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3 INTERESANTI NOTIKUMI 
NOVEMBRIS 

 

Katram skolēnam vai cilvēkam, kas to jau ir 

beidzis, ir nācies rakstīt diktātus. Ne visiem tā bija 

patīkama pieredze, bet tagad jums visiem ir iespēja 

šo pieredzi mainīt. Nu jau sesto reizi katram ir 

iespēja pārbaudīt gan savas latviešu valodas 

zināšanas, gan arī jautrā veidā ataust savas atmiņas. 

Tāpat tas ļoti palīdzētu pašreizējo attālināto mācību 

procesā.       7. novembrī tieši plkst. 12:15 diktātu 

no Latvijas Nacionālās bibliotēkas translēs Latvijas Radio raidījumā "Kultūras Rondo", un Ilmāra Šlāpina speciāli šim notikumam 

radīto "Pasaku par vārdu tapšanu" diktēs aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa. Visi dalībnieki noteikti var neuztraukties, jo atzīmes 

par to netiks liktas, bet ceru, ka jūs noteikti būsiet gandarīti. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ēkne Annija Anna Pudure, Ingesundas mūzikas skolas students Artūrs Liepiņš, kā arī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 4. kursa 

audzēkne Zuzanna Rita Miķelsone un 3. kursa audzēknis Dāvids Krists Balodis kā pasākuma vadītājs - atskaņos ļoti raibu repertuāru. 

Koncertā ir plānots arī īpašs pārsteigums, kuru redzēsiet tikai tad, ja apmeklēsiet šo pasākumu. Ieeja ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot 

29102628. 

 

 

 

darbu autors ar elektroniku un saksofonists Arvydas Kazlauskas. Par savām attiecībām ar vizuālo mākslu Andris Dzenītis saka:  

Zīmēšana man ir tāda kā pašterapija, ar kuru es esmu vienmēr nodarbojies tad, kad ir ļoti nozīmīgi, svarīgi brīži, gan labi, gan slikti, 

kad ir vajadzīgs sakārtot domas... Es neesmu to nekad, nekur mācījies, neviens man nav teicis, kā ir pareizi zīmēt, bet zīmējis esmu vienmēr 

un tagad ir radusies iespēja manus darbus arī aplūkot. 
 

 

 

Daudzi uzreiz pēc valsts svētku beigām sāk 

pamazām gatavoties Ziemassvētkiem, kas bieži 

tiek sagaidīts balts jo balts, bet šī pasākuma rīkotāji 

noteikti centīsies atsvaidzināt šo tumšo laiku ar ļoti 

"raibu" noskaņojumu. ;) Talsu Novada muzejā 

29. novembrī plkst. 14:00 notiks klavierkoncerts 

"Raibajā skaņu rakstā", kurā 4 talsinieki - Emīla 

Dārziņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 2. kursa audz- 

Daudzi pazīst mūsu skolas skolotāju Andri 

Dzenīti kā Latvijā un pasaulē ļoti atzītu 

komponistu, bet ne visi zina to, ka viņš ir 

aizrāvies arī ar zīmēšanu un dara to augstā līmenī. 

Un viņa darbi būs redzami izstādē "Tetālu" 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jaunās mūzikas 

festivāla "Arēna" ietvaros no 3. līdz 8. 

novembrim. Un īpaši aicinu 3. novembrī plkst. 

17:30 uz izstādes atklāšanu, kurā piedalīsies arī 


