, 5. Biļešu
rezervācija!

18.oktobrī pl.20.00
22.oktobrī pl.18.00

Amatierkolektīvu sezonas atklāšanas vakars.

24.oktobrī pl.18.00

Liliputu cirks. Ieeja Eur 3,5,7,10. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīze” kasēs un kultūras namā.

1.novembrī pl.19.00

Spēlfilma “Jelgava 94”. Ieeja Eur 3. Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija!

Dokumentālā filma “Spiegs, kurš mans tēvs”. Ieeja Eur 2. Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija!

Rūjienas novada tautskolā

( Informācija un pieteikšanās uz nodarbībām: mob.t.26397236)

Aušanas nodarbības (tautiskie brunči, , lielie plecu lakati- vad. Vija Rulle, lupatu deķi dažādās tehnikās – vad. Diāna Hofmane).
Individuālās nodarbības notiks ceturtdienās. Iepriekšēja pieteikšanās.
Vācu valoda ar nelielām priekšzināšanām. Pasniedzēja Everita Groševa (mob.t. 26326521) Nodarbības notiks
8.,15.,22.,29.oktobrī pl.18.00
Angļu valoda. 14.oktobrī pl.17.15 ievadnodarbība ar nelielām priekšzināšanām iesācējiem un sarunvaloda. Pasniedzēja Patricija
Siliņa.
Galvas rotu gatavošanas ievadnodarbība. Pasniedzēja Agnese Auniņa – Linmeijere. LEADER projekts
7.oktobrī pl.18.00

“Rūjienai 100”. Projekta ietvaros piedāvāsim nodarbībās pašām izšūt un pagatavot: „Sienams zīļu vainadziņš
meitenēm”, „Sievu cepures vai aubes”,” Zīļu vainags”
Aicinām interesentus uz tikšanos, lai varētu plānot turpmāko darbu.

17.oktobrī no pl.17.00 Tekstilaplikācijas nodarbība “Tēma baltā- dekoratīvie spilveni”. Pasniedzēja tekstilmāksliniece Diāna
Hofmane.

30.oktobrī pl.17.00

Bioenerģētikas nodarbība. Tā ir izpratne par enerģiju. Nodarbībās mācīsimies par cilvēka enerģiju un kā to
sakārtot, iepazīsim svārstu iespējas.Pasniedzēja Edīte Glāzere, mob.t. 29394405

Lodes pagastā
5.oktobrī pl.14.00

Senioru dienai veltīts koncerts “Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām”. Sandra un Āris Ziemeļi,
Dzintars Tilaks. Ieeja brīva! Kursēs autobuss.

12.oktobrī pl.14.00

Amatierteātris “Strops” (Kārķi) piedāvā E.Haferes komēdiju “Gadsimta lapsu medības”. Ieeja Eur 1.

Jeru pagastā
Endzeles muižā, bibliotēkas izstāžu telpā, apskatāma Valmieras muzeja izstāde “Lauku muzikanti Vidzemē 20.gs. pirmā
pusē”.

Oleru muižā
9.oktobrī pl.18.00

Kamermūzikas koncerts “Jean-Marc Foltz & Stephan Oliva “Gershwin” (Francija)”. (Jean-Marc Foltz /
klarnete, basa klarnete, Stephan Oliva / klavieres).
Vietu skaits ierobežots. Apmeklējumu pieteikt līdz 7.oktobrim, e-pasts: olerumuiza@gmail.com.

Vilpulkas pagastā
No 2.oktobra katru trešdienu Vilpulkas sākumskolas zālē pl.18.30 jogas nodarbības

Rūjienas novada sporta hallē
11.oktobrī pl.20.00
25.oktobrī pl.20.00

LBL3 basketbols: SK Rūjiena – Balvi, sporta hallē
LBL3 basketbols: SK Rūjiena – Cēsis, sporta hallē

