
Lielākie kultūras pasākumi Ludzā 2017. Gadā 

 

2. aprīlis         Vokālo ansambļu skate, Ludzas Tautas nams   

8. aprīlis         XXVI Vispārējo Latviešu dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma „Māras zeme"                       

repertuāra pārbaudes skate, Ludzas Tautas nams   

4. maijs         „Baltā galdauta svētki", Pilsētas parka estrāde  

28. maijs          XX Latvijas Tautas mūzikas festivāls, Ludzas pilskalns  

17. jūnijs         „Lielais Latgaļu tirgus" sadarbībā ar Latvijas Brīvdabas muzeju, Ludzas pilskalns  

21. jūnijs           Vasaras saulgriežu svētki „Kas tūs Joņus īleigoja", Ludzas Novadpētniecības muzejs 

29. jūlijs        „Klaidoņu dienas 2017", Ludzas pilsētas stadions „Vārpa"  

4. augusts      Mūzikas festivāls „Little Rock", Ludzas pašvaldības laukums 

6. augusts      Dievkalpojums par Ludzu un ludzāniešiem, Ludzas Romas katoļu baznīca, Ludzas 

Svētās Dievmātes Aizmigšanas baznīca 

 

11.-13. augusts „Laikā - Ludzā", pilsētas 840 gadu jubilejas svētki 

Svētku programma  

11. augusts- Bērnu un jauniešu diena.  

Pilsētas parkā izstādes, radošās darbnīcas. 

Pirmsskolas bērnu koncerts dienā, jauniešu koncerts, diskotēka.  

Valsts prezidenta apsveikums ludzāniešiem.  

12. augusts- Ludzas diena.  

8.00- orķestris modina ludzāniešus, braucot zirgu pajūgā.  

9.00-14.00- seno arodu diena vecpilsētas laukumā kopā ar orķestri un draugu uzstāšanos.  

Promenādē ziedu rota jubilejā Ludzai- ziedu kompozīciju veidošana un palaišana ezerā ar muzikālo 

pavadījumu.  

Pie LAC - darbnīcas un folkloras kopu uzstāšanās. 

Pie sinagogas – mākslinieku darbnīca, fotografēšanās. 

Pilskalnā – viduslaiku bruņinieku cīņas un vides darbnīcas.  

14.00- kapusvētki.  

19.00- Koncerts pilsētas parka estrādē. Balle.  

Ludzas vēstures mirkļi uz TN sienas – kinohronika.  

13. augusts. Teātra diena.  

Tautas namā 2 izrādes latgaliešu valodā.  

No 9.00 – Zvaigžņu sporta spēles Ludzas atpūtas zonā Radziņš. 

 

28. oktobris      Amatierteātru kolektīvu skate, Ludzas Tautas nams  

11. novembris  Gaismas gājiens, veltīts Lāčplēša dienai, Ludzas pašvaldības laukums  

17. novembris  Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts                       

„Manai Latvijai - 99", Ludzas Tautas nams  

10. decembris  Pilsētas egles iedegšana „Eglīte, iededzies", Ludzas pašvaldības laukums  

26. decembris  Ziemassvētku sarīkojums „Balta, balta mana dvēselīte", Ludzas Tautas nams  

31. decembris  Gadu mijas disko - balle „Atver dvēseli labestībai", Ludzas Tautas nams 


