Inpormaceja presei

Jezupa dīnys koņcerts Reigā „Latgolys radejis“ atspaidam

Rudzātūs, 2009 gods marta 8 dīnā

Marta 19 dīnā bīdreiba „LR“ Reigā, Kongresu nomā reikoj latgalīšu muzykys lobdareibys koņcertu latgaliskys „Latgolys radejis“ atspaidam.

Jezupa dīnā – catūrtdiņ,  marta 19, nu 19.00 da 22.30, bīdreiba „LR“ (http://lr.lv/) Reigā, Kongresu noma Lelajā zalā reikoj latgalīšu muzykys lobdareibys koņcertu latgaliskys „Latgolys radejis“ atspaidam.
Koņcertā izastuos zynomi latgalīšu estradis ansambli i kapelys: Bez PVN, Dabasu durovys, Dzyga, Green Novice, Laimas muzykanti, Latgolys damu pops, Likteneigais pagrīzīņs iz Vainovu, Maskačkys spieļmani, Patina, Patrioti.lg, Restauratori.
Vysi muzykaņti izastuos par breivu. Koņcertā salaseitū naudu bīdreiba izlītuos „Latgolys radejis“ daļu pierkšonai car mozuma dalinīkim i latgaliskys „Latgolys radejis“ atjaunynuošonai. Pādejūs mienešu nūtykšonys paruoda, ka tikai ļaudiskys kontroļs var garantēt radejis pastuovēšonu iz prīšku.
Īīšona koņcertā par pazīdojumim. Īsakomais pazīdojuma apmārs – Ls 5.
Koņcertu cykla turpynovumā martā i aprelī nūtyks koņcerti Preiļūs, Rēznē, Ludzā, Bolvūs, Kruoslovā, Daugpilī i Krystapilī.

A. Bierzeņš, bīdreibys „LR“ volda prīšksādātuojs,
SIA „MG Latgolas Bolss“ dalinīks,
tel. 29141314






Informācija presei

Jāzepa dienas koncerts Rīgā „Latgolys radejis“ atbalstam

Rudzātos, 2009. gada 8. martā

19. martā biedrība „LR“ Rīgā, Kongresu namā rīko latgaliešu mūzikys labdarības koncertu latgaliska „Latgales radio“ atbalstam.

Jāzepa (Jezupa) dienā – ceturtdien,  19. martā, no 19.00 līdz 22.30, biedrība „LR“ (http://lr.lv/) Rīgā, Kongresu nama Lielajā zālē rīko latgaliešu mūzikas labdarības koncertu latgaliska „Latgales radio“ („Latgolys radejis“) atbalstam.
Koncertā uzstāsies pazīstami latgaliešu estrādes ansambļi un kapelas: Bez PVN, Dabasu durovys, Dzyga, Green Novice, Laimas muzykanti, Latgolys damu pops, Likteneigais pagrīzīņs iz Vainovu, Maskačkys spieļmani, Patina, Patrioti.lg, Restauratori.
Visi muzikanti uzstāsies par brīvu. Koncertā savākto naudu biedrība izmantos „Latgales radio“ daļu pirkšanai caur mazākuma dalībniekiem un latgaliska „Latgales radio“ atjaunošanai. Pēdējo mēnešu notikumi uzskatāmi parāda, ka tikai sabiedriska kontrole var garantēt radio turpmāku pastāvēšanu.
Ieeja koncertā par ziedojumiem. Ieteicamais ziedojuma apmērs – Ls 5.
Koncertu cikla turpinājumā martā un aprīlī notiks koncerti Preiļos, Rēzeknē, Ludzā, Balvos, Krāslavā, Daugavpilī un Krustpilī.

A. Bērziņš, biedrības „LR“ valdes priekšsēdētājs,
SIA „MG Latgolas Bolss“ dalībnieks,
tel. 29141314




