11. starptautiskais teātra festivāls “Soli pa solim” Rēzeknē
2020. gada 25.–27. septembris
Festivāla moto: “Es esmu, tu esi. Viņš/viņa ir?”
*“Gada izrāde 2019” fināla pieslēgums

Piektdien
25. septembrī 17.00
*Rēzeknes Tautas teātris. Ontons Rupaiņs “Dzymtā zemē”
Režisore Māra Zaļaiskalns
Komēdija latgaliešu valodā, 1h 15 min., ieeja – brīva
Rēzeknes kultūras nama teātra zāle (KN, Brāļu Skrindu ielā 3)
25. septembrī 19.00
Rēzeknes teātris “Joriks”. Ingmārs Bergmans “Rudens sonāte”
Režisors Mārtiņš Eihe
Drāma, 1h 30 min., ieeja – brīva
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama teātra zāle (NBKN, Atbrīvošanas alejā 97)
25. septembrī 21.00
Jūrmalas Kultūras centra Kauguru teātris “Eksperiments”. Izrāde “Ak, sieviete” pēc Jeme
Kašē
Režisore Dace Umbraško
Performance, 55 min., ieeja – brīva
Rēzeknes kultūras nama teātra zāle (KN, Brāļu Skrindu ielā 3)
25. septembrī 22.30
Vēlās vakara sarunas
“Mōlā” (Latgales ielā 22/24)
Vietu skaits ierobežots! Obligāta iepriekšēja pieteikšanās e-pastā: teartrezekne@gmail.com
Prioritāte – festivāla dalībnieki, eksperti un mediji!

Sestdien
26. septembrī 11.00
*VEF teātris. Antons Čehovs “Ivanovs”
Režisors Agris Krūmiņš
Drāma, KN teātra istaba, 1h 30 min. Izrāde tikai dalībniekiem un ekspertiem!
26. septembrī 14.00
*Jūrmalas teātris. Lelde Stumbre “Kas esi tu – Alise Bērziņa?”
Režisors Imants Jaunzems
Viencēlienu kolāža, 1h 15 min., ieeja – brīva
Latgales vēstniecības GORS mazā zāle (Pils ielā 4)
26. septembrī 16.00
*Ikšķiles amatierteātris “Banda”. Izrāde “Ikšķiles cilvēkdārzs”
Režisors Jānis Kronis
Dokumentāla pastaiga, 1h 40 min., ieeja – brīva
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama 5 telpas (NBKN, Atbrīvošanas alejā 97)
1

26. septembrī 19.00
*Liepājas amatierteātris “Projekts”. Jana Egle “Aiziet jūriņā”
Režisore Karīna Tatarinova
Stāsta dramatizējums, 1h 10 min., ieeja – brīva
Latgales vēstniecības GORS mazā zāle (Pils ielā 4)
26. septembrī 21.00
* Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris. Rejs Kūnijs “Tikai bez skandāla!”
Režisore Dace Vilne
Situāciju komēdija ar iespējamu skandālu 2 cēlienos, 1 h 50 min., ieeja – brīva
Rēzeknes kultūras nama teātra zāle (KN, Brāļu Skrindu ielā 3)
26. septembrī 23.00
Vēlās vakara sarunas
“Mōlā” (Latgales ielā 22/24)
Vietu skaits ierobežots! Obligāta iepriekšēja pieteikšanās e-pastā: teartrezekne@gmail.com
Prioritāte – festivāla dalībnieki, eksperti un mediji!

Svētdien
27. septembrī 11.00
Skodas rajona KC teātris (Lietuva). Izrāde “Lieciet mūs mierā!”
Režisors Edmundas Untulis
Brīvdabas komēdija lietuviešu valodā, 1 h 15 min., ieeja – brīva
“Mōls” pagalmā (Latgales ielā 22/24)
27. septembrī 13.00
*Ventspils teātris. Dario Fo, Franka Rame “Brīvais pāris”
Režisore Vija Draviņa
Melnā komēdija, 55 min., ieeja – brīva
Rēzeknes kultūras nama teātra zāle (KN, Brāļu Skrindu ielā 3)
27. septembrī 15.00
*Ogres teātris. Izrāde “Rītdiena ir tālu” pēc Pjēra Barijē, Žana Pjēra Gredī “Četrdesmit
karāti” motīviem
Režisors Jānis Kaijaks
Liriska komēdija, 2h 20 min., ieeja – brīva
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama teātra zāle (NBKN, Atbrīvošanas alejā 97)
***
Festivālā izrādes vērtēs režisors Mārtiņš Eihe; publicists, tulkotājs, Latvijas Radio komentētājs,
Gada balvas “Spēlmaņu nakts” 2019./2020.g. žūrijas loceklis Eduards Liniņš; teātra zinātniece
Evita Mamaja; aktrise un režisore Inese Pudža; Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, Eduarda
Smiļģa Teātra muzeja vadītājs, Latvijas amatierteātru nozares konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Jānis Siliņš.
***
11. starptautiskā teātra festivāla “Soli pa solim” moto: “Es esmu, tu esi. Viņš/viņa ir?”
Teātra festivāls “Soli pa solim” Rēzeknē notiek kopš 2000. gada katru otro gadu, piedāvājot
iepazīties ar labākajiem amatierteātru, neatkarīgo un arī profesionālo Latvijas un ārvalstu teātru
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mazo formu iestudējumiem. Šoreiz festivāls būs mazākā formātā – Rēzeknē viesosies tikai Latvijas
amatierteātri un viens Lietuvas teātris, ņemot vērā Latvijā un pasaulē noteiktos ierobežojumus.
*Šogad festivālā iekļausies arī Latvijas amatierteātru “Gada izrādes 2019” fināla pieslēgums
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru!
2020. gada februārī, martā Latvijas reģionos norisinājās ikgadējā amatierteātru iestudējumu skate
“Gada izrāde 2019”, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
Covid–19 radītās ārkārtējās situācijas dēļ reģionu skate martā tika pārtraukta un atsākās augustā.
No aizvadītās sezonas skatei pieteiktajām 43 izrādēm “Gada izrāde 2019” finālam tika izvirzīti 10
veiksmīgākie iestudējumi.
Kas gan ir skate, kādēļ tā vajadzīga, ja amatierteātrī tāpat kā citos amatiermākslas kolektīvos
dalībnieki darbojas savā brīvajā laikā, prieka un radošā gara izpausmes vadīti. Lai arī kādreiz
gribētos noliegt vērtējuma nepieciešamību, cilvēks kā sabiedriska būtne vienmēr ir alcis pēc sava
darba, redzējuma un atklāsmes atbalsošanās citos. Kādēļ gan mums gribas dalīties ar sev tuvu
domu, atrastu sociālajos tīklos, kādēļ saimnieces vienmēr gaida apmierinājumu paēduša cilvēka
acīs? Protams, vēlamies saņemt pozitīvu apliecinājumu savam ieraudzītajam un padarītajam, bet
mēs visi esam tik dažādi šajā krāsainajā pasaulē (un tas ir brīnišķīgi), tāpēc ne vienmēr mūsu
uzskati un domas skanēs vienotā unisonā. Tomēr vai tādēļ mēs pārtrauksim savu radošo darbošanos,
vai atteiksimies no tās maģiskās vilkmes, kas mūs saista katrā konkrētajā pašapliecināšanās jomā?
Nē, nē un vēlreiz nē!
Un atkal, sākot katru jaunu darbu, gaidīsim un meklēsim kādu aizskartu stīgu savos līdzcilvēkos –
draugos, citādi domājošajos un profesionāli piekasīgajos.
***
Visās izrādēs ieeja – brīva!
Izrādes ir latviešu valodā, viesizrāde – lietuviski, 14+
Lai garantētu sēdvietu izrādē, lūdzam līdz 25. septembrim izņemt bezmaksas ieejas kartes kasēs:
Rēzeknes kultūras namā (KN) – Brāļu Skrindu ielā 3, tālr. 64622066;
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā (NBKN) – Atbrīvošanas alejā 97, tālr. 64622182;
Latgales vēstniecībā GORS – Pils ielā 4, tālr. 64633303
Ievērojiet Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktos ierobežojumus!
Pasākumā notiks fotografēšana/filmēšana, reklāmas nolūkos materiāli tiks publicēti.
***
Festivālu rīko Rēzeknes Tautas teātris sadarbībā ar Rēzeknes domi, pašvaldības aģentūru “Rēzeknes
Kultūras un tūrisma centrs” un Latvijas Nacionālo kultūras centru, aicinot soli pa solim dziļāk
iepazīt teātra mākslu, paplašinot redzesloku un piedzīvojot dažādu emociju izpausmes.
Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, tālr. 26106775
Rēzeknes Tautas teātris, Rēzeknes kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, tālr. 64622066
Sekojiet aktualitātēm: https://rezekne.lv/
https://www.facebook.com/rezeknesteatris/
https://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs/
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