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VSIA “Latvijas koncerti”



Satura rādītājs

KONCERTU IERAKSTI
• ANTONIO VIVALDI “GADALAIKI”
• LATVIJAS RADIO KORIS. BAROKA  
UN RENESANSES MEISTARDARBI
• LATVIJAS RADIO BIGBENDS  
UN BEĀTE ZVIEDRE. SPĪĶERI JAZZ
• KONCERTUZVEDUMS BĒRNIEM 
“ĪKSTĪTE”
• VESTARDS ŠIMKUS. PROKOFJEVS 
UN DEBISĪ
• SITAMINSTRUMENTU ZVAIGZNES 
FLAMENKO RITMOS
• SERGEJS JĒGERS. AVE MARIJA
• TRIO ANGELICUS. LŪGŠANA NAKTIJ

VALSTS KAMERORĶESTRIS 
SINFONIETTA RĪGA 
1. SINFONIETTA RĪGA SEZONAS 
ATKLĀŠANAS KONCERTS. JEVGĒŅIJS 
SUDBINS UN AGNETAS KRILOVAS 
JAUNDARBS.
2. ŠŪBERTS, RĪSS UN DONDERERS

LATVIJAS RADIO KORIS 
3. PAREIZTICĪGO ZIEMASSVĒTKI
4. DIENA AUST

VSIA “Latvijas Koncerti” koncertprogrammas

5. ROMANTISMS UN 
NEOROMANTISMS. BRUKNERS  
UN PLAKIDIS 
6. PĒTERIS VASKS UN LAIKA BIEDRI
7. ČAKS...

LATVIJAS RADIO BIGBENDS
8. LATVIJAS RADIO BIGBENDS  
UN CHRIS NOAH
9. SAJUST GRŪVU
10. JĀNIS LŪSĒNS UN LATVIJAS RADIO 
BIGBENDS. TAISNĪBA
11. LATVIJAS RADIO BIGBENDS  
UN THE SOUND POETS
12. MAESTRO 85

KONCERTPROGRAMMAS BĒRNIEM 
UN JAUNIEŠIEM 
13. SĒŅU SIMFONIJA
14. EZĪTIS LIELPILSĒTĀ
15. PASAKA PAR PUĶUZIRNĪTI
16. BRUMM, BRUMM, AUTO BRAUC!
17. SPĒLES AR BALSĪM (7.-12. klase)
18. KINO KADRĀ – MŪZIKA (7.-12. klase)

Kamermūzika – koncertprogrammas ar valsts līdzfinansējumu

DUETS
19. ČETRAS PASAULES 
20. BAHS UN PILNĪGS KOSMOSS 
21. KARSTĀS SONĀTES 
22. BAHS UN BALTIEŠI 
23. DIALOGI 
24. PARĪZES ELEGANCE UN 

ARGENTĪNAS TANGO 
25. JĀNIS LŪSĒNS. ASPAZIJA 
26. SKAISTĀKĀS KRIEVU ROMANCES 
27. AIZ DZELZS PRIEKŠKARA
28. GARĀMSLĪDOŠIE MIRKĻI. 
PROKOFJEVS DŽEZA NOSKAŅĀS 
29. MOCARTA SONĀŠU VAKARS 



TRIO
30. SAPŅU AINAVAS 
31. (D)AINAS 
32. MOCARTA KODS 
33. TANGO IMPRESIJAS 
34. SAPŅOJUMS 
35. TRANSFORMERI. NO REIHA LĪDZ 
RADIOHEAD 
36. SKAŅU ZELTKALIS – RAVELS 

TRIO AR SOLO MĀKSLINIEKU
37. LATVIEŠU TANGO 

KVARTETS
38. LATVIAN SOUND QUARTET.  
BALLE PĒC VĒTRAS 
39. LAIKS. ATOMOS 5 GADU JUBILEJAS 
KONCERTS 
40. LAIKS. PARALĒLES. QUADRA 
41. KALNU MEDITĀCIJA 
42. DEJAS KVARTETAM 
43. PERPETUUM RITMICO.  
TEMPĻU MŪZIKA 

KVARTETS AR SOLO MĀKSLINIEKU
44. PĀRSTEIDZOŠAIS CEĻOJUMS.  
RĪGAS SAKSOFONU KVARTETS  
UN GUNTARS FREIBERGS 

KAMERANSAMBLIS
45. ZIEMEĻU SAULES PROMENĀDE  
4 GADALAIKOS 
46. DZIRKTOŠĀ FRANCIJA 
47. FRANČU STĀSTIŅI 
48. KOKLE, PULSS UN 
SITAMINSTRUMENTI 
49. TROKŠŅU IELA VECRĪGĀ  
UN BĒTHOVENAM – 251 

50. ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMDZIESMAS 
51. CIRQUE EXQUIS 

ĒRĢEĻMŪZIKAS PROGRAMMA
52. DEJISKĀS VĪZIJAS 
53. ĒRĢELES UN ELEKTRISKĀ ĢITĀRA. 
DIALOGI 
54. BALTIJAS AINAVA 
55. ENĢEĻU MESA 
56. KAS IR ŠIS BĒRNS?

SENĀS MŪZIKAS PROGRAMMA
57. BAROKA KOMPONISTU 
MEISTARDARBI 

KAMERIZRĀDE
58. KAMERMŪZIKA. ČAKS. TĒLOJUMI 
59. DZEJNIEKS UN ROZE.  
PORUKAM – 150! 
60. KABARĒ DZIESMAS 

MULTIMEDIĀLA PROGRAMMA
61. SUDRABA TAUREŅI. ILONAS MEIJAS 
JUBILEJAS KONCERTS 
62. MUZIKĀLĀ ORNITOLOĢIJA
 
DŽEZS
63. LAIKA SVARS. EDGARS CĪRULIS  
UN JĀNIS RUBIKS 
64. LATVIEŠU DZEJAS MELODIJAS. 
BEĀTE ZVIEDRE 
65. STĀVĒJU, DZIEDĀJU. LAURA 
AMANTOVA DŽEZA KVARTETS UN RŪTA 
DŪDUMA-ĶIRSE 
66. LATVIJAS KAMERDŽEZA AINAVAS 
67. VOKĀLĀ GRUPA FRAMEST – TOMĒR 
JĀPADOMĀ 



KONCERTU IERAKSTI



ANTONIO VIVALDI “GADALAIKI”
Kristīne Balanas, vijole

Sinfonietta Rīga
Diriģents Andris Veismanis

Filmēts: 2020. gada 18. jūlijā, Rundālē, Rundāles pils Baltajā zālē
Programmā: Johans Kaspars Ferdinands Fišers, Kristofs Vilibalds Gluks, Žans Filips 
Ramo, Georgs Filips Tēlemanis, Antonio Vivaldi

LATVIJAS RADIO KORIS. BAROKA UN 
RENESANSES MEISTARDARBI

Aigars Reinis, ērģeles
Latvijas Radio koris

Diriģents Kaspars Putniņš

Filmēts: 2020. gada 16. jūlijs, Rīgā, Rīgas domā
Programmā: Johans Sebastians Bahs, Žoskēns Deprē, Tomass Luiss de Viktorija

KONCERTUZVEDUMS BĒRNIEM 
“ĪKSTĪTE”

Marlēna Keine – Īkstīte
Evija Martinsone – Labā Burve, Pele

Kārlis Rūtentāls – Krupis, Kurmis
Mihails Čuļpajevs – Princis

Vokālā grupa Abaronin Ensemble
Instrumentālās Mūzikas ansamblis Lāsmas Melderes-Šestakovas vadībā

Rīgas Horeogrāfijas skolas un RDKS audzēkņi
Stāstniece Karina Bērziņa

Filmēts: 2020. gada 18. jūlijs Rundālē, Rundāles pils Baltajā zālē



VESTARDS ŠIMKUS. 
PROKOFJEVS UN DEBISĪ

Vestards Šimkus, klavieres

Filmēts: 2020. gada 8. jūnijs, Jūrmalā, Dzintaru Mazajā zālē
Programmā: Sergejs Prokofjevs, Klods Debisī

SITAMINSTRUMENTU ZVAIGZNES 
FLAMENKO RITMOS

Sitaminstrumentu ansamblis Perpetuum Ritmico:
Guntars Freibergs

Elvijs Endelis
Ernests Mediņš

Mikus Bāliņš

Filmēts: 2020. gada 11. jūnijs, Rīgā, Spīķeru koncertzālē 
Programmā: Pako de Lusija, Emanuels Sēžurnē, Astors Pjacolla, Žoržs Bizē,  
Ernests Mediņš, Arturs Maskats, Emanuels Sēžurnē, Pako de Lusija 

TRIO ANGELICUS. LŪGŠANA NAKTIJ
Trio Angelicus:

Elīna Šimkus, soprāns
Sondra Lejmalniece, flauta

Ieva Šablovska, arfa

Filmēts: 2020. gada 10. jūnijs, Rīgā, Sv. Jāņa baznīcā
Programmā: Jāzeps Mediņš, Johans Sebastiāns Bahs, Vinčenco Bellīni, Roberts 
Šumanis, Makss Rēgers, Tūre Rangstrēms, Semjuels Bārbers, Gustavs Holsts, 
Romualds Jermaks, Edvards Grīgs, Astors Pjacolla, Rihards Dubra, Selga Mence, 
Francis Šūberts 



VALSTS 
KAMERORĶESTRIS 
SINFONIETTA RĪGA



SINFONIETTA RĪGA SEZONAS 
ATKLĀŠANAS KONCERTS.
JEVGĒŅIJS SUDBINS UN 

AGNETAS KRILOVAS JAUNDARBS
Jevgēņijs Sudbins (Yevgeny Sudbin), klavieres

Sinfonietta Rīga
Diriģents Normunds Šnē

Par Programmu: 
Izcilais pianists Jevgēņijs Sudbins Latvijā atgriežas ar Ludviga van Bēthovena 
Pirmo klavierkoncertu. The Daily Telegraph raksta: “Sudbins tēliem spēj 
piešķirt precīzu raksturojumu – ar savu apbrīnojamo tehniku un spožo 
intuīciju viņš atklāj mūzikas noslēpumu ne vien pēc burta, bet arī pēc gara.” 
Virtuoza pianista slavu savulaik Vīnes augstmaņu salonos izpelnījās arī 
dedzīgais jauneklis no Bonnas – divdesmitgadnieks Bēthovens, kura Pirmais 
klavierkoncerts pilns dzīvesprieka un līksmes un atmiņā atsauc galantā 
laikmeta izsmalcināto dzīvi. Bet 50 km ārpus Vīnes, Eizenštates vīnkalnu 
nogāzēs, savu 28. simfoniju sacer Jozefs Haidns, kura jaunības pulsā jaušami 
romantiski vaibsti. Līdzās klasikai – arī latviešu mūzikas pirmatskaņojums – 
Agnetas Krilovas Otrā simfonija, kurā  komponistes domas un sajūtas klejo pāri 
vecās un jaunās pasaules robežstāvokļiem.

Programmā: 
Ludvigs van Bēthovens Pirmais Koncerts klavierēm  
un orķestrim Domažorā op. 15
Jozefs Haidns Simfonija Lamažorā Hob.I:28
Agneta Krilova Otrā simfonija kamerorķestrim “Uz jauno pasauli” 
(pirmatskaņojums)

w
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6000 eiro
Laiks: 2021. gada 17. septembris



ŠŪBERTS, RĪSS UN 
DONDERERS

Florians Donderers (Florian Donderer), vijole, atskaņojuma vadītājs
Sinfonietta Rīga

Par programmu: 
Brēmenes vācu kamerfilharmoniķu koncertmeistars Florians Donderers 
ar alķīmisku precizitāti savā vijolspēlē apvieno pamatīgu iedziļināšanos un 
lidojošu vieglumu. Līdzīgi raksturojama arī komponista Ferdinanda Rīsa 
nošrakstu ekvilibristika. Cēlies no ievērojamas Bonnas un Vīnes mūziķu 
dinastijas, jaunais censonis mūziku apguvis pie paša Bēthovena, un 
nepārsteidz, ka Rīsa Vijolkoncerta taktīs skaisti atmirdz 18. gadsimts. Šis impulss 
jaušams arī viņa laikabiedra Franča Šūberta agrīnās daiļrades meistardarbā - 19 
gadu vecumā tapušajā “Traģiskajā” simfonijā. Šis ir kā starpstāvoklis starp vētru 
un dziņu pārvērtīblaikmetu un romantismu, tamdēļ dažs simfonijai piedēvējis 
līdzību ar dualitātes, pāreju, sākuma un beigu dievu Jānusu. Arī Jozefa Haidna 
uvertīrai piemīt vētrains un dziņupilns raksturs, kas, iespējams, reiz sapurināja 
Esterhāzi galma dēļus un parūkas.

Programmā: 
Jozefs Haidns Uvertīra operai “Neapdzīvotā sala” (L’isola Disabitata) Hob. 
XXVIII:9
Ferdinands Rīss Koncerts vijolei un orķestrim miminorā op. 24
Francs Šūberts Ceturtā simfonija dominorā (“Traģiskā”) D 417

7000 eiro
Laiks: 2021. gada 8. oktobris

w
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LATVIJAS RADIO KORIS



PAREIZTICĪGO 
ZIEMASSVĒTKI

Latvijas Radio koris
Priesteris Tēvs Vasīlijs (Vasīlijs Volkovs)

Diriģents Sigvards Kļava

Par programmu: 
Pareizticīgo dziedājumi ir būtiska un gadsimtiem izkopta baznīcas dzīves 
sastāvdaļa. Dziedājumi tiek atskaņoti vakara dievkalpojumos, liturģijās, kā arī 
īpašos svētku notikumos. Arī augsti profesionālā un starptautisku atzinību 
iemantojušā Latvijas Radio kora repertuārā pareizticīgo mūzikai ir īpaša vieta, 
un tās varenība tiek godināta jau daudzus gadus... Līdzās iespaidīgajiem 
un pārlaicīgajiem Sergeja Rahmaņinova, Georgija Sviridova, Aleksandra 
Grečaņinova un Valentīna Silvestrova skaņdarbiem skanēs tēva Vasīlija krievu 
vecticībnieku baznīcas dziedājumi, kas izgaismos to seno un arhaisko slāni, no 
kura šī dziļi uzrunājošā mūzika ir izaugusi.

Programmā: 
Sergejs Rahmaņinovs, Georgijs Sviridovs, Aleksandrs Grečaņinovs, Valentīns 
Silvestrovs, vecticībnieku baznīcas dziedājumi

3000 eiro
Laiks: 2021. gada decembris vai 2022. gada janvāris

w
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DIENA AUST

Latvijas Radio koris
Diriģents Sigvards Kļava

Par programmu: 
Koncertprogramma “Diena aust” simboliski met tiltu gan uz LRK 
pirmsākumiem, gan izgaismo Latvijas mūzikas kultūras rītausmā tapušos 
darbus, kas kļuvuši par latviešu kormūzikas klasiku... No Jāzepa Vītola “Diena 
aust” līdz Alfrēda Kalniņa “Šūpļa dziesmai” un no Jāzepa Mediņa “Vasaras 
vakara” līdz Emīla Dārziņa “Sapņu tālumā”... Programmā iekļautie latviešu 
kormūzikas dārgumi ne vien poētiski tēlo dienas ritējumu – no niansēti 
apdziedāta saullēkta līdz iejūtīgi izgleznotam rāmam vakaram un naksnīgiem 
sapņu tēliem, bet arī izgaismo tik dažādās emocionālo pārdzīvojumu 
nokrāsas un dvēseles saviļņojumus... Būtiska loma to atklāsmē ir arī tēlainajām 
vārsmām, kas uzrunājušas mūsu klasiķus – no Aspazijas un Raiņa līdz Jānim 
Porukam un Fricim Bārdam... Šajā latviešu kormūzikas dārgumos ieaustie 
tēli un noskaņas, intonācijas un harmonijas ir dziļi iekodētas mūsu apziņā, 
iespējams, daudz lielākā mērā, nekā to racionāli apzināmies. Un ir svarīgi 
pie šīm pārlaicīgajām un tik būtiskajām vērtībām atgriezties, jo vairāk šobrīd, 
kad dzīve visapkārt neapturami mainās, un šo dziesmu brīnumainā pasaule 
mūsu iztēlē uzmirdz atkal no jauna un atklājas neierasti svaigi, veldzējoši un 
stiprinoši.

Programmā: 
Jāzeps Vītols, Jānis Zālītis, Jāzeps Mediņš Emilis Melngailis, Pēteris Barions, 
Emīl Dārziņš, Alfrēds Kalniņš u.c. 

3000 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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ROMANTISMS UN 
NEOROMANTISMS. 

BRUKNERS UN PLAKIDIS 

Latvijas Radio koris
Diriģents Sigvards Kļava

Par programmu:
“Romantisms un neoromantims. Brukners un Plakidis” – šim brīdim aktuāla 
un nepieciešama mūzikāla valoda. Garīgais un dvēseliskais – divu dižgaru 
radošs dialogs. Austriešu romantiķis Antons Brukners ir viens no 19. gadsimta 
otrās puses mūzikas novatoriem. Gan viņa personību, gan monumentālos 
sacerējumus vēl joprojām apņem mistikas aura... Skaņraža dzīves laikā līdz 
galam tā arī nesaprasta un pārprasta, pēdējos gados Bruknera mūzika pelnīti 
piedzīvo renesansi. Korim Antons Brukners rakstījis visu mūžu... Interesanti, 
ka laicīga rakstura kompozīcijas korim Bruknera gadījumā saistāmas ar 
vārsmām dzimtajā vācu valodā, bet garīgās – lielākoties ar sakrālo latīņu tekstu 
iedzīvinājumu mūzikā. Pēteris Plakidis ir viens latviešu mūzikas lielākajiem 
lepnumiem, izcils stilizētājs, asprātīgs, viegli sarkastisks humorists, vienlaikus 
arī dziļa un vienkārša pārdzīvojuma meistars. Lai gan muzikālajā izteiksmē 
viņš bija ļoti daudzšķautņains, visos Plakida daiļrades periodos skaidri jūtama 
klasicistiska līdzsvarotība, kas atpoguļojas arī viņa izcilajos kormūzikas darbos. 

Programmā: Antons Brukners, Pēteris Plakidis

3500 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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PĒTERIS VASKS 
UN LAIKABIEDRI

Latvijas Radio koris
Diriģents Sigvards Kļava

Pianists Reinis Zariņš

Par programmu: 
Latvijas Radio kori un Pēteri Vasku jau vairāku desmitu gadu garumā saista 
ļoti auglīga un savstarpējās sapratnes pilna sadarbība, kas atbalsojusies visā 
pasaulē... Atzīmējot ievērojamā latviešu komponista 75. jubileju, koris ir 
sagatavojis koncertprogrammu, kurā iekļautas ne vien agrāk tapušas Vaska 
kompozīcijas, bet arī īpašs viņa rakstīts jaundarbs, kas veltīts Latvijas Radio 
korim un izsmalcinātajam pianistam Reinim Zariņam. Un jubilejas programmu 
papildinās arī Vaska domubiedru – Andreja Selicka un Artura Maskata mūzika. 

Programmā: 
Pēteris Vasks, Arturs Maskats, Andrejs Selickis

4500 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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ČAKS... 

Latvijas Radio koris
Diriģents Sigvards Kļava

Andris Keišs, aktieris
Jānis Strazdiņš, balss

Instrumentālais ansamblis

Par programmu: 
Gadā, kad atzīmējam Aleksandra Čaka 120. jubileju, Latvijas Radio koris 
atgriežas pie Ulda Stabulnieka un Artura Maskata dziesmām ar izcilā autora 
dzeju, un veido izrādi par mīlestību un radoša cilvēka garu, par laikmetu un 
tikumiem... Muzikālajā saspēlē ieraudzīsim kā atdzīvojas un cik gan dažādā 
krāsu un emociju gammā izgaismojas ik vārds, abiem komponistiem radoši 
satiekoties ar lielā meistara dzejas rindām. Šis ir stāsts par Rīgu un tās lielajiem 
dziesminiekiem, par sapņotājiem un meklētājiem, par pasauli, kurā lielpilsētas 
centra spozme, skaņa un smarža tiekas ar Pārdaugavas šauro, kluso ieliņu 
romantisko gaisotni. 

Programmā: 
Arturs Maskats, Uldis Stabulnieks

5800 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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LATVIJAS RADIO 
BIGBENDS



LATVIJAS RADIO 
BIGBENDS 

UN CHRIS NOAH

Chris Noah, vokāls, ģitāra
Latvijas Radio bigbends

Par programmu:
Latvijas Radio bigbends sadarbībā ar Chris Noah – vienu no spilgtākajiem 
jaunās paaudzes latviešu mūziķiem – izveidojis īpašu un vēl nebijušu 
koncertprogrammu. Tās uzmanības centrā ir Chris Noah starptautisko atzinību 
ieguvušās oriģināldziesmas, tostarp Fall Through, River un Spark īpaši Latvjas 
Radio bigbendam veidotos aranžējumos. Bigbends arī iepriekš ir radoši 
sadarbojies ar populārā žanra mūziķiem, piemēram, Ralfu Eilandu un grupu 
The Sound Poets, veidojot žanriski daudzpusīgas koncertprogrammas, kas 
uzrunā gan džeza, gan arī populārās mūzikas auditorijas, īpaši jauniešus. 

Programmā: Chris Noah mūzika Latvijas Radio bigbenda mūziķu  
aranžējumos.

5000 eiro
Laiks: no 2021. gada pavasara

w
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SAJUST GRŪVU

Aija Vītoliņa, vokāls
Andris Buiķis, sitaminstrumenti, efekti

Latvijas Radio bigbends

Par programmu:
Sitaminstrumentālista Andra Buiķa un dziedātājas Aijas Vītoliņas 
koncertprogramma “Sajust grūvu” gatavota īpaši Latvijas Radio bigbendam. 
Pilna bagātīgām harmonijām, eksperimentāla un tehniski izaicinoša ir šī 
programma, kura godā tur arī klasiskā džeza vērtības. Katram komponistam 
ir savs rokraksts – Buiķim raksturīgas izteikti ritmiskas un “grūvīgas” melodijas, 
kas nereti atmiņā atsauc 1980. gadu mūziku, vai priekšvēsta tendences, par 
kurām citi vēl nenojauš... Andris, raksturojot savus oriģināldarbus, gandrīz 
vienmēr izmanto terminu “grūvs” jeb groove – un tā ir tā ritmiskā un melodiskā 
dzinējspēka izjūta, ārkārtīgi iedarbīgs mūzikas izteiksmes elements, kas 
iedarbojas arī ķermeniski, liekot sist kāju vai kustēties līdzi mūzikas pulsācijai. 

Programmā: Andra Buiķa oriģinālmūzika 

5000 eiro
Laiks: no 2021. gada pavasara

w
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JĀNIS LŪSĒNS UN 
LATVIJAS RADIO BIGBENDS. 

TAISNĪBA

Jānis Lūsēns, taustiņinstrumenti
Aija Vītoliņa, vokāls

Zigfrīds Muktupāvels, vokāls 
Latvijas Radio bigbends

Par programmu:
No klusināti intīmām dziesmām un liriskiem koncertcikliem līdz pat 
spēcīgajiem “Zodiaka” balāžu laikiem – tik plašs ir Jāņa Lūsēna mūzikai veltītās 
koncertprogrammas vēriens. Latvijas Radio bigbenda muzikālais vadītājs Kārlis 
Vanags iemīļotā latviešu komponista dziesmas ir ietērpis jaunos, īpaši Latvijas 
Radio bigbenda sastāvam veidotos aranžējumos. Uz skatuves bigbendam 
pievienojas arī pats autors pie taustiņinstrumentiem, kā arī tik raksturīgo balsu 
īpašnieki – Zigfrīds Muktupāvels un Aija Vītoliņa. 

Programmā: 
Jāņa Lūsēna mūzika Kārļa Vanaga aranžējumos 

6000 eiro
Laiks: no 2021. gada rudens

w
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LATVIJAS RADIO BIGBENDS 
UN THE SOUND POETS

Jānis Aišpurs, balss, taustiņinstrumenti un ģitāra
Normunds Lukša, ģitāra

Undīne Balode, čells
Kārlis Josts, basģitāra
Pēteris Lunde, bungas

Latvijas Radio bigbends

Par programmu: 
Šajā koncertprogrammā Latvijas Radio bigbends uz skatuves satiekas ar 
The Sound Poets – vienu no veiksmīgākajām un iemīļotākajām latviešu 
indīpopa grupām. Abus kolektīvus vieno lieliska muzikālā saskaņa un vēlme 
apgūt jaunus muzikālos apvāršņus, ko apliecina arīdzan kopīgi ieskaņotais 
albums, kas dienasgaismu ieraudzīs pavasarī. Šajā programmā līdzās Latvijas 
Radio bigbenda mūziķu – sitaminstrumentālista Arta Oruba, saksofonistu 
Dāvja Jurkas un Kristapa Lubova – jaundarbiem skanēs arī bigbenda iztēles 
pilnie aranžējumi nu jau par klasiku dēvējamajām grupas The Sound Poets 
dziesmām “Emīlija”, “Ceļš”, “Viss var mainīties”, un vēl daudzām citām. 

Programmā: 
Līdzās Latvijas Radio bigbenda mūziķu jaundarbi un bigbenda aranžējumi 
grupas The Sound Poets dziesmām

8000 eiro
Laiks: no 2021. gada vasaras

w
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MAESTRO 85

Maestro Raimonds Pauls, klavieres
Latvijas Radio bigbends

Koncertprogrammā iespējams iekļaut solistus – pēc pieprasījuma

Par programmu: 
Raimonds Pauls ir viena no nozīmīgākajām latviešu kultūras personībām – šo 
unikālo, enerģijas, izdomas un iedvesmas pilno mākslinieku apbrīno, apjūsmo 
un mīl ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām... Savā bagātajā un ilgajā 
skatuves dzīvē Raimonds Pauls koncertējis kopā ar leģendārām personībām 
un estrādes mūzikas zvaigznēm, un viņu balsīm sakomponējis darbus, kurus 
ar lepnumu dēvējam par latviešu populārās mūzikas klasiku... Viņš ir arī Latvijas 
Radio bigbenda patrons... Šogad Maestro svin 85. dzimšanas dienu, un 
īpašajā jubilejas programmā leģendārais mūziķis uz skatuves no jauna tiksies 
ar LRB mūziķiem, lai kopīgi atskaņotu instrumentālās džeza svītas “Iespaidi” 
un “Dienvidu akvareļi” jaunos Kārļa Vanaga aranžējumos bigbendam, kā arī 
dažādos laikos tapušas populāras melodijas. 

Programmā: 
Raimonda Paula mūzika Kārļa Vanaga aranžējumos bigbendam

Koncerta izmaksas pēc vienošanās
Laiks: pēc vienošanās

w

12



KONCERTPROGRAMMA 
BĒRNIEM UN 
JAUNIEŠIEM



2500 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w

13 SĒŅU SIMFONIJA

Uzvedums iederēsies pilsētas svētku programmās.
Koncerta auditorija: ģimenes ar bērniem no 3 gadu vecuma,  

kā arī jaunāko klašu skolēni. 
 

Egija Veldre-Orehova, flauta (Gailenīte)
Artūrs Kuzmins, trompete (Mušmire)

Raitis Viļumovs, sitaminstrumenti (Čigānene)
Kaspars Orehovs, tuba (Pūpēdis)

Kārlis Krapauskis, trombons (Apšu Kundziņš)
Eduards Lācis, saksofons (Rudentiņš)

Uģis Krišjānis, klavieres (Sēņotājs)
RDKS audzēkņi, balsis (Mazie Sēņotāji)

Karina Bērziņa, koncerta vadītāja

Par programmu:
Bagātais Rudentiņš meža sūnās paslēpis daudz sēņu, un, kā izrādās, katrai 
no tām ir savs īpašais raksturs. Vēl pirms atnāk sēņotāji, sēņu starpā risinās 
interesanti notikumi. Humora pilnie piedzīvojumi mazajiem klausītājiem 
ļaus iepazīt klasiskās mūzikas zelta repertuāra skaņdarbus, tostarp Pētera 
Čaikovska “Mazo gulbīšu deju”, Arama Hačaturjana “Zobenu deju”, Johannesa 
Brāmsa “Ungāru deju” un citas pērles. Tos atskaņos “Sēņu simfonijas” stāsta 
varoņi, talkā ņemot saksofonu, flautu, trompeti, trombonu, tubu, klavieres un 
sitaminstrumentus.

Programmā: 
Antonīns Dvoržāks, Johanness Brāmss, Pēteris Čaikovskis, Arams Hačaturjans, 
Uldis Stabulnieks



EZĪTIS LIELPILSĒTĀ

Uzvedums iederēsies pilsētas svētku programmās.
Koncerta auditorija: ģimenes ar bērniem no 3 gadu vecuma,  

kā arī jaunāko klašu skolēni. 
 

Laila Kirmuška, aktrise (Ezītis)
Edgars Lipors, aktieris (Lācēns, Policists, Zaglis, Kaija)

Lilija Lipora, deja (Migla, Zagle, Kaija)
Ieva Parša, balss (Veikalniece, Muzeja gide, Dūšīgā dāma)

Aldis Liepiņš, klavieres (Taksometra šoferis)
Andrejs Reinis Zitmanis, klarnete, ģitāra, balss (Ielu muzikants,  

Solists rokkafejnīcā)
Karina Bērziņa, koncerta vadītāja

Par programmu:
Kāda negadījuma dēļ Ezītis nokļūst lielpilsētā. Tur dzīve rit citādi nekā viņa 
mežā. Ezīti pilsētā sagaida visai bīstami piedzīvojumi, bet beigu beigās 
Ezītis atradīs ceļu uz mājām... Pēc saistošajiem koncertuzvedumiem “Ezītis 
miglā” un “Ezītis sniegā”, šis ir jau trešais radošās komandas kopīgi veidotais 
piedzīvojums, kas stāsta par Ezīti un viņa draugiem.
 
Programmā: 
Džordžs Gēršvins, Bendžamins Britens, Erols Gārners, Harolds Ārlens, Deivs 
Brubeks, Viljams Bolkoms

2600 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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PASAKA PAR 
PUĶUZIRNĪTI

Uzvedums iederēsies pilsētas svētku programmās.
Koncerta auditorija: ģimenes ar bērniem no 3 gadu vecuma, 

kā arī jaunāko klašu skolēni.
  

Atis Ieviņš, balss, ģitāra (Elfrīdas tante un Nezāle)
Evija Martinsone, balss (Lilija)
Ieva Šmite, klavieres (Roze)

Sonja Misiņa, sitaminstrumenti, deja (Magone)
Jānis Porietis, trompete (Dadzis)

Sergejs Jēgers, balss (Puķuzirnītis)
Baleta studija “Grande” (horeogrāfs Tālis Sils)

Karina Bērziņa, koncerta vadītāja

Par programmu:
Skaistajā dārzā sava vieta it katrai puķei, arī Puķuzirnītim, tikai lepnā Lilija domā 
citādi... Puķuzirnītis iemīlējis šerpo Liliju, bet iejūtīgā draudzene Roze viņu 
mierina un rāda, cik skaistas ir arī citas Elfrīdas tantes dārza puķes... Un kamēr 
Elfrīdas tante cīnās ar nezālēm, kurām iepatikusies dzīve viņas krāšņajā dārzā, 
Dadzis flirtē ar daiļo Liliju...

Programmā: 
Ferencs Lists, Žoržs Bizē, Georgs Frīdrihs Hendelis, Žaks Ofenbahs, Klods 
Mišels – Šēnbergs, Sergejs Rahmaņinovs, Aleksandrs Gedike, Raimonds Pauls, 
Aivars Virga, Zigmārs Liepiņš

2600 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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BRUMM, BRUMM, 
AUTO BRAUC!

Uzvedums iederēsies pilsētas svētku programmās.
Koncerta auditorija: ģimenes ar bērniem no 3 gadu vecuma, 

kā arī jaunāko klašu skolēni. 
 

Juris Kaukulis, balss (Traktors)
Aija Andrejeva, balss (Vabolīte)

Atis Ieviņš / Jānis Aišpurs, balss (Formula 1)
Ilona Bagele, balss (Volga)

Ruslans Kurlovičs, deja (Automehāniķis Viktors)
Raimonds Petrauskis, pianists

Karina Bērziņa, koncerta vadītāja

Par programmu:
Ja esi uz ceļa, jābūt ļoti uzmanīgam! Luksofors un Šlagbauma kungs uzmanīgi 
seko līdzi antīkiem un jauniem, ātriem un ne tik ātriem auto, bet mehāniķis 
Viktors rūpējas par to, lai visas mašīnas spīdētu un laistītos... Auto, gluži kā 
cilvēki, prot viens otram arī iepatikties – Formula 1 vēro Vabolīti, bet Traktoram 
iepatikusies cēlā Volga... Populāra mūzika oriģinālās aranžijās kā mazos, tā 
lielos klausītājus aizraus fantāzijas pilnos ceļu satiksmes piedzīvojumos.

Programmā: 
Populāra latviešu un ārvalstu mūzika oriģinālos aranžējumos

2700 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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SPĒLES AR BALSĪM

Koncerta auditorija: 7.–12. klašu skolēni

Ilona Bagele, balss
Evija Vēbere, balss
Atis Ieviņš, balss

a capella grupa Latvian Voices
JVLMA studenti

Karina Bērziņa, koncerta vadītāja

Par programmu:
“Spēles ar balsīm” izgaismo cilvēka balss bagātīgās krāsas – solo dzidrumā 
un ansambļa saskaņā – kā  akadēmiskajā mūzikā, tā operā un populārajā 
mūzikā... Programma iepazīstina ar cilvēka balss plašo spektru, sākot ar bērnu 
balsīm – dzidro zēna un silto meitenes balsi populārajā mūzikā – un turpinot 
ar spožo soprānu un tenoru, kā arī samtaino un zemo mecosoprāna balsi 
klasiskajā mūzikā... Atis Ieviņš, savukārt, iepazīstina ar rokmūzikas dziedātāju 
balsīm un dziedāšanas veidiem... Bet jaunā dziedātāja Evija Vēbere demonstrē 
elektroniskās mūzikas rotaļu ar savas neparastās balss tembru, un vokālā grupa 
Latvian Voices spilgti ataino daudzbalsīgās dziedāšanas krāšņumu...

Programmā: 
Georgs Frīdrihs Hendelis, Džakomo Pučīni, Eduardu di Kapua, Džordžs 
Gēršvins, latviešu tautasdziesmas Lauras Jēkabsones aranžējumos

3000 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KINO KADRĀ – MŪZIKA

Koncerta auditorija: 7.-12. klašu skolēni

Ilona Bagele, balss
Raimonds Petrauskis, klavieres
Oskars Petrauskis, saksofons

Raimonds Ozols, vijole
Grupa “Laime Pilnīga”

Grupa Carousel
Karina Bērziņa, koncerta vadītāja

Par programmu:
Koncerts iepazīstina skolēnus ar slavenu un atpazīstamu mūziku no latviešu 
un ārvalstu (itāļu, amerikāņu, krievu u.c.) kinofilmām. Tiek izdziedātas bērnu 
iemīļotas kinofilmu melodijas, apskatīta kinomūzika gan komponistu, gan 
filmu žanru, gan emocionālās nokrāsas aspektos – no kino pirmsākumiem 
līdz pavisam nesen tapušu animācijas filmu melodijām... Dāvājam iespēju 
ieklausīties skaistākajā mūzikā no tādām plašu popularitāti iemantojušām 
filmām kā “Harijs Poters”, “Gredzenu pavēlnieks” un “Karību jūras pirāti”... 
Savukārt koncerta izskaņā grupu “Laime pilnīga” un Carousel uzstāšanās 
palīdzēs atklāt, cik gan daudzveidīgas krāsas un noskaņas attēlam var piešķirt 
atbilstoši izvēlēta mūzika.

Programmā: 
Enriko Marikone, Nino Rota, Hanss Cimmers, Džons Viljamss, Jānis Mediņš, 
Raimonds Pauls, Aleksandrs Zacepins, Renārs Kaupers, daudzveidīgas 
populāru animācijas filmu melodijas

3050 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KAMERMŪZIKA – 
KONCERTPROGRAMMAS 

AR VALSTS 
LĪDZFINANSĒJUMU 



DUETS

ČETRAS PASAULES

Dāvis Sliecāns, alts
Aleksandrs Kalējs, klavieres

Par programmu: 
2016. gadā aizsāktais Duo Kalējs & Sliecāns ar panākumiem koncertējis ne 
vien Latvijā, bet arī ASV, Vācijā, Igaunijā... Savā jaunākajā koncertprogrammā 
abi jaunie talanti – altists Dāvis Sliecāns un pianists Aleksandrs Kalējs – 
iekļāvuši četru izcilu un savstarpēji ļoti atšķirīgu komponistu opusus, kas 
Latvijas koncertprogrammās ir liels retums... Tāds ir gan angļu 20. gadsimta 
klasiķa Bendžamina Britena izvērstais meistardarbs Lachrymae jeb dziļas un 
brīnumskaistas radošas pārdomas par renesanses skaņraža Džona Daulenda 
melodiju, gan dižā Ludviga van Bēthovena romantiskā Noktirne altam un 
klavierēm... Latvijā reti skanējusi arī Johana Sebastiana Baha Sonāte solminorā, 
kas oriģināli rakstīta viola da gamba un klavesīnam, tāpat nepelnīti piemirsta 
bijusi Hektora Berlioza simfonija “Harolds Itālijā” ar iezīmīgo alta solo – tapis 
pēc leģendārā Paganīni ierosmes, šis muzikāli aizraujošais un piedzīvojumiem 
bagātais stāsts turpina uzrunāt arī kamermūzikas formātos, tostarp pateicoties 
Ferenca Lista spožajiem pārlikumiem... 

Programmā: 
Johans Sebastians Bahs, Ludvigs van Bēthovens, Hektors Berliozs / Ferencs 
Lists, Bendžamins Britens

550 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

BAHS UN PILNĪGS KOSMOSS

Roksana Tarvide, klavieres
Kaspars Bumbišs, klavieres

Par programmu: 
Kaut dibināts vien pirms trim gadiem, duets, kurā apvienojušies pianisti Roksana 
Tarvide un Kaspars Bumbišs, plūcis laurus jau astoņos starptautiskos konkursos 
un koncertējis ne vien Latvijā, bet arī Itālijā, Krievijā, Igaunijā, Somijā, Austrijā 
un Polijā... Viņu jaunāko koncertprogrammu “Bahs un pilnīgs kosmoss” veido 
baroka dižgara darbi, kas mijas ar mūsdienu autoru kompozīcijām. No Baha 
bagātīgajiem krājumiem gaismā celti viņa korāļi, kas ungāru meistara Ģērģa 
Kurtāga pārlikumā šoreiz skan klavierēm četrrocīgi. Mūsdienu komponistus 
pārstāv mūsu pašu lepnums Romualds Kalsons ar spilgtiem tēliem caurausto 
svītu “Mozaīka” un astronomijas savaldzinātais igaunis Urmass Sisasks, kurš 
muzikāli izstaigā “Piena ceļu”, debesīs raugās arī dueta mūziķu vienaudzis 
Platons Buravickis, jaundarbā Protuberances runājot par Saules magnētisko 
lauku... Un šo lielisko kompāniju papildina neordinārā nīderlandiešu dāma 
Maike Nāse, kuras Digit #2 pilns pārsteigumiem – viņa raksta ne tikai klavierēm 
četrrocīgi, bet arī krēsliem un pat paceļamajiem tiltiem! 

Programmā: 
Johans Sebastians Bahs, Romualds Kalsons, Urmass Sisasks, Maike Nāse, 
Platona Buravicka jaundarbs

690 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

KARSTĀS SONĀTES

Aigars Raumanis, saksofons
Herta Hansena, klavieres

Par programmu: 
Lielās mūzikas balvas laureāti – enerģiskais saksofonists Aigars Raumanis un 
iejūtīgā pianiste Herta Hansena – izveidojuši vēl nedzirdētu programmu ar 
četrām ļoti atšķirīgām sonātēm, kas klausītājus ved aizraujošā ceļojumā pa 
20. gadsimta mūziku un četrām zemēm ar atšķirīgām tradīcijām... Amerikas 
džezs un improvizācijas, vācu humors un nopietni-nenopietnā satīra, krievu 
konceptuālisms un jaunā sarežģītība, Japānas folklora un stilistiskā eklektika... 
Amerikāņu saksofonista Fila Vuda džezīgajā sonātē mūziķiem dota iespēja 
improvizēt un ļauties neakadēmiskās mūzikas ritmiem. Ar vieglu ironisku smaidu 
uz to noskatās Ervīns Šulhofs, kurš savā Hot Sonate jeb “Karstajā sonātē” kariķē 
amerikāņu apsēstību ar svingu un blūzu. Krievu avangardists Edisons Deņisovs, 
iespējams, visu laiku sarežgītākajā saksofonsonātē izaicina mūziķu tehniskās 
virtuozitātes robežas. Savukārt Tokijā dzimušais Takaši Jošimatsu nododas 
ornitoloģijas noslēpumainajam valdzinājumam – viņa Fuzzy Bird Sonata uzbur 
neliela, izspūruša putniņa piedzīvojumus. 
 
Programmā: 
Fils Vuds, Ervīns Šulhofs, Edisons Deņisovs, Takaši Jošimatsu

740 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

BAHS UN BALTIEŠI

Gunta Gelgote, soprāns (Latvija / Lietuva)
Ģiedris Gelgots (Giedrius Gelgotas), flauta (Lietuva)

Ilze Medne, stāstniece

Par programmu: 
Dziedātāja Gunta Gelgote un flautists Ģiedris Gelgots ir tandēms ne vien 
dzīvē, bet arī mūzikā. Ar silti samtaino soprāna balsi apveltītā latviete, Lielās 
mūzikas balvas laureāte, un temperamentīgais un virtuozais lietuvietis, viens no 
redzamākajiem Lietuvas flautas spēles meistariem, regulāri satiekas dažādos 
projektos gan uz koncertzāļu un opernamu skatuvēm, gan dievnamos... Šajā 
koncertprogrammā viņi klausītājiem piedāvā ienirt baroka lielmeistara Baha 
mūzikas dzīlēs un mūsdienu Baltijas komponistu skaņu ainās, kas rakstītas 
tieši šim īpašajam duetam. Lappuses no Baha partitām, Viļņā mītošā latvieša 
Mārtiņa Viļuma “Gaismojumi” flautai un Grieķijā dzīvojošā komponistu pāra 
Dimitra Maronida un Gundegas Šmites opuss balsij un flautai “Atkal. Yellow Free. 
Atkal”, lietuvieša Algimanta Kubiļūna liriskā Ave Maria un Santas Bušs jaundarbs 
lieliskajam duetam, kurā Ģiedris pamīšus spēlēs dažādus flautas paveidus... Un 
muzikālās gides lomā šoreiz iejutīsies brīnišķīgā Radio “Klasika” balss Ilze Medne. 

Programmā: 
Johans Sebastians Bahs, Mārtiņš Viļums, Šarls Guno, Dimitris Maronidis, 
Gundega Šmite, Algimants Kubiļūns, Santas Bušs jaundarbs

780 eiro
Laiks: pēc vienošanās; nevar tikt realizēta no  
2021. gada 23. augusta līdz 8. septembrim

w
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DUETS

DIALOGI

Guntis Kuzma, klarnete
Agnese Egliņa, klavieres

Par programmu: 
Lielās mūzikas balvas laureāti – klarnetists Guntis Kuzma un pianiste Agnese 
Egliņa – ir mākslinieciski spēcīga kamermūzikas vienība, kuras skatuviskā 
sapratne un pārdomāti veidotās koncertprogrammas turpina pārliecināt un 
pārsteigt. Šajā programmā duets pievērsies dažādos laikos tapušai latviešu 
mūzikai! Jāņa Mediņa romantiskā un virtuozā Sonatīne ir viens no pašiem 
pirmajiem klarnetei un klavierēm rakstītajiem latviešu skaņražu opusiem. 
Ievērības vērti ir arī Pētera Vaska agrīnie, 1970. gados rakstītie “Trīs skaņdarbi” 
klarnetei un klavierēm. Reti gaismā celts latviešu kamermūzikas dārgakmens, 
kas pelnījis biežāku apbrīnošanu, ir Pētera Plakida opuss “Nakts sarunas”. Un tad 
vēl arī īpaši Guntim un Agnesei veltītais skaņdarbs – Platona Buravicka Sonāte 
Plexus jeb “Pinums” – aizraujošs ceļojums virsskaņu pasaulē. 

Programmā: 
Jānis Mediņš, Pēteris Vasks, Pēteris Plakidis, Platons Buravickis

790 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

PARĪZES ELEGANCE UN 
ARGENTĪNAS TANGO

Paula Šūmane, vijole
Agnese Egliņa, klavieres

Par programmu: 
Kamēr pirmskara Francijā plauka spožais Belle Époque un Moriss Ravels 
komponēja savu pirmo vijolsonāti, Buenosairesas bordeļos skanēja kaislīgi deju 
ritmi un smeldzes pilnas melodijas, kuru valgos drīz vien nokļuva daudzas sirdis... 
Starp Francijas šarma un Ravela mūzikas savaldzinātajiem bija arī zinātkārais 
argentīnietis Astors Pjacolla, kurš pēc studijām pie izcilā tautieša Alberto 
Hinasteras nolēma meistarību papildināt Parīzē. Liktenim labpatikās, ka tieši tur 
viņš “atzina” savu mīlestību pret tango, drīz vien iemantojot pasaules mēroga 
slavu kā dižākais šī žanra sludinātājs un reformators. Šogad atzīmējot Pjacollas 
100. jubileju, divas izcilas latviešu mūziķes – Parīzes dzīves nianses labi pārzinošā 
vijolniece Paula Šūmane un temperamentīgā pianiste Agnese Egliņa – aicina 
ieklausīties meistara leģendārajā ciklā “Tango vēsture”, kā arī Astora dižā skolotāja 
Hinasteras “Argentīniešu dejās”, jau pieminētajā Ravela sonātē un Darjī Mijo 
spilgtajā opusā “Vērsis uz jumta” – francūža svaigajā un koķetajā skatījumā uz 
Brazīlijas tango. 

Programmā: 
Moriss Ravels, Astors Pjacolla, Darjī Mijo, Alberto Hinastera

800 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

JĀNIS LŪSĒNS. ASPAZIJA

Mikus Abaroniņš, tenors, kontrtenors
Ieva Šablovska, arfa

Par programmu: 
Dziedātājs Mikus Abaroniņš un arfiste Ieva Šablovska gaismā ceļ pirms desmit 
gadiem tapušās Jāņa Lūsēna dziesmas ar Aspazijas vārsmām. Šoreiz tās 
izskanēs tembrāli jaunā, īpaši arfai pielāgotā versijā... Lūsēna melodikums 
lieliski sabalsojas ar Aspazijas pārlaicīgo dzeju – skan “Ilgu zeme”, “Tas vārds”, 
“Meklētāji”, “Lūgšana”, “Man palīdzi”, “Mazu brīdi pirms”, “Mēs būsim tā”, “Tev sirds” 
un vēl citas dziesmas... Ļoti smalka un intīma būs šīs programmas gaisotne, kurā 
kontrtenora neparastais skanējums savīsies ar arfas dievišķajām skaņām.  

Programmā: 
Jānis Lūsēns 

820 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

SKAISTĀKĀS KRIEVU ROMANCES

Mihails Čuļpajevs, tenors
Mārtiņš Zilberts, klavieres

Par programmu: 
Romances aptver ļoti plašu emociju spektru – no sentimenta līdz pat 
dramatiskām kaislībām, tās ļauj gremdēties melanholiskās atmiņās, reizēm 
uzplēš sen aizmirstas rētas – ļauj tām no jauna izsāpēt, un atkal sadzīt... 
Romanču melodijas savā būtībā ir ļoti vienkāršas un dziedamas ne tikai uz 
skatuves, bet arī draugu lokā... Droši vien tamdēļ romanču valdzinājums allaž 
rod atbalsi gan klausītājos, gan to atskaņotājos... Krievu romances pieder 
krievu kultūras pērlēm, un šajā programmā tās gaismā ceļ divi talantīgi mūziķi, 
kuri savulaik nominēti arī Lielajai mūzikas balvai – tenors Mihails Čuļpajevs un 
pianists Mārtiņš Zilberts. Līdzās slaveno un iemīļoto Rahmaņinova un Čaikovska 
romanču interpretācijām viņi klausītājus iepazīstinās arīdzan ar žanra attīstību 
krievu mūzikas literatūrā – tam muzikāli izsekojot līdz pat mūsdienām...

Programmā: 
Mihails Gļinka, Sergejs Rahmaņinovs, Pēteris Čaikovskis, Igors Stravinkis, Georgijs 
Sviridovs, Leonīds Desjatņikovs u. c.

880 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

AIZ DZELZS PRIEKŠKARA

Magdalēna Geka, vijole (Francija)
Iveta Cālīte, klavieres

Par programmu: 
Pagājušā gadsimta Aukstā kara laikā pasaule sašķēlās divos krasi atšķirīgos 
blokos, un šīs politiskās izmaiņas būtiski atbalsojās arī kultūras dzīvē... Īpaši 
interesanti šis fakts izpaužas Latvijas radošo personību kontekstā... Šajā 
programmā talantīgais duets – starptautiskas koncertpieredzes bagātā 
vijolniece Magdalēna Geka un viņas uzticamā skatuves partnere, pianiste 
Iveta Cālīte – apkopojušas vienā laika periodā tapušas vijoļsonātes, kuras 
radījuši laikabiedri, kas dzīvojuši un strādājuši būtiski atšķirīgos apstākļos – 
abās Dzelzs priekškara pusēs. Amerikāņa Koriljano 1963. gadā tapusī Sonāte 
ir viņa pirmais nozīmīgais skaņdarbs, tas pilns saistošām asimetriskām ritma 
figūrām un košiem politonalitātes elementiem, tehniski nesaudzējot abus 
dueta partnerus. Arī Latvijā dzimušā, Parīzē studējušā un par vienu no Kanādas 
nozīmīgākajiem komponistiem kļuvušā Ķeniņa Otrajā sonātē netrūkst spilgti 
individuāla izteiksme... Tikmēr šajā bloka pusē gan Šostakovičs savā 1968. 
gadā Maskavā komponētajā Sonātē, gan Einfelde 1985. gadā tapušajā Otrajā 
sonātē iedvesmojušies no Prokofjeva... Šostakovičs pastorālas un vietumis saltas 
noskaņas savijis ar dramatiski piesātinātu izteiksmi, savukārt Einfelde fantastiski 
uzbur vēja pūsmu, kas nes “Kļavas lapu” no Čaka aizkustinošā stāsta...

Programmā: 
Dmitrijs Šostakovičs, Džons Koriljano, Maija Einfelde, Tālivaldis Ķeniņš

1100 eiro
Laiks: no 22. augusta, nevar tikt realizēta no 13. līdz 
26. septembrim un novembrī

w
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DUETS

GARĀMSLĪDOŠIE MIRKĻI. 
PROKOFJEVS DŽEZA NOSKAŅĀS

Andrejs Puškarevs, vibrofons (Vācija / Latvija)
Agnese Egliņa, klavieres

Par programmu: 
Sergeja Prokofjeva smalkajam klavierciklam “Garāmslīdošie mirkļi” izcilais 
sitaminstrumentālists Andrejs Puškarevs ir izveidojis jaunu, džeziskās noskaņās 
iekrāsotu un vibrofona un klavieru tembros ietonētu versiju... “Ir pagājis jau vairāk 
nekā gadsimts kopš Prokofjevs sacerēja šo ciklu. Pa šo laiku mūzikā daudz 
kas noticis – popularitāti iemantojis džezs, tango un citi mūzikas virzieni, esam 
iepazinuši izcilus pianistus kā Hērbiju Henkoku, Čiku Korea un Kītu Džeretu... 
Esmu 21. gadsimta cilvēks, tamdēļ ar lielu aizrautību vēlējos paskatīties uz 
šiem “Garāmslīdošajiem mirkļiem” no šodienas skatu punkta...”, atklāj Andrejs. 
Ievērojamā vibrofona spēles meistara skatuves partnere šajā programmā ir izcilā 
pianiste Agnese Egliņa. Un atliek vien piebilst, ka abi mūziķi nominēti Lielajai 
mūzikas balvai 2020! 

Programmā: 
Sergejs Prokofjevs

1150 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DUETS

MOCARTA SONĀŠU VAKARS

Vineta Sareika, vijole (Latvija / Vācija)
Amandīne Savarī (Amandine Savary), klavieres (Francija / Vācija)

Par programmu: 
Berlīnē bāzētā Artemis Quartet pirmā vijole Vineta Sareika ir savu radošo spēku 
pilnbriedā. Spoža gan solistes ampluā, gan ansambļa saspēlē, viņa pieder 
pasaules kamermūziķu elitei. Vīne, Ņujorka, Brisele, Londona, Berlīne... Starp 
koncertiem uz nozīmīgākajām pasaules skatuvēm latviete labprāt muzicē 
arī dzimtenē... Šajā koncertprogrammā viņa no jauna uz skatuves tiekas ar 
Amandīni Savarī – vienu no spožākajām jaunās paaudzes franču pianistēm, 
kura līdz ar čellistu Kristianu Pjēru Lamarku savulaik bijusi Vinetas saspēles 
partnere arī slavenajā Trio Dali. Kopīgi izpētījušas un spoži ieskaņojušas Edvarda 
Grīga vijolsonātes, nu abas mūziķes pievērsušās Volfganga Amadeja Mocarta 
daiļradei... No bagātīgā sonāšu klāsta izvēloties četrus dažādos laika posmos 
tapušus atšķirīgus žanra paraugus, abu izcilo kamermūziķu lieliskajā skatuves 
saspēlē iemīļotā Vīnes klasiķa vijolsonātes atklājas gluži jaunā gaismā – oriģināls 
un dziļi pārdomāts, tehniski nevainojams un emocionāli spilgts ir viņu lasījums. 

Programmā: 
Volfganga Amadeja Mocarta vijolsonātes – KV304, KV378, KV379, KV526

2500 eiro
Laiks: no 2021. gada 5. līdz 11. oktobrim

w
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TRIO

SAPŅU AINAVAS

Le Trio Ambre:
Ilona Meija, flauta

Ivars Bezprozvanovs, čells
Dzintra Erliha, klavieres

Par programmu: 
Le Trio Ambre apvienojušies pieredzes bagāti latviešu mūziķi, kuri kopā 
koncertē jau vairāk nekā desmit gadus. Pie klavierēm – dedzīgā latviešu 
mūzikas sludinātāja Dzintra Erliha, viņai pievienojas flautiste Ilona Meija – “Lielās 
mūzikas balvas 2015” laureāte kategorijā “Par izcilu darbu ansamblī”, un pērn 
šajā pat nominācijā izceltais čellists Ivars Bezprozvanovs. Trio uzmanības lokā 
galvenokārt ir latviešu skaņražu mūzika, un tai veltīta arī koncertprogramma 
“Sapņu ainavas”, kuras nosaukums aizgūts no Daces Aperānes 2020. gadā 
tapušā skaņdarbu cikla, kas veltīts tieši Le Trio Ambre. Koncertā skanēs arī vēl 
citas Amerikā dzīvojošas latviešu komponistes, ievērojamās Lolitas Ritmanis 
mūzika – Erlihai veltītais opuss “Cerība”. Tāpat izskanēs arī Jāņa Lūsēna skaņdarbi 
un senāk tapušas kompozīcijas: Pētera Vaska “Mazā vasaras mūzika”, Imanta 
Zemzara “Mēnesgaisma” un Tālivalža Ķeniņa Concertante... 

Programmā: 
Dace Aperāne, Pēteris Vasks, Imants Zemzaris, Jānis Lūsēns, Tālivaldis Ķeniņš, 
Lolita Ritmanis

750 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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TRIO

(D)AINAS

Santa Vižine, alts (Nīderlande / Latvija)
Matīss Eisaks, kontrabass (Vācija / Latvija)

Agnese Egliņa, klavieres

Par programmu: 
Koncertprogrammā “(d)ainas” satiekas trīs izcili latviešu mūziķi, kuru ikdienas 
dzīve aizrit dažādās Eiropas galvaspilsētās: Santa Vižine ir pasaulslavenā 
Amsterdamas Karaliskā Concertgebouw orķestra mūziķe, kontrabasists 
Matīss Eisaks meistarību kaldināt turpina Berlīnē, kur muzicē arīdzan vairākos 
ievērojamos orķestros, un pianiste Agnese Egliņa dzīvi Rīgā apvieno ar spožu 
koncertpieredzi teju visā pasaulē. Šo programmu var saukt arī par unikālu – šāds 
neierasts kamersastāvs Latvijā vēl nav dzirdēts, un kuplo trio kopskaņu papildinās 
arī solo uznācieni un sabalsošanās duetos. “Dainas, kā muzikālas ainas” – ar šādu 
devīzi mūziķi veidojuši šo koncertprogrammu, kuras pamatu pamats ir latviešu 
mūzika, bet kontrastējošs akcents – Latvijā vēl neskanējušais Efraīna Ošera 
kolorītais darbs Escenas del Sur jeb “Dienvidu ainas” altam un kontrabasam. 
Līdzās Jāņa Mediņa filigrānajām “Dainām” likta emocionāli nospriegotā Maijas 
Einfeldes “Sonāte – meditācija” altam un klavierēm, kā arī Pētera Vaska spilgtā 
Sonāte kontrabasam un īpaši šiem mūziķiem rakstītais Kristapa Pētersona 
jaundarbs! 

Programmā: 
Jānis Mediņš, Maija Einfelde, Pētris Vasks, Efraīns Ošers, Kristapa Pētersona 
jaundarbs

1000 eiro
Laiks: nevar tikt realizēta 2021. gada novembrī un decembrī

w
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TRIO

MOCARTA KODS

Trio Sol:
Georgs Sarkisjans, vijole

Guna Šnē, čells
Agnese Egliņa, klavieres

Par programmu: 
Trio Sol apvienojušies augstas raudzes latviešu mūziķi un smalkjūtīgas 
saspēles meistari: vijolnieks, LNSO koncertmeistars Georgs Sarkisjans, čelliste 
Guna Šnē un pianiste Agnese Egliņa. Sol – tā ir ne vien nots, bet arī Saules 
latīniskais nosaukums... Mocarts. Saulains Solmažors – tā 2017. gada pavasarī 
iesākās trio pirmā uzstāšanās. Arī trijotnes jaunā koncertprogramma tapusi, 
iedvesmojoties no Mocarta daiļrades, līdzās ģēnija monumentālajam pēdējam 
Klaviertrio liekot citu skaņražu opusus, kuros oriģināli atbalsojas Vīnes klasiķa 
radītā mūzika. Tā, piemēram, Bēthovens radījis spožas variācijas par sava 
laikabiedra operu tēmām – Pamina un Papageno valdzinoši apdzied mīlestību, 
bet Figaro aizrautīgi plāno atspēlēties grāfam... Ukraiņu meistars Silvestrovs 
mocartiskus impulsus ietinis dūmakainā miglā, domājot par robežām, kas šķir 
šo un citas pasaules. Un pateicoties igauņu dižgaram Pertam un viņa stilistikai 
tik raksturīgajai tintinnabuli jeb zvaniņu tehnikai, citādi saklausām arī Mocarta 
Otrās klaviersonātes lēno daļu.  

Programmā: 
Volfgangs Amadejs Mocarts, Ludvigs van Bēthovens, Valentīns Silvestrovs,  
Arvo Perts 

1100 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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TRIO

TANGO IMPRESIJAS

Dita Krenberga, flauta
Inga Ozola, čells

Sana Villeruša, klavieres
Liene Jakovleva, koncerta vadītāja

Par programmu: 
Koncertprogrammas “Tango impresijas” mugurkauls ir par tango karali dēvēta 
argentīnieša Astora Pjacollas cikls “Četri gadalaiki Buenosairesā”, kurā izsekojam 
daba un mīlestības mainīgajai dabai – no jaunības jūsmas un pavasara līdz 
brieduma jūtu pamatīgumam un filozofiskam vērojumam... Līdzās šīgada 
jubilāra slavenajam opusam skan arī Debisī gleznainā flautas miniatūra Syrinx 
un gaisīgais Valsis, viņa tautieša Pulenka elegantā Sonāte flautai un klavierēm, 
kā arī spāņu čella virtuoza Kassado kvēlais Requiebros. Mūzikas skanējumu 
papildina muzikoloģes Lienes Jakovļevas stāsti par komponistiem, skaņdarbu 
tapšanas laiku un to iedvesmas avotiem, kā arī pārdomas par mīlestību cilvēka 
personības izaugsmes dažādos posmos. Un muzicē labi pazīstamas latviešu 
mūziķes: flautiste Dita Krenberga, čelliste Inga Ozola un pianiste Sana Villeruša. 
Visas četras dāmas reiz bijušas klasesbiedrenes Dārziņos – pēcāk dzīves un 
mūzikas ceļi katrai bijuši savi, lai nu tie izlolotajā koncertprogrammā satiktos un 
krustotos, gan sava instrumenta solo balsi izceļot, gan vienojoties trio kopskaņā 
un saistošās sarunās...

Programmā: 
Astors Pjacolla, Klods Debisī, Fransiss Pulenks, Gaspārs Kassado

1250 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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TRIO

SAPŅOJUMS

Evija Martinsone, soprāns
Guntis Kuzma, klarnete
Agnese Egliņa, klavieres

Orests Silabriedis, stāstnieks

Par programmu: 
Latvijas Nacionālās operas soliste Evija Martinsone kopā ar uzticamajiem 
domubiedriem – klarnetistu Gunti Kuzmu un pianisti Agnesi Egliņu – aicina 
ieklausīties romantisma caurstrāvotā kamermūzikā... Viņu koncertprogramma 
“Sapņojums” tapusi, iedvesmojoties no Roberta Šūmaņa mākslas... Līdzās 
talantīgā vācieša brīnišķīgajiem Fantāzijskaņdarbiem un solodziesmām tajā 
skanēs viņa drauga Johannesa Brāmsa vokālā lirika, kā arī latviešu klasiķu tēlainie 
opusi, tostarp Jāzepa Mediņa “Sapņojums” un Emīla Dārziņa sirdi sildošās 
solodziesmas un aizkustinošais “Melanholiskais valsis”... Īpaša vieta būs atvēlēta 
arī mazāk zināmā Latvijas vācbaltieša Nikolaja fon Vilma klavierminiatūrām, kurās 
atspoguļojas 19. gadsimta nogales atmosfēra... Programmu papildinās arīdzan 
mūslaiku romantiķes Mārītes Dombrovkas mūzika, kā arī allaž aizraujošie Oresta 
Silabrieža stāsti par romantisma laikmetu... 

Programmā: 
Roberts Šūmanis, Johanness Brāmss, Jāzeps Mediņš, Emīls Dārziņš, Mārīte 
Dombrovska, Nikolajs fon Vilms u.c.  

1350 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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TRIO

TRANSFORMERI. 
NO REIHA LĪDZ RADIOHEAD

Juris Žvikovs, taustiņinstrumenti
Elvijs Endelis, sitaminstrumenti
Mikus Bāliņš, sitaminstrumenti

Par programmu: 
“Kāda ir atskaņotājmākslinieku loma 21. gadsimtā? Vai viņi ir misionāri, izklaidētāji, 
gidi, mentori, iedvesmotāji vai jokdari? Patiesībā uz viņu pleciem ir visas šīs 
lomas... Vēsturiski tās bijušas dažādas – no komponista/izpildītāja līdz zvaigznei/
elkam... Komponistu iztēles lidojums un radošo vīziju ietvērums partitūrās mums 
ir devis ārkārtīgi vērienīgu izpausmes eklektiku, savukārt atskaņotājmākslinieki 
ir šo procesu galvenie pārraidītāji, uztverot, saklausot, saprotot, mainoties, 
pārvēršoties, reformējot un rekonstruējot sevi, lai nodotu šo dažādību visumam 
un klausītājiem... Šī koncertprogramma ir tēlaina tosta uzsaukšana mūzikas un 
atskaņotājmākslas karnevāliskumam, ekstravagancei un kaleidoskopiskumam. 
Gan mūzika, gan mūziķi te mainīsies, pārmainīsies, samainīsies un 
transformēsies... Un programmā – 20. un 21. gadsimta mūzikas transformētāji – 
Stīvs Reihs, Luiss Andrīsens, Deivids Lengs, Fransuā Sarāns, Morics Egerts, Džūlija 
Volfa, Pjērs Jodlovskis un grupas Radiohead mūzika,” atklāj radošā komanda, 
kuru veido 20. un 21. gadsimta klaviermūzikas eksperts, pianists Juris Žvikovs un 
dažādos žanros rūdītie labi saspēlējušies sitaminstrumentālisti Elvijs Endelis un 
Mikus Bāliņš. 

Programmā: 
Stīvs Reihs, Luiss Andrīsens, Deivids Lengs, Fransuā Sarāns, Morics Egerts, Džūlija 
Volfa, Pjērs Jodlovskis, grupas Radiohead mūzika

1350 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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TRIO

SKAŅU ZELTKALIS – RAVELS

Magdalēna Geka, vijole (Francija)
Kristaps Bergs, čells (Beļģija)

Iveta Cālīte, klavieres

Par programmu: 
Šajā programmā apvienojušies trīs spilgti un talantīgi latviešu mūziķi, kuri 
meistarību kaldinājuši Rīgā, Parīzē, Briselē, Stokholmā... Ikdienā viņu radošās 
dzīves rit dažādās valstīs, taču uz skatuves viņi satiekas regulāri un saprotas 
fantastiski... Šoreiz trijotnes uzmanības lokā ir Morisa Ravela kamermūzikas 
dārgumi. Izcilais franču-basku komponists bijis kā apsēsts ar mehāniskām 
ierīcēm – pulksteņiem un metronomiem, arī citiem objektiem ar zobratiem... 
Konstruktora talants un zeltkaļa precizitāte atspoguļojas arī viņa radošajā darbā 
– katrā žanrā viņš centās atstāt kaut tikai vienu, bet cik vien iespējams perfektu 
skaņdarbu. Varbūt tāpēc Ravela pirmā, agrā jaunībā rakstītā Sonāte vijolei un 
klavierēm publicēta vien ilgi pēc komponista nāves. Caurausta sapņainām, 
mierpilnām noskaņām un vietumis austrumnieciskām harmonijām, tā spilgti 
kontrastē ar brieduma gados rakstīto Otro sonāti... Par virtuozo un tehniski 
prasīgo Sonāti vijolei un čellam mēdz teikt, ka tas ir neoficiāls Ravela otrais stīgu 
kvartets, varbūt pat simfonija! Savukārt vienīgo Klavieru trio komponists rakstījis 
pirms došanās karā, domājot, ka no tā mājās nepārnāks... Iespējams, tieši tamdēļ 
šajā žanra šedevrā tik pilnasinīgi ietvertas Ravela daiļradei tik raksturīgās iezīmes – 
interese par mehāniku un perfekta formas izjūta, cieņa pret baroka mūziku, kas 
savijas ar austrumnieciskām noskaņām un bērnības atmiņām...

Programmā: 
Morisa Ravela kamermūzika 

1800 eiro
Laiks: vēlamie periodi – oktobra otrā puse, decembris

w
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TRIO AR SOLO MĀKSLINIEKU

LATVIEŠU TANGO

Artūrs Noviks, akordeons
Trio Tresensus:

Līga Griķe, kokle
Aigars Raumanis, saksofons

Uģis Upenieks, sitaminstrumenti

Par programmu: 
“Latvieši bieži sevi raksturo kā melanholiskus, mierpilnus un intravertus cilvēkus, 
bet šīs īpašības nav traucējušas Latvijas komponistiem radīt karstasinīgus un 
kaislīgus tango. Trio Tresensus un akordeonists Artūrs Noviks atraduši izcilus 
šī žanra paraugus latviešu mūzikā un, veidojot savas aranžijas, ar nerimstošu 
enerģiju un spēles prieku vēlas dāvāt pozitīvas emocijas ikvienam klausītājam. 
Koklei, saksofonam un sitaminstrumentiem šajā koncertprogrammā pievienojas 
tipiskākais tango tembrs – akordeons. Šādā oriģinālā sastāvā pirmoreiz skanēs 
Artura Maskata, Daces Aperānes un Imanta Zemzara tango. Jaunas krāsas 
un noskaņas parādīsies arī Aivara Kalēja, Jāņa Ķepīša, Pētera Butāna un Kārļa 
Lāča dejiskajos opusos,” atklāj Aigars Raumanis, kura paša rakstītajā fantāzijā 
“Tango un kino” atpazīsim daudzas iemīļotas melodijas no latviešu filmām – lai 
atminamies vien tādas klasikas vērtības kā “Pie bagātās kundzes”, “Teātris” vai 
“Tās dullās Paulīnes dēļ”... Un atzīmējot tango karaļa Astora Pjacollas 100 gadu 
jubileju, Trio Tresensus aicinājis Renātu Cvečkovski rakstīt gluži jaunu tango. 

Programmā: 
Arturs Maskats, Dace Aperāne, Imants Zemzaris, Aigars Raumanis, Aivars Kalējs, 
Kārlis Lācis, Renāta Cvečkovska jaundarbs u.c. 

1150 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KVARTETS

LATVIAN SOUND QUARTET. 
BALLE PĒC VĒTRAS

Latvian Sound Quartet:
Jana Zeļenska, oboja

Līva Plociņa – Janova, vijole
Māra Botmane, čells

Roksana Tarvide, klavieres

Par programmu: 
Latvian Sound Quartet apvienojušās četras jaunas, talantīgas un enerģiskas 
mūziķes, kuras kopā muzicē jau septiņus gadus. Savu jauno koncertprogrammu 
“Balle pēc vētras” viņas raksturo kā atgriešanos pie klasikas kā pie mierinājuma... 
Kvarteta izvēlētie Vīnes klasiķu meistardarbi un Johana Štrausa dzirkstošie valši 
tik tiešām ļauj ticēt un cerēt, ka labais uzvar ļauno un pēc tumsas nāk gaisma...
Programmu caurvīs Mocarta viendaļīgās “Baznīcas sonātes”, kas, par spīti 
nosaukumam, drīzāk dēvējamas par laicīga rakstura izklaidējošiem darbiem. 
Aizvadītā gada lieljubilāra Bēthovena Ceturtā Sonāte čellam un klavierēm 
pieder viņa vēlīnajiem darbiem un veltīta vienai no ģēnija tuvākajām uzticības 
personām, tā dēvētajai “tālajai mīļotajai”... Būtiski, ka līdz ar šo opusu Bēthovens 
čellam uztic lielāku lomu – līdz tam šis instruments drīzāk asociējās ar orķestra 
kopskaņu, ne solo potenciālu... Dzīvesprieka un humora pilns ir Haidna Klavieru 
trio Hob. XV:18 Lamažorā un dzīvi svinoši – Štrausa skaisto melodiju pilnie valši... 
“Krāšņi tērpi, kristāla lustras, elegantas dejas un īsts prieks – atliek vien aizvērt acis 
un nokļūsim Vīnes ballē,” sola mūziķes. 

Programmā: Jozefs Haidns, Volfgangs Amadejs Mocarts, Ludvigs van 
Bēthovens, Johans Štrauss 

750 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KVARTETS

LAIKS. ATOMOS 5 GADU 
JUBILEJAS KONCERTS

Saksofonu kvartets Atomos:
Arvīds Kazlausks, soprānsaksofons

Aigars Raumanis, altsaksofons
Roberts Martinovkis, tenorsaksofons

Eduards Lācis, baritonsaksofons

Par programmu: 
Saksofonu kvartets Atomos jau piecus gadus Latvijas mūzikas dzīvi bagātina 
ar žanriski daudzveidīgām un oriģinālām programmām, un, svinot savu pirmo 
nozīmīgo jubileju, kopā ar klausītājiem vēlas atskatīties uz spilgtākajiem un 
nozīmīgākajiem notikumiem savā līdzšinējā darbībā... Atomos stāsts aizsākas 
2016. gada rudenī ar programmu “Latvieši un viņu draugi”, kurā līdzās latviešu 
klasiķu vokālajiem darbiem pārlikumos saksofonu kvartetam skanēja arī 
citzemju autoru oriģinālmūzika skanīgajam sastāvam... Būtiska loma Atomos 
radošajā dzīvē allaž bijusi arī jaunrades veicināšanai – tāpēc svētku koncertā 
skan arī viņiem rakstītie Pūsona un Pētersones darbi, arī Mākena “Lai ūdeņi 
plūst pāri”, kas atsauc atmiņā kopīgi ar dzejnieci Ingu Gaili veidoto programmu 
“Vakara stāsti”... Savukārt Perta mierpilnā “Summa” mūziķu un varbūt arī kāda 
uzticama klausītāja atmiņā palīdzēs atminēties rītausmas maģisko spēku 
alternatīvās kamermūzikas festivālā “Sansusī”, kur meža ielokā ar putnu balsīm 
savijās meditatīvi minimālisma darbi... Iemīļotās Rosīni un Gēršvina melodijas 
met tiltu uz priekā dzirkstošo programmu “Metropolitēns un Brodveja”, bet 
improvizācijas un deju ritmu caurausto “Džezā tikai saksofoni” atgādina 
Gilespija un Koreas spožie opusi. 

Programmā: 
Čiks Korea, Dizijs Gilespijs, Arvo Perts, Madara Pētersone, Džekins Pūsons, 
Edgars Mākens, Jānis Ivanovs, Emīls Dārziņš, Alfrēds Kalniņš, Džakomo Rosīni, 
Džordžs Gēršvins

800 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KVARTETS

LAIKS. PARALĒLES. QUADRA

Klavierkvartets Quadra:
Arvīds Zvagulis, vijole
Pēteris Trasuns, alts
Kārlis Klotiņš, čells

Rihards Plešanovs, klavieres

Par programmu: 
Klavieru kvartetu Quadra veido Latvijā labi pazīstami un atzīti profesionāļi, 
kuri kopā koncertē jau septiņus gadus. Īpašu uzmanību četrotne velta 
žanra zelta repertuāram, kā arī Latvijas komponistu mūzikai, tostarp īpaši 
viņiem – vijolniekam Arvīdam Zvagulim, altistam Pēterim Trasunam, 
čellistam Kārlim Klotiņam un pianistam Rihardam Plešanovam rakstītiem 
skaņdarbiem. Šīs vērtības atspoguļojas arī viņu jaunajā programmā. Tajā 
iekļauts Quadra uzticamā domubiedra Andra Dzenīša 2020. gada vasarā 
viņu pašu pirmatskaņotais Klavierkvartets 3 in 4, kas ir apjomīgākā cikla 7 in 
7 sastāvdaļa, un veidots, komponistam iedvesmojoties no leģendārā Marka 
Rotko daiļrades... Un pamīšus ar šī īpašā darba daļām skan arī divu lielo vācu 
simfoniķu – Gustava Mālera un Riharda Štrausa – romantiskās jūsmas pilnie 
klavierkvarteti. Interesanti, ka abi lielmeistari šos izcilos kamermūzikas opusus 
radījuši agrā jaunībā, būdami vēl padsmitgadnieki... 

Programmā: 
Gustavs Mālers, Rihards Štrauss, Andris Dzenītis

900 eiro
Laiks: no 6. augusta, nevar tikt realizēta 20.oktobrī

w
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KVARTETS

KALNU MEDITĀCIJA

Ilona Meija, flauta
Arvīds Zvagulis, vijole
Pēteris Trasuns, alts
Kārlis Klotiņš, čells

Par programmu: 
Koncertprogrammā “Kalnu meditācija” apvienojušies četri rūdīti latviešu 
kamermūziķi, kuri mainīgā sastāvā atskaņo septiņus kontrastējošus un spilgti 
tēlainus skaņdarbus... Nosaukumu programma aizguvusi no Norvēģijas kalnu 
piekājē dzīvojošās Sabīnes Ķezberes dueta vijolei un čellam, kurā atbalsojas arī 
tautas mūzikas intonācijas... Uz folkloru opusā “Inuitu šūpuļdziesma” atsaucas 
arīdzan 20. gadsimta klasiķis Tālivaldis Ķeniņš, savukārt Agris Engelmanis 
Stīgu trio koncentrēti fokusējas uz kādu vārdā nenosauktu abstraktu objektu... 
Šveices kalnu ielokā mītošā Anita Mieze tembrāli smalki glezno klusināto 
ainavu “Aiz loga”, bet dienvidniecisks temperaments dzirkstī Brazīlijas lepnuma 
Eitora Vilas–Lobuša duetā flautai un čellam. Pārdomu pilnas ir cienījamā 
amerikāņu meistara Ārona Koplenda “Divas trenodijas”, no kurām pirmā 
rakstīta Igora Stravinska piemiņai, un graciozi elegants – Latvijā reti spēlētais 
Vīnes klasiķa Volfganga Amadeja Mocarta Flautas kvartets Lamažorā.

Programmā: 
Sabīne Ķezbere, Anita Mieze, Agris Engelmanis, Volfgangs Amadejs Mocarts, 
Ārons Koplends, Tālivaldis Ķeniņš, Eitors Vila–Lobušs 

950 eiro
Laiks: no 16. augusta

w
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KVARTETS

DEJAS KVARTETAM

Marta Spārniņa, vijole
Liene Neija - Kalniņa, vijole

Ivars Brīnums, alts
Ēriks Kiršfelds, čells

Par programmu: 
Aizraujoši ritmiska un meditatīvi hipnotiska, kaislīgi enerģiska un aizkustinoši 
melodiska, krāšņa un muzikāliem pārsteigumiem pilna ir šī dejas zīmē veidotā 
programma, kurā satiekas Latvijā labi pazīstami stīginstrumentu spēles 
lietpratēji ar ilggadēju savstarpējās saspēles pieredzi... Prāgā dzimušais Ervīns 
Šulhofs ciklā “Pieci skaņdarbi stīgu kvartetam” koķeti parodē un stilizē dažādu 
laikmetu dejas – Vīnes valsi, tango, trantellu, arī serenādi un čehu tautas dejas... 
Ar amerikāņu minimālismu asociētais Džons Adamss opusā John’s Book 
of Alleged Dances iekļavis dejas, kurām, kā pats norāda, deju soļi vēl neesot 
izdomāti! Un tad vēl arī viņa ne mazāk slavenā tautieša, kulta komponista 
Filipa Glāsa liriski melodiskais Otrais stīgu kvartets “Kompānija”, kas sākotnēji 
tika iecerēts kā muzikālā partitūra Semjuela Beketa tāda pat nosaukuma stāsta 
iestudējumam Ņujorkā... 

Programmā: 
Filips Glāss, Džons Adamss, Ervīns Šulhofs

1250 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w

42



KVARTETS

PERPETUUM RITMICO – 
TEMPĻU MŪZIKA

Perpetuum Ritmico:
Guntars Freibergs, sitaminstrumenti

Elvijs Endelis, sitaminstrumenti
Ernests Mediņš, sitaminstrumenti

Mikus Bāliņš, sitaminstrumenti

Par programmu: 
Vai sitaminstrumentu mūzika spēj būt meditējoša, teju transcendentāla? Vai tā 
spēj runāt par fundamentālām norisēm dabā, pasaulē un mūs pašos? Atbildes 
uz šiem jautājumiem aicina rast Perpetuum Ritmico jaunā koncertprogramma 
“Tempļu mūzika”. Tās “mugurkauls” ir jaunās latviešu skaņrades Madaras 
Pētersones speciāli šim sitaminstrumentu ansamblim rakstītais miniatūru 
cikls “Elementi”, kura četras daļas tēlaini runā par pamatelementiem – vēju, 
zemi, uguni un ūdeni...  Katram no tiem 2014. gadā dibinātā kolektīva 
mūziķi “piemeklējuši” arī izvērstāku opusu – gaisīgā vēja atblāzmas saklausot 
leģendārā igauņa Arvo Perta ikoniskajā darbā Fratres, zemes spēku – ar 
amerikāņu minimālisma saistītā Stīva Reiha hipnotiskajā opusā Electric 
Counterpoint, bet uguns kvēli – 20. gadsimta avangarda meistara Džona 
Keidža indiešu mūzikas caurstrāvotajā opusā Third Construction, un ūdens 
kustīgo dabu – Uģa Prauliņa kontemplatīvajā un vienlaikus dinamiskajā 
jaundarbā Torii & Music for Temples jeb “Torī un Tempļu mūzika”. 

Programmā: 
Džons Keidžs, Stīvs Reihs, Arvo Perts, Madara Pētersone, Uģa Prauliņa jaundarbs

1300 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KVARTETS AR SOLO MĀKSLINIEKU

PĀRSTEIDZOŠAIS CEĻOJUMS. 
RĪGAS SAKSOFONU KVARTETS 

UN GUNTARS FREIBERGS
Rīgas Saksofonu kvartets:

Katrīna Kivleniece-Cābule, soprānsaksofons
Artis Sīmanis, altsaksofons

Ainars Šablovskis, tenorsaksofons
Baiba Tilhena, baritonsaksofons

un
Guntars Freibergs, sitaminstrumenti

Par programmu: 
Pieredzes bagātais Rīgas Saksofonu kvartets kopā ar sitaminstrumentālistu 
Guntaru Freibergu, vienu no spilgtākajiem jaunās paaudzes latviešu mūziķiem, 
kurš vairākkārt nominēts arī Lielajai mūzikas balvai, aicina doties “Pārsteidzošā 
ceļojumā”... Pieturpunkti tajā būs dažādos laikos un zemēs tapusi spilgti tēlaina 
skaņumāksla, pateicoties kurai iespējams iztēlē aizceļot uz pārsteidzošām 
vietām un sajūtām... Baroka dižgara Johana Sebastiana Baha pasaulslaveno 
Angļu svītu nr. 3 iepazīsim jaunā skanējumā – tās pārlikumu speciāli šim 
sastāvam veidojis Arturs Maskats, viņa vienaudzis Uģis Prauliņš spilgti tēlainajā 
ciklā “Ainiņas” uzbur veselu stāstu, skaņās zīmējot “Brīnumainās sagadīšanās”, 
“Ledus ezeru”, “Sajūtu deju”, “Bezgalību”, “Laimi”, “Atmiņas”... Savukārt Edgars 
Mākens “Rīgas triptihā” mūzikā glezno cēlos Rīgas torņus, Centrāltirgus 
sadzīves ainiņas un ielas muzikantu ikdienu, arī tik raksturīgos tiltus, kas savieno 
Daugavas abus krastus un cilvēkus... Un tad vēl arī japāņu meistara Mičio 
Kitazumes virtuozi žilbinošais Side by Side sitaminstrumentiem... 

Programmā: 
Johans Sebastians Bahs, Uģis Prauliņš, Mičio Kitazume, Edgars Mākens

1200 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KAMERANSAMBLIS

ZIEMEĻU SAULES PROMENĀDE 
4 GADALAIKOS

Marlēna Keine, soprāns
Mihails Čuļpajevs, tenors
Agnese Egliņa, klavieres

Par programmu: 
Daudzkārt kopā ar sajūsminātiem klausītājiem izstaigājusi spāņu kaislību 
pilno “Dienvidu saules promenādi”, nu labi “sadziedājusies” trijotne – soprāns 
Marlēna Keine, tenors Mihails Čuļpajevs un pianiste Agnese Egliņa pievēršas 
“Ziemeļu saules promenādei 4 gadalaikos”... Šajā ceļā sastopam krievu 
mūzikas dvēseliski dziļo skanējumu... Tas atklājas Sergeja Rahmaņinova, Pētera 
Čaikovska, Mihaila Gļinkas, Aleksandra Dargomižska un citu krievu melodiķu 
dziesmās un romancēs. Būtiska loma te arī izcilo krievu literātu – Aleksandra 
Puškina, Ivana Turgeņeva, Mihaila Ļermontova, Antona Čehova, Ļeva Tolstoja 
– brīnišķīgajiem tekstiem. Programmu kuplina arī miniatūras no iemīļotā 
Čaikovska klaviercikla “Gadalaiki”... Krievu kamermūzikā spilgti atspoguļojas ne 
vien mums katram pazīstamas jūtas un pārdzīvojumi – mīlestība, greizsirdība, 
šķiršanās, skumjas, ciešanas, bet arī dažādi sadzīves skati, dabas tēli, tālu zemju 
ainas un gadalaiku daudzveidība... 
 
Programmā: 
Sergejs Rahmaņinovs, Pēteris Čaikovskis, Mihails Gļinka, Aleksandrs 
Dargomižskis

1000 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w

45



KAMERANSAMBLIS

DZIRKSTOŠĀ FRANCIJA

Perīna Madefa (Perrine Madoeuf), soprāns (Francija / Latvija)
Rihards Millers, baritons
Ērika Millere, klavieres

Orests Silabriedis, stāstnieks

Par programmu: 
Krāsains, emociju pārbagāts un lirisma piesātināts ir šis muzikāls ceļojums 
cauri franču mūzikas labirintiem. Sapņainais Forē un domīgais Pulenks, 
izsmalcinātais Debisī un izklaidējošais Mesanžers arī kvēlais Ravels un vēl citi 
meistari... Lappuses no izciliem dziesmu cikliem un saistošām operetēm...  
Brīnišķīgais franču soprāns Perīna Madefa pēdējo divu gadu laikā sevi ir spilgti 
pieteikusi arī Latvijas opermūzikas un kamermūzikas dzīvē, kurā jau labu 
laiku spoži darbojas arī harizmātiskais baritons Rihards Millers... Pie klavierēm 
sēžas viņu balsis labi pazīstošā pianiste Ērika Millere, lai kopīgi atskaņotu 
lielisku franču mūziku, kuras interpretācija solās būt izcila... Un ar saviem 
aizraujošajiem stāstījumiem viņiem pievienojas arī Orests Silabriedis.

Programmā: 
Klods Debisī, Moriss Ravels, Gabriels Forē, Fransiss Pulenks, Andrē Mesandžers 

1260 eiro
Laiks: no 1. līdz 10. novembrim

w
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KAMERANSAMBLIS

FRANČU STĀSTIŅI

Arvīds Kazlausks, saksofoni
Ilona Meija, flauta

Pēteris Endzelis, oboja
Mārtiņš Circenis, klarnetes
Jānis Semjonovs, fagots

Par programmu: 
Saksofonists Arvīds Kazlausks un Sinfonietta Rīga kokpūšaminstrumentu 
grupas mūziķi piedāvā baudīt 20. un 21. gadsimta franču mūzikas 
programmu. Kā norāda spožais solists, diezgan droši var teikt, ka šāda 
sastāva kamermūzikas programma, kur saksofons muzicē kopā ar saviem 
vēsturiski vecākajiem kolēģiem, līdz šīm Latvijā vēl nav skanējusi! Programmas 
tematiskais kodols ir Ibēra 1922. gadā komponētais cikls “Stāstiņi”, kas 
oriģinālversijā rakstīts klavierēm, un tēlaini glezno “Kristāla pili”, “Balto ēzelīti”, 
notikumus “Zem galda”... Interesanti, ka autors teicis – šie stāstiņi domāti 
pieaugušajiem, kuri sirdī joprojām ir bērni... Ar šo pieeju sasaucas arīdzan 
Onegēra “Kazas deja” un Mijo “Pastorāle”... Laikmetīgāku skanējumu sastapsim 
21. gadsimta komponistu mūzikā – Lakūra duetā “Savijums” piedzīvosim 
savdabīgas ātrumsacensības starp flautu un saksofonu, savukārt Eskēša “Trijās 
intermēdijas” virtuozas pasāžas un sinkopētus ritmus saklausīsim tuvplānā 
retāk sastopamo instrumentu – baritonsaksofona un basklarnetes – sulīgajos 
tembros. Skanēs arī Bocas “Trīs daļas nakts mūzikai” un Fransē Kvartets, kuru 
autors intriģējoši raksturojis kā “Makjavelli un maģijas saplūšanu”. 

Programmā: 
Žaks Ibērs, Artūrs Onegērs, Darjī Mijo, Tjerī Eskešs, Ežēns Boca, Žaks Fransē, 
Gijs Lakūrs

1280 eiro
Laiks: no augusta vidus

w
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KAMERANSAMBLIS

KOKLE, PULSS UN 
SITAMINSTRUMENTI

Anda Eglīte, koncertkokle, baskokle
Dace Priedīte, koncertkokle, baskokle

Mikus Bāliņš, sitaminstrumenti

Par programmu: 
Tembrāli dzidrā un krāsainā koncertkokle, noslēpumaini dziļskanīgā 
baskokle un krāsām bagātie sitaminstrumenti – neierasta un oriģināla ir šīs 
koncertprogrammas instrumentu palete. Koklētājas Anda Eglīte un Dace 
Priedīte un sitaminstrumentālists Mikus Bāliņš elpo vienā ritmā un atskaņo 
enerģijā kūsājošu un hipnotiski pulsējošu kamermūziku... Programmu ievada 
amerikāņu komponista Endija Akiho skaņdarbs Karakurenai, kurš sākotnēji 
rakstīts īpaši sagatavotai tērauda pannai, bet šoreiz skanēs versijā divām 
koklēm un sitaminstrumentiem. Seko koklētājas Vitas Rudušas “Pikaso 
motīvs” divām koklēm un gaišas melanholijas piepildītā Ilzes Arnes “Pavasara 
svīta” koklei solo... Turpinājumā – avangardista Jaņņa Ksenaka ikoniskais 
Rebonds B sitaminstrumentiem un Annas Veismanes īpaši Andai Eglītei 
rakstītais jaundarbs, kā arī nesenā Lielās Mūzikas balvas nominanta Edgara 
Cīruļa skaņdarbs “3:51” divām koklētājām, kurā klausītājiem ir iespēja iztēloties 
komponista piedzīvoto vilcienā... Un skanīgā trijotne apvienojas arī somu 
komponista Jukkas Tapio Linkola svītā “Vasaras stāsti” un Madaras Pētersones 
jaundarbā! 

Programmā: 
Endijs Akiho, Vita Ruduša, Ilze Arne, Jannis Ksenakis, Edgars Cīrulis, Jukka 
Tapio Linkols, Annas Veismanes un Madaras Pētersones jaundarbi

1300 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KAMERANSAMBLIS

TROKŠŅU IELA VECRĪGĀ UN 
BĒTHOVENAM – 251!

Maija Zandberga, flauta
Egils Upatnieks, oboja

Mārtiņš Circenis, klarnete
Jānis Semjonovs, fagots

Artūrs Šults, mežrags
Agnese Egliņa, klavieres

Par programmu: 
Vīne, Vecrīga un antīkā Grieķija – jā, mūzikā nav neiespējamu tikšanos un 
pārlidojumu! No 2020. gada lieljubilāra Ludviga van Bēthovena krājumiem 
ārā tiek celts Mocarta mūzikas iedvesmotais kvintets, Gundega Šmite izstaigā 
Vecrīgas labirintus un ieklausās Trokšņu ielā, bet Žolivē uzklausa paša Apollona 
dēlu Linosu, kurš mācījis mūziku Orfejam... Fransē aicina uz galantu randiņu, 
bet to visu kopā kārto brīnišķīgi mūziķi, lieliski sava amata pratēji – flautiste 
Maija Zandberga, obojists Egils Upatnieks, klarnetists Mārtiņš Circenis, fagotists 
Jānis Semjonovs, mežradznieks Artūrs Šults un pianiste Agnese Egliņa. Intrigai 
jāatklāj, ka kāds no šiem mūziķiem būs apguvis arī sitaminstrumentu spēles 
pamatus un uz skatuves parādīsies jaunā ampluā! 

Programmā: 
Ludvigs van Bēthovens, Gundega Šmite, Žans Fransē, Andrē Žolivē

1400 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KAMERANSAMBLIS

ZIEMASSVĒTKU 
BRĪNUMDZIESMAS

Beāte Zviedre, balss
Marta Kauliņa, sitaminstrumenti

Ieva Šablovska, arfa
Ainars Šablovskis, soprāna, alta, tenora saksofoni un duduks

Par programmu:
2019. gada decembrī dziedātāja Beāte Zviedre, arfiste Ieva Šablovska, 
saksofonists Ainars Šablovskis un sitaminstrumentāliste Marta Kauliņa 
apvienojās saskanīgā ansamblī, un kopā ar komponistiem Jēkabu Jančevski 
un Raimondu Tigulu radīja Ziemassvētku laika programmu... Tās atskaņojums 
Latvijas Radio 1. studijā tika tiešraidē translēts arīdzan 15 Eiroradio dalībvalstīs! 
Šis īpašais notikums pamatā arī programmai “Ziemassvētku brīnumdziesmas”, 
kas labi iederas gada tumšajā laikā – no pirmās Adventes līdz pat Zvaigznes 
dienai. Koncertprogrammas īpašā noskaņa sakņojas izvēlētajā repertuārā un 
tik dažādo tembru saskaņā – soprāna, alta un tenora saksofoni, arī duduks 
un arfa, daudzveidīgais sitaminstrumentu klāsts plus Beātes īpašās balss 
skanējums... Dziesmas tiek izdziedātas latīņu, vācu, franču, latgaliešu, angļu 
un latviešu valodā – parādot, cik gan dažāda var būt Ziemassvētku svinēšana... 
Skan Jančevska īpaši šim sastāvam radītās tradicionālo Ziemassvētku dziesmu 
un korāļu aranžijas, latviešu ziemas saulgriežu folklora, kā arī Britena, Lūsēna 
un Tigula mūzika... 

Programmā: 
Ziemassvētku melodijas Jēkaba Jančevka aranžējumos, Bendžamins Britens, 
Jānis Lūsēns, Raimonds Tiguls

1400 eiro
Laiks: no pirmās Adventes līdz Zvaigznes dienai

w
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KAMERANSAMBLIS

CIRQUE EXQUIS
Agnese Kanniņa, vijole

Ivars Brīnums, alts
Viktors Stankēvičs, bass
Pēteris Endzelis, oboja

Mārtiņš Circenis, klarnete
Elīna Bērtiņa, klavieres

Par programmu: 
Koncertprogrammā Cirque Exquis jeb “Izsmalcinātais cirks” savstarpējā saspēlē 
rūdītie valsts kamerorķestra Sinfonetta Rīga mūziķi satiekas ar viņiem labi 
pazīstamo pianisti Elīnu Bērtiņu. Satiekas un kopīgi atskaņo trīs spilgtus opusus, 
no kuriem divi Latvijā vēl nav pat spēlēti! Viens no tiem ir Urugvajā dzimušā 
un Venecuēlā uzaugušā Efrēna Ošera kolorītais cikls “Dienvidu ainas”, otrs – 
franču skaņraža Gijoma Konesona Sekstets, kurā saklausāmas atsauces uz 
dažādu stilu un laikmetu mūziku, īpaši tuvinoties slavenā amerikāņu meistara 
Stīva Reiha muzikālajai izteiksmei. Un tiem pievienojas arī Sergeja Prokofjeva 
Kvintets op. 39 – sākotnēji tas rakstīts kā mūzika baletam “Trapece”, kas stāsta 
par cirka aizkulisēm, kamdēļ nav pārsteigums, ka šis saistošais opuss katrā no 
sešām daļām interesanti izgaismo kādu noteiktu cirka elementu... 

Programmā: 
Sergejs Prokofjevs, Gijoms Konesons, Efrēns Ošers

1750 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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ĒRĢEĻMŪZIKA

DEJISKĀS VĪZIJAS
Mārtiņš Circenis - klarnete

Liene Andreta Kalnciema - ērģeles

Par programmu: 
Gan Liene Andreta Kalnciema, gan Mārtiņš Circenis ir mūziķu dinastiju 
pārstāvji un vieni no labākajiem Latvijas jaunās paaudzes mūziķiem. Viņu 
koncertprogrammas “Dejiskās vīzijas” uzmanības lokā ir dažādu laikmetu 
dejas, kas rakstītas (vai pārliktas) ērģelēm solo un ansamblī ar klarneti. Kopīgi 
viesosimies 17. gadsimta Vācijā, kur skan cēlā Pasakalja, dejiskiem soļiem 
dosimies cauri Spānijai un Polijai, uz mazu brīdi izmetot loku līdz Skandināvijai, 
kur satiksim Pēru Gintu, un galu galā ar Ugāles sarabandu un Ēdoles kurantu 
nonāksim arī skaistajā Kurzemē... Latvijā sastopamies arīdzan ar “Uguns 
deju” un “Dramatisko menuetu”, ļaujamies rumbas ritmiem un pavanas 
sentimentam... Līdzās Buktehūdem ir Grīgs un Bizē, arī Ļutoslavskis un Līces 
jaundarbs! Un tad vēl kolorītais Zariņš, un 2021. gada jubilāri – Riše un Imants 
Kalniņš.  

Programmā: 
Dītrihs Bukstehūde, Edvards Grīgs, Vitolds Ļutoslavkis, Žoržs Bizē, Imants 
Kalniņš, Indra Riše, Marģeris Zariņš, Dzintra Kurme – Gedroica, Vintas Līces 
jaundarbs u. c. 

700 eiro
Laiks: līdz oktobrim

w
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ĒRĢEĻMŪZIKA

ĒRĢELES UN ELEKTRISKĀ 
ĢITĀRA. DIALOGI

Armands Alksnis, elektriskā ģitāra
Ilona Birģele, ērģeles

Par programmu: 
Ērģeles un elektriskā ģitāra – divi ļoti atšķirīgi, tomēr savā spēkā un niansētībā 
līdzvērtīgi instrumenti, kas lieliski spēj arī papildināt viens otru. Viena no Latvijā 
visaktīvāk koncertējošām ērģelniecēm Ilona Birģele un ģitārists, ilggadējs 
ansambļa Credo mūziķis Armands Alksnis. Šis neparastais duets kopā muzicē 
jau kopš 2017. gada un turpina veidot jaunas un pārsteidzošas programmas... 
Šoreiz abu mūziķu satikšanās ir latviešu mūzikas zīmē, vienojoties gan Uģa 
Prauliņa dabas varenumu un dzīvības spēku apcerošajā opusā “Dialogi”, gan 
kopīgi pirmatskaņojot viņiem veltīto Valta Pūces jaundarbu, atzīmējot arī 
šīgada gaviļnieka Aivara Kalēja 70. jubileju ar viņa pasaulslaveno ērģeļdarbu 
interpretācijām, un ieskandinot arīdzan Armanda Alkšņa kompozīcijas... 

Programmā: 
Aivars Kalējs, Armands Alksnis, Uģis Prauliņš, Valta Pūces jaundarbs

720 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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ĒRĢEĻMŪZIKA

BALTIJAS AINAVA 
Aigars Raumanis, saksofons

Aigar Reinis, ērģeles

Par programmu: 
“Baltijas valstu daba, tās apburošais skaistums un nevaldāmais spēks, 
tautasdziesmu daiļums un tajās ievītā dzīvesziņa, kā arī mūsu mentalitātei 
raksturīgā melanholiskā miera baudīšana iedvesmojusi komponistus radīt 
skaņu ainavas. Tās klausītāju iztēlē uzbur Baltijas jūras smilšainos krastus, plašās 
rapšu pļavas, aizaugušus mežus, krāčainas upes un rāmus ezerus it visos 
gadalaikos, un uz mirkli liek aizmirst visu apkārtējo un ļauties mieram baznīcas 
velvēs,” stāsta talantīgais saksofonists Aigars Raumanis, kurš programmu 
veidojis kopā ar pieredzējušo ērģelnieku Aigaru Reini. Abi Lielās mūzikas balvas 
laureāti šoreiz pievērsušies Baltijas valstu komponistu daiļradei. Dabas daiļumu 
apdzied lietuvietis Balis Dvarjons opusā “Pie ezera” un viņa tautietis Vidmants 
Bartulis pastorālajā miniatūrā “Mēnesgaisma”, pašmāju Uģis Prauliņš Fantasia 
Rustica glezno lauku ainavas, bet igauņi – Tenu Kervitss un Gaļina Grigorjeva – 
rosina uz pārdomām par garīgajām vērtībām un dvēseles miera meklējumiem. 
Un tad vēl arī Kārļa Lāča meditatīvā “Ainava” un 2020. gadā tapušais Andra 
Dzenīša opuss “Vēlā Roze”, kā arī Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”. 

Programmā: 
Uģis Prauliņš, Andris Dzenītis, Kārlis Lācis, Emīls Dārziņš, Vidmants Bartulis, 
Balis Dvarjons, Gaļina Grigorjeva, Tenu Kervitss

780 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w

54



ĒRĢEĻMŪZIKA

EŅĢEĻU MESA  
Gunta Gelgote, soprāns
Ieva Parša, mecosoprāns
Kristīne Adamaite, ērģeles

Par programmu: 
Baznīcas velvēs savijoties dziedātāju balsīm, tās izklausās gluži kā eņģeļu 
gavilēšana... Šajā programmā satiekas divas spilgtas solistes, katra ar savu ļoti 
raksturīgo un neatkārtojamo balss tembru – Gunta Gelgote un Ieva Parša, 
un viņām pievienojas arī uzticamā saspēles partnere – pieredzes bagātā 
ērģeļstabuļu balsu pavēlniece Kristīne Adamaite. Līdzās pasaules mūzikas 
šedevriem – lappusēm no Johana Sebastiana Baha Mesas siminorā un plašā 
ērģeļmūzikas kataloga, arī Volfganga Amadeja Mocarta Mesas dominorā un 
vokālajām pērlēm, piedzīvosim arīdzan jaunatklājuma prieku, ieklausoties 
Lauras Gustovskas septiņdaļīgās Mesas pirmatskaņojumā! 

Programmā: 
Johans Sebastians Bahs, Volfgangs Amadejs Mocarts, Lauras Gustovskas 
jaundarbs

900 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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ĒRĢEĻMŪZIKA

KAS IR ŠIS BĒRNS?  
Dita Krenberga, flauta
Kaspars Zemītis, ģitāra

Liene Andreta Kalnciema, ērģeles (vai klavieres)

Par programmu: 
Koncertprogrammā “Kas ir šis Bērns?” apvienojušies trīs labi pazīstami latviešu 
mūziķi – pieredzes bagātā flautiste Dita Krenberga, dažādos žanros rūdītais 
ģitārists Kaspars Zemītis un azartiskā ērģelniece Liene Andreta Kalnciema. 
Viņu sastapšanās mūzikā šoreiz ir Adventa un Ziemassvētku laika zīmē – lai, 
kopīgi muzicējot, mums visiem nestu mīlestības vēstījumu un dāvātu gaišumu 
gada vistumšākajā laikā... Programmā trijotne iekļāvusi dažādos laikos tapušu 
franču, itāliešu, angļu un latviešu komponistu opusus, kas mijas ar iemīļotām 
Ziemassvētku melodijām. Majestātiskais ērģeļu skanējums te pacilājoši 
svinīgā, gaišā un sirsnīgā izteiksmē sabalsojas ar smalko flautas dziedājumu 
un dzidro ģitāras tembru. Koncerta programmu iespējams pielāgot arī tām 
koncertvietām, kurās nav ērģeles, taču ir pieejamas klavieres. 

Programmā: 
Ziemassvētku korāļi, Alfrēds Kalniņš, Kaspars Zemītis, Astors Pjacolla, Enio 
Morikone, Žaks Ibērs, Džons Raters u.c. 

1500 eiro
Laiks: 2021. gada decembris – Adventa un Ziemassvētku laiks

w
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SENĀS MŪZIKAS PROGRAMMA

BAROKA KOMPONISTU 
MEISTARDARBI  

Riga Baroque Ensemble:
Aija Veismane – Garkeviča, soprāns

Anna Naudžūne, baroka vijole
Danuta Ločmele, baroka čells

Mārtiņš Garkevičs, teorba
Veronika Rinkule, klavesīns

Par programmu: 
Riga Baroque Ensemble sastāvā muzicē vēsturiskās interpretācijas lietpratēji, 
kas meistarību kaldinājuši Latvijā, Šveicē, Vācijā, Nīderlandē... Šajā programmā 
viņi pievērušies 17. un 18. gadsimtā tapušiem skaņdarbiem, kuru pamatā ir 
ostinato princips, komponistam savā rakstībā pieturoties pie nemainīgas 
vairākkārt atkārtotas tēmas skanējuma basa līnijā, kamēr pārējās balsis krāšņi 
un virtuozi tiek variētas... Spilgti to iemiesojis Korelli sonātē La Folia, kas pēc 
būtības ir 23 variācijas vijolei un basso continuo, ne mazāk saistoši ir arī viņa 
tautiešu – Monteverdi un Freskobaldi šajā programmā iekļautie darbi, kuros 
itālisks temperaments un dzīvesprieks savijas ar amora bultu lidojumiem 
un nimfu graciozajām dejām, kas aizgaiņā pat skarbos kalnu vējus... Angļu 
lielmeistars Pērsels velta himnu vakaram un Music for a while vēstī par 
mūzikas dziedniecisko spēku, kas ļauj izgaist ikdienas rūpēm... Un tad vēl 
austriešu baroka pārstāvja Šmelcera Ceturtā sonāte, kurā ieausta sarabanda 
un žīga, un pārdomas mijas ar līksmu enerģiju, un vēl citi  fascinējoši ostinato 
paraugi.  

Programmā: 
Arkandželo Korelli, Klaudio Monteverdi, Džirolamo Freskobaldi, Henrijs Pērsels, 
Johans Heinrihs Šmelcers u. c. 

850 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KAMERIZRĀDE

KAMERMŪZIKA. 
ČAKS. TĒLOJUMI  

Karīna Tatarinova, aktrise
NYX Trio:

Anete Toča, flauta
Tatjana Ostrovska, vijole

Ieva Sarja, klavieres

Par programmu: 
NYX Trio mūziķes – flautiste Anete Toča, vijolniece Tatjana Ostrovska un 
pianiste Ieva Sarja – kopā ar spilgto aktrisi Karīnu Tatarinovu radījušas latviešu 
mūzikai un literatūrai veltītu koncertprogrammu. Tās pamats ir Aleksandra 
Čaka daiļrades mazāk zināmā šķautne – proza, kuras lasījumi mīsies ar 
aizvadītajā desmitgadē īpaši NYX Trio rakstītiem opusiem. Starp tiem ir 
Zemzara “Mēnesnīca” un Vidmontes “Strūklaka Nimfa”, Nīmaņa “Divertisments 
un tango”, Krilovas “Ziedlapiņu valsītis” un Vērmanes “Domas naktī”, Lūsēna 
“Arkādija” un trīs Kalēja miniatūras – “Satikšanās lietū”, “Sapnis” un “Meitene 
linu krāsas zirgā” – rūpīgi veidota skaņdarbu kolekcija, kuru raksturo spilgti 
asociatīvu tēlu un daudzveidīgu noskaņu iemiesojums mūzikā. Un atliek vien 
piebilst, ka šogad atzīmējam Čaka 120. jubileju! 

Programmā: 
Imants Zemzaris, Marina Vidmonte, Monta Vērmane, Jānis Lūsēns, Aivars 
Kalējs, Agneta Krilova,  Jēkabs Nīmanis u. c. 

1000 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KAMERIZRĀDE

DZEJNIEKS UN ROZE. 
PORUKAM – 150!  

Jolanta Strikaite-Lapiņa, soprāns
Ieva Parša, mecosoprāns

Jānis Kurševs, tenors
Kārlis Rūtentāls, baritons
Agnese Egliņa, klavieres

Orests Silabriedis, stāstnieks

Par programmu: 
Marģera Zariņa un Valda Grēviņa dziesmuspēle “Dzejnieks un roze” vienīgo 
reizi iestudēta 1942. gadā Dailes teātrī. Tas ir saistošs stāsts par Jāņa Poruka 
mūzikas studijām Drēzdenē un mīlas piedzīvojumiem... Notikumos klātesošs 
ir arī Emīls Dārziņš un kolorīti izdomāti tēli... Dziesmuspēles partitūra ir daļēji 
zudusi, un Dailes teātra muzikālais vadītājs Juris Vaivods veica milzīgu darbu, 
no dažādiem avotiem vācot pieejamās dziesmas, kurām pats atjaunoja 
pavadījumu... Dziesmuspēles īsā versija tika iestudēta 2020. gada 23. novembrī 
– Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā – Latvijas Radio 1. studijā, un tai noteikti 
jāturpina skatuves dzīve, jo vairāk tāpēc, ka 2021. gadā atceramies Jāni Poruku 
150. jubilejā! Luga ir spriega un asprātīga. Mūzika – augstvērtīga stilizācija 
Šūmaņa, vācu tautasmūzikas un ziņģes garā. Īsās versijas izklāsts ir dinamisks 
un aizraujošs. Un galvenos tēlus aktieriski spilgti iemieso dziedātāji Jolanta 
Strikaite-Lapiņa, Ieva Parša, Kārlis Rūtentāls un Jānis Kurševs, pianiste Agnese 
Egliņa un stāstnieks Orests Silabriedis. 

Programmā: 
Marģera Zariņa mūzika ar Jāņa Poruka dzeju

1500 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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KAMERIZRĀDE

KABARĒ DZIESMAS  
Beāte Zviedre, balss

Agnese Egliņa, klavieres
Raimonds Celms, aktieris

Ance Kukule, režija

Par programmu: 
Kabarē vaibsti ir tik dažādi un daudzveidīgi... Parīzē to iepazīstam 
intelektuālās izrādēs, Berlīnē – caur dzēlīgu satīru sadūmotos pagrabos, 
Holivudā zīmīgs ir liktenīgās sievietes tēls. Šis intriģējošais žanrs iekaro 
starpkaru Eiropu un savaldzina arīdzan tādus skaņu meistarus kā Bendžamins 
Britens, Kurts Veils un Viljams Bolkoms. Šo cienījamo kungu filigrāni rakstītās 
kabarē dziesmas iestudējusi radošā komanda, kuru veido publikas un kritiķu 
slavēti mākslinieki – soprāns Beāte Zviedre un pianiste Agnese Egliņa, kā 
arī aktieris Raimonds Celms un režisore Ance Kukule. Kaislīgas dziesmas 
par mīlestību, kas svarīgāka par priesteriem un politiķiem, mežonīgi ātrs 
brauciens un gar acīm ņirboši kolorīti tēli – te aktieri, tur mīļākie, tepat neģēļi, 
mākslinieki, vēl arī drāma un satīra, intimitāte un smiekli, vilšanās un prieks – 
un galu galā – neaizmirstams vakars! 

Programmā: 
Bendžamins Britens, Kurts Veils, Viljams Bolkoms

1650 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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MULTIMEDIĀLA PROGRAMMA

SUDRABA TAUREŅI. ILONAS 
MEIJAS JUBILEJAS KONCERTS  

Ilona Meija, flauta
Herta Hansena, klavieres

Aleksandrs Okonovs, video scenogrāfija
Gundega Šmite, koncerta vadītāja

Par programmu: 
Ievērojamā latviešu flautiste Ilona Meija šogad svin 50 gadu jubileju! Svin 
un atzīmē, dāvājot Latvijas klausītājiem unikālu, multimediālu programmu 
“Sudraba taureņi”, kuras pamatu pamats ir mūsdienu latviešu komponistu 
mūzika, vēl vairāk – tieši viņai rakstīti opusi. Uz skatuves jubilāre satiekas 
ar ilggadīgo saspēles partneri – izcilo kamermūziķi Hertu Hansenu – un 
gaismā ceļ gan Rolanda Kronlaka rūpīgi noslīpēto studiju laika darbu 
Quasi Improvisandi, gan pirms desmit gadiem rakstīto Gundegas Šmites 
tēlaino partitūru “…no klusuma dūmakas”, gan vēl gluži nesen tapušo 
Maijas Einfeldes emocionālo Sonāti flautai un klavierēm. Vainagojumam 
– īpašs pirmatskaņojums – Rutas Paideres veltījums abām Lielās mūzikas 
balvas laureātēm. Un kontrastam – citzemju klasiķu spilgtās miniatūras...  
Programmas vadmotīvs – “Sudraba taureņi” – aizgūts no Gunara Saliņa 
dzejoļa “Fantastiska flautiste”. Koncerta video scenogrāfiju veido kinorežisors, 
operators Aleksandrs Okonovs, tāpat programmu papildina arī dzejas 
lasījumi, stāstījumi un intervijas ar mūziķēm – un tas ir Gundegas Šmites 
pārziņā. 

Programmā: 
Maija Einfelde, Rolands Kronlaks, Gundega Šmite, Sofija Gubaiduļina, Rihards 
Štrauss, Feručio Buzoni, Žans Sibēliuss, Rutas Paideres jaundarbs 

1000 eiro
Laiks: no 2021. gada septembrim līdz oktobrim

w
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MULTIMEDIĀLA PROGRAMMA

MUZIKĀLĀ ORNITOLOĢIJA  
Ints Dālderis, klarnete

NYX Trio:
Anete Toča, flauta

Tatjana Ostrovska, vijole
Ieva Sarja, klavieres

un
Edgars Dzenis, video

Par programmu: 
Šajā koncertprogrammā četri pieredzējuši kamermūziķi – klarnetists Ints 
Dālderis un NYX Trio jeb flautiste Anete Toča, vijolniece Tatjana Ostrovska un 
pianiste Ieva Sarja, apvienojušies ar ornitologu un video speciālistu Edgaru 
Dzeni, radot aizraujošu stāstu par putniem un to dzīvi. Vienotā caurviju 
kompozīcijā te savijas videostāsti un īpaši izvēlēti skaņdarbi. Latvijas daba 
rītausmā, no ezera niedrēm pretī saulei paceļoties putniem... Gugaiņu 
riests un dzērvju sasaukšanās... Skan elegantā Artūra Onegēra Rapsodija 
un ironiski asprātīgā Darjī Mijo Svīta, Astora Pjacollas kaislību un smeldzes 
plosītā mūzika, arī Aivara Kalēja šarmantā Trilogie Francaise un Jura Karlsona 
tēlainās “Zīmes”.

Programmā: Artūrs Onegērs, Darjī Mijo, Astors Pjacolla, Juris Karlsons, Aivars 
Kalējs

1000 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DŽEZS

LAIKA SVARS  
Edgars Cīrulis, klavieres
Jānis Rubiks, kontrabass

Par programmu: 
Divi draugi, divi komponisti, divi atskaņotājmākslinieki satiekas kopīgā skaņu 
pasaulē... Gandrīz nemanot šķērsota nu jau piecu gadu atzīme pianista 
Edgara Cīruļa un kontrabasista Jāņa Rubika kopējā radošajā ceļā, kas vedis 
cauri daudziem un dažādiem projektiem – “Čurļonis un džezs”, Equanimity 
Trio, “Džezs dzied Aspaziju”, “Klasika satiek džezu”, Inner Peace, “Ainavisti”, 
“Takas” un vēl citiem... Šajā laikā Cīrulis kategorijā “Gada jaunais mākslinieks” 
ticis arī nominēts Lielajai mūzikas balvai, kuras pasniegšanas ceremonijas 
koncertā uz LNO skatuves izvēlējās muzicēt kopā tieši ar Rubiku... Šajos 
piecos mūzikā kopā aizvadītajos gados iegūtā pieredze atstājusi arī kādu 
zīmīgu nospiedumu un svaru – “Laika svaru”... Šajā koncertprogrammā 
skanēs Edgara un Jāņa komponēta mūzika, taču, iespējams, precīzāk būtu 
teikt, ka tajā būs dzirdami viņu kopīgi pavadītie gadi, daudzi kopā aizvadītie 
koncerti un tūres, neskaitāmās stundas, kas aizvadītas mēģinājumos, un, 
protams, cilvēciskais laiks, kas vienkārši pavadīts ciešā draudzībā. Tādā, kur 
gan sarunās, gan mūzikā saprotas no pusvārda. 

Programmā: 
Edgars Cīrulis, Jānis Rubiks

850 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DŽEZS

LATVIEŠU DZEJAS MELODIJAS  
Beāte Zviedre, balss

Jānis Rubiks, kontrabass
Artjoms Sarvi, klavieres

Rūdolfs Dankfelds, bungas
Jānis Bērziņš, ģitāra

Par programmu: 
Koncertprogrammu “Latviešu dzejas melodijas” tās īstenotāji dēvē par 
“jauno džeza profesionāļu atgriešanos pie saknēm” – uzkrājuši pieredzi plašā 
un daudzveidīgā ārzemju mūzikas laukā, viņi vēlas veldzēties latviskajā... 
Vienlaikus šī programma ir atgādinājums par to, cik gan dažādi mēdz būt 
latvieši un latviskais... Radošā komanda latvietības kodu meklējusi dzejā – 
gan klasiķu darbos, gan mūsdienu autoru vārsmās. Līdzās Aspazijas, Raiņa 
un Imanta Ziedoņa dzejoļiem savu piedzimšanu mūzikā piedzīvo Madaras 
Gruntmanes, Ivetas Šimkus, Ilmāra Šlāpina un Beātes Zviedres teksti. 
Mūzikā šos tik atšķirīgos un daudzveidīgos tekstus iedzīvinājis Jānis Rubiks, 
kura radošajā rokrakstā saplūst tādi elementi kā Eiropas džeza skanējums, 
ziemeļnieciska atturība, enerģētiska saspēle un brīva improvizācija... 
 
Programmā: Jāņa Rubika oriģinālmūzika

1400 eiro
Laiks: nevar tikt realizēta decembrī

w
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DŽEZS

STĀVĒJU, DZIEDĀJU. LAURA 
AMANTOVA DŽEZA KVARTETS 

UN RŪTA DŪDUMA - ĶIRSE  
Laura Amantova džeza kvartets:

Lauris Amantovs, trombons
Viktors Ritovs, taustiņinstrumenti

Andris Grunte, bass
Artis Orubs, sitamie instrumenti

un
Rūta Dūduma-Ķirse, vokāls

Par programmu: 
Laura Amantova džeza kvartets pašreizējā sastāvā kopā spēlē jau kopš 2003. 
gada. Jaunajā koncertprogrammā “Stāvēju, dziedāju” šie augstas raudzes 
profesionāļi turpina iedvesmoties no bagātīgās latviešu tautas mūzikas, kas 
pilna neskaitāmi daudzām skaistām melodijām. Būtiski, ka pieredzējušie 
mūziķi pret mūsu nozīmīgo kultūras mantojumu attiecas ar lielu cieņu, 
vienlaicīgi saglabājot uzticību arī labākajām džeza mūzikas tradīcijām. Trāpīgi 
spilgti un tēlaini, interesanti un oriģināli ir viņu veidotie latviešu tautasdziesmu 
aranžējumi, kuru atskaņojumos īpašu krāsu piedod arī samtainā Rūtas 
Dūdumas-Ķirses balss. 

Programmā: Latviešu tautasdziesmas Laura Amantova un Viktora Ritova 
aranžējumā

1450 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w
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DŽEZS

LATVIJAS KAMERDŽEZA 
AINAVAS  

Jānis Rubiks, kontrabass
Edgars Cīrulis, klavieres

Rūdolfs Dankfelds, sitaminstrumenti
Svens Vilsons, ģitāra
Aleksejs Bahirs, vijole

Kristiāna Ozoliņa, vijole
Ivars Brīnums, alts
Dārta Svētiņa, čells

Par programmu: 
“Latvijas kamerdžeza ainavas” ir oriģināla starpžanru koncertprogramma, kurā 
džezs saplūst ar akadēmisko mūziku un klasiskā stīgu kvarteta skanējums 
sabalsojas ar džeza kvarteta krāsām. Tās iniciatori ir kontrabasists Jānis 
Rubiks un pianists Edgars Cīrulis – džeza mūziķi ar starptautiska mēroga 
koncertpieredzi, kurus vieno kā dziļa interese par akadēmisko mūziku un 
kompozīciju, tā arī vēlme radoši izpausties džeza un improvizācijas pasaulē. 
Ar šo projektu viņi vēlas pilnveidot Latvijā vēl pavisam maz apgūtu žanru – 
kamerdžezu – kamdēļ izveidojuši arīdzan īpašu kamerdžeza ansambli, kurā 
apvienots džeza kvartets (klavieres, kontrabass, sitaminstrumenti, ģitāra) un 
stīgu kvartets (divas vijoles, alts, čells). Rubika un Cīruļa oriģinālkompozīcijas 
tapušas, iedvesmojoties no dzimtās Latvijas dabas, kultūras un cilvēkiem, 
katru muzikālo ainavu veidojot kā veltījumu kādai īpašai vietai vai 
elementam... Abiem domubiedriem uz skatuves pievienojas bundzinieks 
Rūdolfs Dankfelds un ģitārists Svens Vilsons, kā arī stīginstrumentu spēles 
lietpratēji – Aleksejs Bahirs, Kristiāna Ozoliņa, Ivars Brīnums un Dārta Svētiņa. 

Programmā: 
Jānis Rubiks, Edgars Cīrulis

1590 eiro
Laiks: pēc vienošanās

w

66



DŽEZS

VOKĀLĀ GRUPA FRAMEST – 
TOMĒR JĀPADOMĀ  

Vokālā grupa Framest:
Beāte Zviedre, soprāns

Rūta Dūduma - Ķirse, alts
Mikus Abaroniņš, tenors

Jānis Ķirsis, baritons

Par programmu: 
Vokālās grupas Framest jaunākā koncertprogramma “Tomēr jāpadomā” 
veltīta latviešu populārās mūzikas mantojumam... Raimonda Paula “Mēs 
tikāmies martā” un “Elēģija”, Ulda Marhilēviča “Naktsvārdi” un “Dzeltenas 
kurpes”, Mārtiņa Brauna “Mīla ir kā uguns” un “Veltījums”, Vilņa Krieviņa 
“Meitenei kafejnīcā”, Jāņa Lūsēna “Nē, manis nav”, Imanta Kalniņa “Viņi dejoja 
vienu vasaru” un “Es šodien jūku prātā”, un, protams, arī Zigmāra Liepiņa 
“Tomēr jāpadomā”... Šīs dziesmas īpaši rezonē ar katru no mums... Framest 
tās ietonējis džezīgās krāsās, papildinājis ar tautas mūzikas intonācijām 
un enerģiskiem koncertšova elementiem, ļaujot aizmirsties no ikdienas, 
gremdēties atmiņās, sapņot un baudīt... 

Programmā: 
Raimonds Pauls, Zigmars Liepiņš, Uldis Marhilēvičs, Imants Kalniņš,  
Jānis Lūsēns u.c. 

1600 eiro
Laiks: pēc vienošanās
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