Rūjienas izstāžu zālē
Izstāde – “Rūjiena 100 gados”

Rūjienas kultūras namā (Informācija un biļešu rezervācija pa tālr. mob.29430703, 26313132)
Septembra mēnesī kultūras nama foajē Arvīda Straujas gleznu izstāde
27.augustā pl.18.00

Lekcija - sarunas “Kultūrvēsturiskie akcenti Rūjienas pilsētas 100 gados.
“Rūjiena no 2000.-2020.gadam”, vadītāja Līga Siliņa. Pilsētas nozīmīgākie
notikumi, izcilākie rūvenieši u.c. . Projekts “Rūjienai 100”.

19.septembrī pl.17.00

Roberto Meloni koncertšovs “La Dolče Vita. Recepšu grāmatas prezentācija,
koncerts un ēdienu gatavošana kopā ar Gunu Ķiberi”. Ieeja Eur 5. Biļešu
iepriekšpārdošana!

Rūjienas estrādē (Lietus gadījumā pasākumi notiks kultūras namā)
28.augustā pl.19.00

Kocēnu novada Dikļu amatierteātra izrāde – romantiska komēdija A.Niedzviedzis “Viņa ir
īstā, muterīt!”. Ieeja Eur 2.

4.septembrī no
pl.20.00-24.00

Koncertballe “Atvadas vasarai” kopā ar grupu “Zelta kniede”. Ieeja Eur 3.

Rūjienas novada tautskolā ( Informācija un pieteikšanās uz nodarbībām: mob.t.26397236)
Aušanas nodarbības (tautiskie brunči, , lielie plecu lakati- vad. Vija Rulle. Dekoratīvie, baltie spilveni – vad. Diāna Hofmane, mob.t.
28734159). Individuālas nodarbības. Iepriekšēja pieteikšanās.

No 17.septembra – 30.oktobrim Ingas Danielas darbu izstāde “Vasaras dejā”
2.septembrī pl.18.00
4.septembrī pl.12.00
16.septembrī pl.17.00
23.septembrī pl.17.00
25.septembrī pl.14.00

Nodarbība “Zīļu vainagi”. Pasniedzēja Agnese Auniņa-Linmeijere . LEADER projekts “Rūjienai
100”.
Vietu skaits ierobežots, vēlama iepriekšēja pieteikšanās.
Uzvedības skola bērniem, sadarbībā ar b/d “Vārpiņa”. Pasniedzēja Alīna Šmite. LEADER
projekts “Rūjienai 100”.
Botāniskā bareljefa meistarklase. Vadītāja Inga Daniela. Vietu skaits ierobežots, Obligāta
iepriekšēja pieteikšanās.

Rūjienas novada Tautskolas Pagalma svētki “Tomāti – ne tikai garšīgi, bet pat
ārstnieciski”.

Rūjienas pilsētas bibliotēkā
No 2.-4.septembrim Rūjienas pilsētas bibliotēka nodrošina skatīšanās vietu sarunu festivālam “Lampa”

Lodes kultūras namā
27.septembrī pl.17.00

Senioru dienai veltīts Milleru – Balandīnu ģimenes un draugu koncerts “Skan un skanēs vēl”.
Ieeja brīva!

Ipiķu pagastā
Leldes Ančevskas zīmējumu izstāde
12.septembrī pl.14.00
Ramatas amatierteātra izrāde “Ar būdu uz baznīcu”.

Endzeles muižā
23.augustā pl.12.00

Endzeles muižas parka pērles. Sīkāk programmu skat. www.rujiena.lv

Sporta aktivitātes
No 18.augusta – 22.septembrim, otrdienās pl.18.00-19.30 Nūjošanas nodarbības Rūjienā.
Instruktore Guna Ķibere (mob.t.29464888). Pulcēšanās pie Sporta halles. Būs pieejamas nūjošanas nūjas (bez maksas).

