Rūjienas kultūras nama foajē Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
Rūjienas pilsētas bibliotēkā Kristapa Berga zīmējumu izstāde
Ipiķu pagasta bibliotēkā Aivara Buža fotogrāfiju izstāde
Aušanas nodarbības (tautiskie brunči, lupatu deķi, lina sedziņas) vadītājas Vija Rulle, Ausma Caune.
Pēc individuāla plāna.
Angļu valoda. Vadītāja Daina Tentere. Nodarbības notiks otrdienās 8.,15.,22.,29. janvārī
pl.17.00 – angļu sarunvaloda vidējais (Pre-Intermediate) līmenis;
pl.18.15 – angļu valoda iesācējiem (otrais apmācību gads).
Vācu valoda. Pasniedzēja Everita Groševa, mob.t.26326521. Nodarbības notiks 8.,15.,22.,29. janvārī pl.18.00
Informācija un pieteikšanās uz nodarbībām: Rūjienas novada Tautskolas vad.Gita Zariņa mob.t.26397236
LAIKS
PASĀKUMS
NORISES VIETA
Rūjienas kultūras nama
5.janvārī pl.13.00
Ziemassvētku brīvlaikā – Latvijas filmas Latvijas simtgadei –

Rozes Stiebras piedzīvojumu filma lieliem un maziem “Saule

2.stāva zālē

brauca debesīs”. Ieeja Eur 1,50.
9.janvārī pl.17.00
10.janvārī pl.13.00

Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija pa tālr. mob.29430703, 64263556
Numeroloģija. Pasniedzēja Edīte Glāzere.

Ineses Bebres fotogrāfiju izstāde “Visskaistākais gadalaiks ir
mīlestība” atklāšana. Izstāde veltīta Egīlam Veserim. Muzikālais

Rūjienas novada tautskolā
Endzeles muižas zālē

noformējums – Raitis Lapacinskis.

11. un 12.janvārī
12.janvārī p.11.00

18.janvārī pl.17.00

70.Tradicionālais basketbola turnīrs.

Rūjienas novada Sporta
hallē

Sīkāka informācija www.rujienasvidusskola.lv
Enerģijas elpošana atdzimšanai .Vadītāja Lita Brambate tel. 28314482 . Elpojam Rūjienas kultūras nama
2.stāva zālē
Enerģijas elpošana atdzimšanai ir ļoti spēcīga metode, kas māca elpot ne tikai
gaisu, bet arī enerģiju, tādā veidā sevi dziedēt un atdzimt no jauna dzīvei saskaņā
ar savu iekšējo būtību.

Kamermūzikas koncerts “Igaunijas jaunie talanti” (klavieres). Ieeja

Rūjienas kultūras namā

brīva

19.janvārī pl.13.00

Animācijas filma bērniem “Īgņas valstība”. Ieeja Eur 1,50.
(Terijs ir gluži parasts pusaudzis, kurš brīnumainā kārtā pēkšņi nonāk savas omes
fantastiskajā un krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur nebūt nav tik jautri kā omes
stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris pasaku zemi ar nīgruma burvestību. Lai
burvestība tiktu lauzta un pasaku karaļvalstī atgrieztos prieks un laime, ir jāatrod
kristāla atslēga. Nejauši iepazinies ar princesi Blāzmu, Terijs apsola viņai palīdzēt
uzveikt Īgņu, lai gan patiesībā viņš tikai vēlas atrast ceļu mājup.)
Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija pa tālr. mob.29430703, 64263556

19.janvārī pl.16.00
23.janvārī pl.17.00
25.janvārī pl.18.00

Ivara Šterna komēdija – izrāde “Nellijas Eirovīzija”.
Rež. Zigurds Neimanis. Ieejas Eur 5. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā!
Numeroloģija. Pasniedzēja Edīte Glāzere.

Rūjienas kultūras nama
2.stāva kino zālē

Rūjienas kultūras namā
Rūjienas novada tautskolā

Senioru dziesmu un deju kopu koncerts “Sanāciet,
sadziediet, sasadancojiet”. Ieeja Eur 1,-.

Rūjienas kultūras namā

1.februārī pl.19.00

Kocēnu novada laikmetīgais teātris “Volatus” piedāvā
teātra izrādi “Diriģents”. Ieeja Eur 2,-.

Rūjienas kultūras namā

2.februārī pl.16.00

Kamermūzikas koncerts “Klavieru duets – Atsuko &
Keito Ikuta” (Japāna). Ieeja brīva

Rūjienas kultūras namā

