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Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 

starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā 
 

 

Starpkultūru dialogu organizē  Finansiāli atbalsta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta informatīvais materiāls. 

 

No 2018.gada 2. novembra līdz 8. decembrim Rēzeknē, Preiļos un Daugavpilī 

starpkultūru dialoga veicināšanai Latgalē tika organizēta 12 koncertu – kultūru daudzveidības 

iepazīšanas sērija. 

 

Koncertu sērijas, kuru organizēja biedrība “Latgolys Producentu Grupa” mērķis bija ar dažādās 

valodās dziedošu un atšķirīgos mūzikas stilos spēlējošu mākslinieku palīdzību veicināt Latgalē 

dzīvojošo dažādu tautību pozitīvu kultūras vērtību iepazīšanu un savstarpējo dialogu. Koncertos 

Latgales pilsētās, Rēzeknē, Preiļos un Daugavpilī, skanēja hip-hop, alternatīvā, blūzroka, indie, 

klezmeru un eksperimentālā mūzika gan tepat no Latgales, gan citām Latvijas vietām, kā arī mūziķi no 

Polijas un Ukrainas.  

Pasākumu norises kalendārs:  

 02.11. – Daugavpils, mūzikas klubs “Artilērijas Pagrabi”, HIP-HOP muzykys 

festo. Piedalās: Ausmeņa Records, March, Черное Перо, Bruolāns, Fisha, DJ Goodzh. 

 03.11. – Rēzekne, “Ausmeņa Kebabs”. HIP-HOP muzykys festo. Piedalās: 

Ausmeņa Records, March, Черное Перо, Bruolāns, Fisha, DJ Goodzh. 

 09.11. – Daugavpils, mūzikas klubs “Artilērijas Pagrabi”. Alternatīvās mūzikas 

vakars. Piedalās grupas “Inokentijs Mārpls” un “Piparmētra”. 

 10.11. – Preiļi, kebabs “Hasans”. Alternatīvās mūzikas vakars. Piedalās grupas 

“Inokentijs Mārpls” un “Piparmētra”. 

 22.11. – Rēzekne, “Ausmeņa Kebabs”. Blūza-roka mūzikas vakars. Piedalās: 

“Holy Water” (Polija), Arnis Slobožaņins. 

 23.11. – Daugavpils, mūzikas klubs “Artilērijas Pagrabi”. Blūza-roka mūzikas 

vakars. Piedalās: “Holy Water” (Polija), Arnis Slobožaņins. 

 24.11. – Preiļi, kebabs “Hasans”. Blūza-roka mūzikas vakars. Piedalās: “Holy 

Water” (Polija), Arnis Slobožaņins. 

 29.11. – Rēzekne, “Ausmeņa Kebabs”. Indie, folk un klezmeru mūzikas vakars. 

Piedalās ansamblis “L’Chaim”, projekts “Jezups i Muosys”. 
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 01.12. – Daugavpils, mūzikas klubs “Artilērijas Pagrabi”. Indie, folk un 

klezmeru mūzikas vakars. Piedalās ansamblis “L’Chaim”, projekts “Jezups i Muosys”. 

 06.12. – Rēzekne, “Ausmeņa Kebabs”. Eksperimentālās mūzikas vakars. 

Piedalās duets "Агата Вильчик и Анна Минакова" (Ukraina), Ingars Gusāns. 

 07.12. – Daugavpils, mūzikas klubs “Artilērijas Pagrabi”. Eksperimentālās 

mūzikas vakars. Piedalās duets "Агата Вильчик и Анна Минакова" (Ukraina), Ingars Gusāns. 

 08.12. – Preiļi, kebabs “Hasans”. Eksperimentālās mūzikas vakars. Piedalās 

duets "Агата Вильчик и Анна Минакова" (Ukraina), Ingars Gusāns. 

 

Visus pasākumu sērijas koncertus interesenti varēja apmeklēt bezmaksas. Projektu starpkultūru 

dialoga veicināšanai Latgales reģionā darba uzdevumu programmu finansiāli atbalstīja Latvijas 

Republikas Kultūras ministrija.  

Plašāka un regulāra informācija par koncertu norisi bija pieejama biedrības “Latgolys 

Producentu Grupa” sociālajā vietnē: http://facebook.com/LatgolysProducentuGrupa 

 

 

Hip-hop mūzikas vakari. Latgaliešu-krievu mūzikas vakari. 

2. novembrī Daugavpilī un 3. novembrī Rēzeknē, koncertu sērija tika atklāta ar “HIP-HOP 

muzykys festo”, kurā līdzās vietējai hip-hop apvienībai “Ausmeņa Records” (Rēzekne), bija dzirdami 

March (Ventspils), Fisha (Rīga), Bruolāns (Preiļi), Черное Перо (Daugavpils) un DJ Goodzh (Rīga). 

Koncertos skanēja hip-hops latgaliešu, krievu un angļu valodās. Pasākumā notika diskusijas par hip-

hop kultūrai aktuālām tēmām (žanra attīstības tendences, aktuālie mākslinieki, grafiti kultūra u.tml). 

Sarunvalodas - latgaliešu, latviešu literārā un krievu.  

 

Pasākumu afišas un foto: 

 

 

http://facebook.com/LatgolysProducentuGrupa
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Pasākumu foto (Hip-hop muzykys festo): 
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Alternatīvās mūzikas vakari. Latgaliešu-latviešu vienojoši vakari LV100 sagaidot. 

9. novembrī Daugavpilī un 10. novembrī Preiļos, koncertu sērija tika turpināta ar Alternatīvās 

mūzikas vakariem. Pasākumos uzstājās grupas “Piparmētra” (Ilūkste) un “Inokentijs Mārpls” (Rīga). 

Koncertos tika izpildītas dziesmas latgaliešu un latviešu literārajā valodā. Pasākumā notika diskusijas 

par Latvijas alternatīvās mūzikas vēsturi, pirmsākumiem un aktuālajām tendencēm. Sarunvalodas – 

latgaliešu un latviešu literārā.  

Pasākumu afišas un foto: 
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Blūza-roka mūzikas vakari. Latgaliešu-poļu kultūras vakari. 

22. novembrī Rēzeknē, 23.novembrī Daugavpilī un 24. novembrī Preiļos, koncertu sērija tika 

turpināta ar Blūza-roka mūzikas vakariem. Pasākumos uzstājās latgaliešu rokgrupas “Dabasu 

Durovys” solists Arnis Slobožaņins (Daugavpils) un blūz-roka grupa no Lomžas “Holy Water” 

(Polija). Koncertos tika izpildītas dziesmas latgaliešu, latviešu literārajā un poļu valodās. Notika 

diskusijas par Latvijas un Polijas mūzikas tendencēm un aktualitātēm. 

Rēzeknē organizētajā pasākumā notika latgaliešu un poļu kultūras vērtību iepazīšanas 

aktivitātes. Sarunvalodas – latgaliešu, latviešu literārā, poļu un krievu valodas.  

Pasākumu afišas un foto: 
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Pasākumu foto (Blūza-roka mūzikas vakari) : 
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Indie, folk un klezmeru mūzikas vakari. Latgaliešu-ebreju kultūras vakari. 

29. novembrī Daugavpilī un 1. decembrī Rēzeknē, koncertu sērija tika turpināta ar folk un 

ebreju klezmeru mūzikas vakariem. Pasākumos uzstājās latgaliešu avangarda mūzikas projekts “Jezups 

i Muosys” (Latgola) un klezmeru mūzikas ansamblis “L’Chaim” (Rēzekne). Koncertos tika izpildītas 

dziesmas latgaliešu un ebreju valodās. Notika diskusijas par ebreju kultūras tradīcijām Latvijā. 

Sarunvalodas – latgaliešu un latviešu literārā.  

Pasākumu afišas un foto: 

  



 

8 
 

Eksperimentālās mūzikas vakari. Latgaliešu-ukraiņu kultūras vakari. 

6. decembrī Rēzeknē, 7. decembrī Daugavpilī un 8. decembrī Preiļos, koncertu sērija tika 

noslēgta ar dažādu eksperimentālo stilu mūzikas vakariem. Pasākumos uzstājās latgaliešu melodiskā 

metāla grupas “Sovvaļnīks” solists Ingars Gusāns (Rēzekne) un eksperimentālo melodiju duets no 

Harkovas “Агата Вильчик и Анна Минакова” (Ukraina). Koncertos tika izpildītas dziesmas 

latgaliešu, krievu un ukraiņu valodās. Notika diskusijas par Latvijas un Ukrainas mūzikas tendencēm 

un aktualitātēm. 

Rēzeknē organizētajā pasākumā notika latgaliešu un ukraiņu kultūras vērtību iepazīšanas 

aktivitātes. Sarunvalodas – latgaliešu, latviešu literārā, ukraiņu un krievu valodas.  

Pasākumu afišas un foto: 
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Poļu un latgaliešu kultūras vērtību iepazīšanas vakars. 

Diskusijā izveidotais materiāls: 
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Poļu un latgaliešu kultūras vērtību iepazīšanas vakars. 

Diskusijā izveidotais materiāls:  
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Publicitātes pasākumi: 

Regulāra informācijas, afišu un notikumu izveide par koncertu norisi bija pieejama biedrības “Latgolys 

Producentu Grupa” sociālajā vietnē: http://facebook.com/LatgolysProducentuGrupa 

Koncertu afišas savlaicīgi tika izvietotas norišu vietu tuvumā un tām piederošo sociālo tīklu lapās. 

Projekta informācijas relīzes publikācijas: 

http://www.lakuga.lv/2018/11/01/ar-hip-hop-muzykys-festo-atkluos-koncertu-sereju-storpkulturu-

dialoga-veicynuosonai-latgola/ 

http://www.d-fakti.lv/lv/news/article/126206/ 

https://www.muzyka.lv/viests/ar-hip-hop-muzykys-festo-atkluos-koncertu-sereju-storpkulturu-dialoga-

veicynuo%C5%A1onai-latgol%C4%81 

Projekta video pieejams šeit:  

https://youtu.be/DYRth6aA6ZQ 

Publikācija par poļu grupas “Holy water” iesaistīšanos starpkultūru dialoga koncertos Latvijā: 

https://4lomza.pl/index.php?wiad=50724&fbclid=IwAR0O5YFce4QfbMV5yDZ95qyV-

zOXnVW35lRG-vIknZEoUPF82BrCb4vmrQ4 

Ukraiņu mūziķu publikācija grupas mājas lapā: 

http://www.agatavilchik.com/events  

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Guntis Rasims 

Biedrība “Latgolys Producentu Grupa” 

29492864 

http://facebook.com/LatgolysProducentuGrupa
http://www.lakuga.lv/2018/11/01/ar-hip-hop-muzykys-festo-atkluos-koncertu-sereju-storpkulturu-dialoga-veicynuosonai-latgola/
http://www.lakuga.lv/2018/11/01/ar-hip-hop-muzykys-festo-atkluos-koncertu-sereju-storpkulturu-dialoga-veicynuosonai-latgola/
http://www.d-fakti.lv/lv/news/article/126206/
https://www.muzyka.lv/viests/ar-hip-hop-muzykys-festo-atkluos-koncertu-sereju-storpkulturu-dialoga-veicynuo%C5%A1onai-latgol%C4%81
https://www.muzyka.lv/viests/ar-hip-hop-muzykys-festo-atkluos-koncertu-sereju-storpkulturu-dialoga-veicynuo%C5%A1onai-latgol%C4%81
https://youtu.be/DYRth6aA6ZQ
https://4lomza.pl/index.php?wiad=50724&fbclid=IwAR0O5YFce4QfbMV5yDZ95qyV-zOXnVW35lRG-vIknZEoUPF82BrCb4vmrQ4
https://4lomza.pl/index.php?wiad=50724&fbclid=IwAR0O5YFce4QfbMV5yDZ95qyV-zOXnVW35lRG-vIknZEoUPF82BrCb4vmrQ4
http://www.agatavilchik.com/events

