Ziemeļlatgales biznesa centrā:
Piektdien, 16. martā plkst. 15 “Kad aizraušanos pārvērš biznesā” - pasākumus visu
vecumu interesentiem ar iespēju ielūkoties bungu ražošanas procesā SIA Melany, kā
arī ievads bungu spēlēšanā.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
Pirmdien, 12.martā ,,Radošā atmošanās,,-plkst. 21.00 ,,Dzīvā Balvu Kultūras un
atpūtas centra ēkas siena-apstājies, ieskaties, uzzini!,, - multimediāls atskats par
nozīmīgākajiem Balvu novada sarīkojumiem un ieskats 2012.gada plānotajos
spilgtākajos festivālos, koncertos, pasākumos.
Otrdien, 13.martā- ,,Atraisām radošumu !,, - plkst. 17.00 klubiņa ,,Ideju vācelīte,,
satikšanās.
Trešdien, 14.martā ,,Radošuma noslēpumi,,-plkst.19.00 Pirmais Balvu novada gada
balvas kultūrā ,,Mūsu lepnums,, nomināciju pasniegšanas pasākums.
Ceturtdien, 15.martā ,,Radošā daudzveidība,, - plkst. 13.00 apaļā galda diskusija
kopā ar žurnālistiem, uzņēmējiem, psihologiem un pedagogiem un tml.
Piektdien, 16.martā ,,Radošās partnerības,, kopā ar pirmskolas iestādēm-plkst. 11.00
mazo vokālistu konkurss ,,Cālis 2012,,
plkst. 19.00 vieskoncerts dažādu vecumu un tautību mērķauditorijai – brālēnu
pārsteidzošā tikšanās „Atkal kopā!”, koncertē Dzintars Čīča un Kaspars Antess.
Sestdien, 17.martā plkst.21.00 jauniešiem ballīte kopā ar grupu ,,A-Eiropa,,
Bērzpils pagasta Saieta namā:
Pirmdien, 12.martā plkst. 16.00 - ''Radošuma daudzveidība''- pērļošanas
meistardarbnīca;
Otrdien, 13. martā plkst.19.00 - ''Radošums darbībā''- tapošanas meistardarbnīca;
Trešdien, 14. martā. plkst.15.00- ''Radošumu veicinošā izglītība”- mākslas
nodarbības: zīmēšana, gleznošana, zīda auduma apgleznošana;
Ceturtdien, 15. martā plkst. 13.00- ''Radošums, kas dzimst no identitātes'' - radām
pamatu paaudžu pārmantojamībai - aušanas nodarbības.
Piektdien, 16. martā pkst.19.00- ''Apzinies savu radošumu''- deju nodarbības.
Briežuciema pagasta Tautas namā:
Otrdien, 13.martā plkst.12.00 Pavasara rotu un aksesuāru gatavošanas
meistardarbnīca bērniem, skolēniem un pieaugušajiem

Trešdien, 14.martā. plkst.18.00 Audēju pulciņš aicina uz tikšanos „Noaud sev krāšņu
lupatu sedziņu!”Briežuciema audēju darbnīcā.
plkst.21.00 pasākums „Pa pāru pāriem sadancojam” - Deju kolektīvs ‘’Pāris’’
aicina uz sadancošanos
Ceturtdien, 15.martā plkst. 10.00 daudzveidīga sadziedāšanās kopā ar etnogrāfisko
ansambli, jauniešu folkloras kopu un tautas muzikantiem.
Piektdiena, 16.martā plkst.16.00 Talantu konkurss un disenīte.
Balvu muižā:
Piektdien, 16. martā plkst. 12:00- 18:00 , „Radošā muiža” - balstīts uz četriem
pīlāriem uz kuriem balstās izglītība visā mūža garumā: mācīšanās zināt; mācīšanās
darīt; mācīšanās dzīvot kopā; mācīšanās būt.
Visas dienas garumā Balvu muižas dzīvē palīdzēs iejusties muižniece un muižas
ļaudis.
12:00- 15:00 Muižas maltīte - īpaša pusdienu ēdienkarte
12:00- 17:00 ELIER salons- Katrīnas II eliēri
12:00- 13:00 Kurjera Juhansona Jakoba meistarklase - jaunākās vēsmas no
Francijas
14:00- 15:00 Guvernantes Kraus Monikas Lieldienu meistarklase
15:00- 16:00 Kalēja Morisa Otto miesas un gara noslēpumi
15:30- 16:30 Vokālās privātstundas pie guvernantes Rozas Ašdans
16:00- 17:00 Guvernantes Mertimelas Marijas un klētnieka Āšbergs Augusta
deju meistarklase
16:00- 17:00 Hanšmana Gotlība vīna darīšanas meistarklase
Balvu bērnu un jauniešu centrā:
Piektdien, 16. martā Radošā diena „Nāc un izvēlies ko vēlies!!!”
Radošo darbnīcu piedāvājums no plkst. 10.00 – 14.00 un plkst. 14.00 kopējs darbs
– objekts vidē.
Balvu Novada muzejā:
12.-18. martā, darba dienās no plkst. 10:00 - 17:00, sestdien no plkst. 11:00 – 16:00.
Esi radošs – paskaties uz savu darbu, ikdienu, svētkiem no jautrās puses! Uzzīmē
zīmējumu karikatūru konkursam „A pie mums – Latgalē...” un atsūti vai atnes uz
Balvu Novada muzeju līdz 24.martam. Konkursa tēma – „Iz dzīves”. Katrs autors var
iesniegt ne vairāk kā 3 darbus, A4 formātā. Karikatūras vērtēs žūrija divās kategorijās:
amatieri un profesionāļi. Izstādes atklāšana būs 2012.gada 1.aprīlī.

