Atjaunotā Rožupes estrāde turpina priecēt apmeklētājus
2018.gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu,
tika realizēts projekts “Rožupes estrādes pārbūve”, kā ietvaros tika veikta deju
laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona kāpņu un karogu
mastu izbūve.
Neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, 2021.gada vasaras sezonā Rožupes
estrādē norisinājās četri pasākumi, pulcinot ap 300 apmeklētājus.
Saulgriežu laikā, no 18.jūnija līdz 21.jūnijam, estrāde pārtapa par pastaigu un sajūtu
vietu, kur šādā veidā norisinājās Saulgriežu noskaņu vakari. Šajā laikā katru vakaru
iemirdzējās vairāk kā 30 mazi un lieli ugunskuri, un skanēja līgo dziesmas.
Savukārt no 11.jūnija līdz 21.jūnijam estrāde, kā pieturvieta ar uzdevumu, tika
izmantota novada apceļošanas akcijā “Līgo izaicinājums”.
6.augustā izskanēja koncertprogramma “Latviešu kino dziesmu svētki”, kurā
izskanēja melodijas no tautā tik populārajām kinofilmām, kā “Limuzīns Jāņu nakts
krāsā”, “Vella kalpi”, “Mans draugs nenopietns cilvēks”, “Melnā vēža spīlēs”,
“Dāvana vientuļai sievietei”, “Tās dullās Paulīnes dēļ”, “Īsa pamācība mīlēšanā”,
“Likteņdzirnas”, “Emīla nedarbi”, “Elpojiet dziļi”, “Klāvs Mārtiņa dēls”, “Teātris”,
“Vajadzīga soliste”, “Zvejnieka dēls”, “Maija un Paija”, “Sprīdītis” u.c.
Labāko latviešu kino dziesmu izlasi Dziesmu svētkos izdziedāja Normunds Rutulis,
Antra Stafecka, Anmary, Dainis Skutelis un instrumentālā grupa - Juris Kristons,
Aivars Gudrais, Modris Laizāns, Ivars Kalniņš.
Aktīvā sezona tika noslēgta septembrī, kad norisinājās atpūtas pēcpusdienas ģimenēm
“Piedzīvojumu takas”.
Par 2022.gada vasaras sezonas pasākumiem estrādes teritorijā lūdzam sekot
informācijai Līvānu novada pašvaldības mājas lapā www.livani.lv vai sociālo tīklu
(facebook.com) Līvānu novada kultūras centra oficiālajā lapā.

Rožupes estrādes pārbūves darbi tika veikti projekta "Rožupes estrādes pārbūve" (Nr.
17-03-AL21-A019.2204-000005 ) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
(Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana)
ietvaros ar mērķi veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi
Rožupes pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem
atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

