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DUETS

ZELTA ROMANTISMS
ČELLAM UN KLAVIERĒM
Duo Partem:
Beatrise Silvija Blauberga, čells
Kārlis Gunārs Tirzītis, klavieres

410 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
2019. gada pavasarī dibinātajā Duo Partem apvienojušies divi spilgti
jaunākās paaudzes latviešu mūziķi – čelliste Beatrise Silvija Blauberga un
pianists Kārlis Gunārs Tirzītis. Šajā programmā viņi iedziļinās romantisma
“zelta repertuārā”, interpretējot klausītāju iemīļotas Friderika Šopēna,
Roberta Šūmaņa un Sezāra Franka kompozīcijas čellam un klavierēm.
Vācu romantiķa tēlainie Fantāzijskaņdarbi sabalsojas ar viņa tautas
mūzikas iedvesmotajām miniatūrām, un kontrastē ar Šopēna spožo
polonēzi... Un emocionāli nospriegotā, lirisku melodiju un krāšņo
harmoniju piesātinātā franču melodiķa Sonāte čellam un klavierēm
līdznostatīta izcilajam šī paša žanra paraugam Šopēna daiļradē...
Programmā: Frideriks Šopēns, Roberts Šūmanis, Sezārs Franks

DUETS

GRAND DUO
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Mārtiņš Circenis, klarnete
Agnese Egliņa, klavieres

500 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Agnese Egliņa un Mārtiņš Circenis Latvijas kultūras dzīvē ir labi
pazīstami. Kopā spēlējot jau vairāk nekā desmit gadus, iepazinuši
skatuves spēles noteikumus, apguvuši milzīgu repertuāru un guvuši
arī publikas atzinību gan pašmāju koncertzālēs, gan ārzemēs.
Programmas Grand Duo nosaukums aizgūts no Kārļa Marijas Vēbera
tāda pat nosaukuma kompozīcijas, kas ir klarnetes un klavieru saspēles
slavinājums. Abi instrumenti kā divi līdzvērtīgi saspēles partneri atklājas
arī pārējās šajā koncertprogrammā iekļautajās kompozīcijās: īpaši šim
duetam komponētajā Indras Rišes skaņdarbā “Ritenītis Ritināja”, čehu
modernista Boguslava Martinū un franču “Sešinieka“ pārstāvja Darjī
Mijo opusos, kā arī Latvijas publikai mazāk zināmos Džordža Gēršvina
kamermūzikas darbos.
Programmā: Kārlis Marija Vēbers, Indra Riše, Boguslavs Martinū,
Darjī Mijo, Džordžs Gēršvins
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DUETS

PROGRAMMĀ
CHICK COREA
Jānis Bombizo-Fedotovs, vibrofons
Rihards Plešanovs, klavieres

550 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Mūziķa gaitas sācis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, šobrīd Jānis
Bombizo-Fedotovs meistarību turpina kaldināt Francijā, Strasbūras
konservatorijā studējot pie slavenā Emanuela Sežurnē... Kāds Jāni
atminēsies kā Lielās mūzikas balvas 2014 laureātu kategorijā “Gada
jaunais mākslinieks”, cits – kā Ineses Galantes iniciētā talantu konkura
uzvarētāju, kurš plūcis laurus arī vairākos starptautiskos konkursos ārpus
Latvijas, vēl kāds Bombizo-Fedotovu drosmīgi nodēvēs par vibrofona
spēles vēstnesi Latvijā! Un tieši šis instruments likts goda vietā arī šajā
koncertprogrammā, kurā savijas dažādu laikmetu un stilistikas mūzika –
no baroka līdz džezam, no impresionisma toņos veidotām skaņu
gleznām līdz tautas mūzikā sakņotiem skaņdarbiem, un no apcerīgām
noskaņām līdz pat enerģiskiem deju ritmiem, kuru iedzīvināšanā
zīmīga loma arī Jāņa saspēles partnerim – daudzpusīgajam pianistam
Rihardam Plešanovam.
Programmā: Johans Sebastians Bahs, Brūss Hamiltons, Kristofers Dīns,
Čiks Korea, Antonio Karloss Džobims, Emanuels Sežurnē

DUETI

MUSORGSKIS.
KĀ ŠODIEN
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Gunta Gelgote, soprāns
Krišjānis Norvelis, bass
Aija Kuzmane, klavieres

780 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Koncertprogramma “Musorgskis. Kā šodien” veltīta ģeniālā 19. gadsimta
krievu komponista vokālajai kamermūzikai. Tās divi lielie pīlāri ir Modesta
Musorgska tēlainībā tik atšķirīgie vokālie cikli – “Bērnistaba” un “Nāves
dziesmas un dejas”. Pirmajā no tiem apbrīnojami patiesi atainota bērna
iztēle un mainīgās emocijas, virknējot septiņas dziesmas, totarp “Ar
aukli”, “Vabole”, “Kaktā”, “Ar lelli”, “Jātnieks uz koka zirdziņa”... Un līdzās
tam – leģendārās “Nāves dziesmas un dejas”, kurā pati nāve raksturota
dažādos tēlos, skanot “Šūpuļdziesmai”, “Serenādei”, “Trepakam”,
“Pulkvedim”... Lietuvā dzīvojošās latviešu dziedātājas Guntas Gelgotes
balss ļoti piemērota bērna tiešajai runai un sarunās ar aukli vai māti, un
Krišjāņa Norveļa bass ir tik spilgts dažādajos nāves portretos... Līdzās
cikliem programmā savirknētas atsevišķas solodziesmas – gan dzīvīgas
un komiskas miniatūras (“Blusa”, “Sēņojot”, “Žagatiņa baltsvārcīte”), gan
romantiski, pat impresionistiski smalki skicējumi (“Nakts”, “Lūgšana”, “Kur
tu, zvaigznīt?”). Un programmas izskaņā – emocionālais Borisa nāves
skats no operas “Boriss Godunovs”.
Programmā: Modests Musorgskis
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TRIO

PASAULES
MĪLESTĪBAS STĀSTI
Juris Vizbulis, tenors
Agate Ozoliņa, čells
Anda Eglīte, koncertkokle

440 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Tenors Juris Vizbulis, čelliste Agate Ozoliņa un kokles spēles speciāliste
Anda Eglīte kopīgā koncertprogrammā satiekas pirmoreiz. Viņi
apvienojušies, lai skaņās runātu par trim svarīgākajiem lielumiem cilvēka
dzīvē – ticību, cerību un mīlestību. Koncertprogrammu “Pasaules
mīlestības stāsti” ieskauj divi spilgti un savstarpēji atšķirīgi dziesmu
cikli – franču skaņraža Gabriela Forē romantisma cauraustais opuss
Chanson d, amour un Romeo un Džuljetas stāsta iedvesmotais
jaundarbs – slavenās latviešu izcelsmes amerikāņu komponistes
Lolitas Ritmanes dziesmu cikls ar īpaši tam rakstīto Kārļa Vērdiņa dzeju!
Pirmatskaņojumu piedzīvo arī Georga Pelēča emocionāli piepildītais
jaundarbs čelam un koncertkoklei, skan arī katalāņu čellista un
komponista Gaspara Kassado temperamenta un kaislību caurvītā Svīta
čellam, kā arī jaunās latviešu komponistes Natālijas Mundas trauslais
opuss “Rasas vācēja”.
Programmā: Gabriels Forē, Natālija Munda, Gaspars Kassado,
Georgs Pelēcis, Lolita Ritmane

TRIO
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FRANČU
KAMERMŪZIKAS SMALKUMI
Egils Upatnieks, oboja
Jānis Semjonovs, fagots
Agnese Egliņa, klavieres

790 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Pianiste Agnese Egliņa, obojists Egils Upatnieks un fagotists Jānis
Semjonovs ir Latvijā labi zināmi mūziķi, kuru sniegumu vairākkārt
izcēlusi kā Lielās mūzikas balvas, tā arī daudzu starptautiska mēroga
konkuru žūrijas... Uz skatuves šie vienaudži satikušies neskaitāmas
reizes, šoreiz uzmanību vēršot Francijas virzienā... Trio, duetu un
solo priekšnesumiem mijoties ar pašu mūziķu stāstījumiem par
viņu instrumentiem un izvēlētajiem skaņdarbiem, izcilas franču
kmermūzikas smalkumus klausītāji varēs novērtēt burtiski tuvplānā...
Virtuozas pasāžas mijas ar caurspīdīgiem skaņu rakstiem, nospriegotas
harmonijas – ar veldzējošu lirismu... Skan Kamila Sensānsa Sonāte
fagotam un klavierēm, Eižena Bocas Pastorāle, iespaidīgie Fransisa
Pulenka un Žana Fransē Trio un pat Kloda Debisī “Mēnesgaisma”...
Programmā: Kamils Sensānss, Fransiss Pulenks, Žans Fransē,
Klods Debisī, Eižens Boca
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TRIO

LATVIJAS DVĒSELES
DZIESMAS
Trio Angelicus:
Elīna Šimkus, soprāns
Sondra Lejmalniece, flauta
Ieva Šablovska, arfa

890 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Trio Angelicus īpašo skanējumu veido trīs siltu tembru apvienojums –
augsta dāmas balss, flautas dzidrais skanējums un arfas noslēpumainais
valdzinājums. Viendaļīgajā koncertprogrammā “Latvijas dvēseles
dziesmas” ietvertas mūsdienu latviešu komponistu kompozīcijas.
Par programmas impulsu mūziķes dēvē Ērika Ešenvalda “Dvēseles
dziesmu”, kurā caur Anitas Kārkliņas vārsmām gleznojas Latvijas novadi,
daba, mūsu vērtības un tradīcijas... Dzimtās zemes iedvesmoti ir arī
pārējās šajā koncertprogrammā iekļautās kompozīcijas. Līdz ar labi
zināmiem un iemīļotiem skaņdarbiem, kuru autoru lokā ir Pēteris
Vasks, Jānis Lūsēns, Romualds Jermaks, Dace Aperāne, Maija Einfelde,
Georgs Pelēcis un Imants Kalniņš, šajā programmā iekļauti arī divi īpaši
Trio Angelicus veltīti opusi – Selgas Mences dziesmu cikls “Gadalaiku
raksti” ar Imanta Ziedoņa dzeju un Vestarda Šimkus miniatūra “Es
pazinu to putniņu” ar latviešu tautasdziesmas vārdiem.
Programmā: latviešu komponistu mūzika

KVARTETS

KOKLE. GAISMA.
AKORDEONS
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Līga Griķe, koncertkokle, basa kokle
Anda Eglīte, koncertkokle
Dace Priedīte, koncertkokle
Artūrs Noviks, akordeons

450 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Koncertprogrammā “Kokle. Gaisma. Akordeons” skan Baltijas valstu
komponistu mūzika – oriģinālkompozīcijas koklēm mijas ar skaņdarbu
pārlikumiem šiem strinkšķināmajiem instrumentiem un maigi
dzidrās kokļu skaņas savijas ar akordeona daudzbalsīgajām mēlēm...
Starptautiskā mērogā koncertējošās koklētājas Līga Griķe, Anda
Eglīte un Dace Priedīte šajā programmā saspēlējas ar daudzveidīgos
žanros pieredzējušo akordeonistu Artūru Noviku, paplašinot ierastos
priekšstatus par kokles skanējuma iespējām... Skan Arvo Perta slavenā
minitūra Für un Riharda Dubras opuss, no kura aizgūts programmas
nosaukums, arī Raimonda Tigula cikls “Raksti” un citas spilgtas
kompozīcijas, tostarp pat divi jaundarbi, kas pasūtināti Santai Ratniecei
un Emīlam Zilbertam. Mūziķi piebilst: “Šī koncertprogramma veidota kā
aicinājums mums visiem nest gaismu sevī un dalīties ar to, lai arī dzīves
ēnainajos brīžos varētu sajust un redzēt gaismas staru stīgas, kas kliedē
skumjas un ļauj virzīties uz priekšu.”
Programmā: Arvo Perts, Georgs Pelēcis, Santa Ratniece,
Raimonds Tiguls, Emīls Zilberts, Līga Ančevska, Povils Veliks
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KVARTETS

LATVJU RAKSTI
Latvian Sound Quartet:
Jana Zeļenska, oboja
Līva Plociņa-Janova, vijole
Māra Botmane, čells
Roksana Tarvide, klavieres

520 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Par savu jauno koncertprogrammu “Latviešu raksti” Latvian Sound
Quartet stāsta: “Latvieši vienmēr ir lepojušies ar lielo kultūras mantojumu, kas dažādo vēstures notikumu rezultātā ir nedaudz arī mainījies,
tomēr saglabājies krāšņā un daudzveidīgā krājumā. Katrs tajā atrod
ko sev nozīmīgu. Kāds sajūt sevi tam piederīgu vairāk, kāds mazāk,
bet daļu sevis ar to identificēt var ikviens. Tradīcijas veido mūs un mēs
veidojam tradīcijas. Mūsu uzdevums šobrīd ir atcerēties bijušo un
saglabāt jauno. Programmā iekļautie skaņdarbi ir liecības par iekārtu,
laiku, cilvēkiem un viņu sajūtām...” Līdzās klasiķa Jāņa Ivanova Klavieru
trio skan Imanta Zemzara stilizācijas meistardarbs “Mazā rokmūzika”
un tango noskaņās ieturētais Artura Maskata opuss “Pusnakts Rīgā”, kā
arī jaunākās paaudzes komponistu, kvarteta mūziķu vienaudžu Lindas
Leimanes un Platona Buravicka radītās kompozīcijas...
Programmā: Jānis Ivanovs, Imants Zemzaris, Arturs Maskats,
Linda Leimane, Platons Buravickis

KVARTETS
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SLEPENĀ KOKU DZĪVE
Ansamblis Pulsar:
Ilona Meija, flauta
Marta Spārniņa, vijole
Dāvis Sliecāns, alts
Teodors Sinks (Theodor Sink, Igaunija), čells

820 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Ansamblī Pulsar apvienojušies Latvijā pazīstami mūziķi, kamerorķestra
Sinfonietta Rīga kolēģi – vijolniece, orķestra koncertmeistare Marta
Spārniņa, flautu grupas koncertmeistare Ilona Meija, altu grupas
koncertmeistars Dāvis Sliecāns, kā arī viņu domubiedrs no kaimiņvalsts –
Igaunijas Nacionālā orķestra čellu grupas koncertmeistars Teodors Sinks.
Par pulsāriem jeb pulsējošajām zvaigznēm tiek sauktas zvaigznes, kuru
spožums ik pa laikam pulsē no tajās notiekošajiem procesiem —
pulsēšanas, izvirdumiem, sprādzieniem. Mūziķi un mākslinieki visos
laikos īpaši jūtīgi uztvēruši pasaulē notiekošos procesus. Šīs apvienības
uzmanības centrā ir daba, tās aizsardzība un planētas ekoloģiskās
izmaiņas. Par šīm tēmām runā arī viņu pirmajā koncertprogrammā
“Slepenā koku dzīve” apkopotie skaņdarbi, totarp Līgas Celmas–Kursietes
un Aigara Raumaņa jaundarbi, kurus iedvesmojusi Pētera Vollēbena
grāmata “Slepenā koku dzīve”... Skan arī angļu meistaru Henrija Pērsela
un Džona Tavenera kompozīcijas, Vīnes klasiķa Volfganga Amadeja
Mocarta Flautas kvartets, Bingenes Hildegardes un Kloda Debisī mūzika...
Stilitiski daudzveidīgo skaņu gleznu papildina arī teksts, gaismas un
scenogrāfija, par ko rūpējas režisore Inga Tropa, rakstniece Inga Ābele un
māksliniece Ieva Kauliņa.
Programmā: Volfgangs Amadejs Mocarts, Līga Celma–Kursiete,
Aigars Raumanis, Klods Debisī, Henrijs Pērsels, Džons Taveners,
Bingenes Hildegarde
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KVARTETS

BALTIJAS MŪZIKA.
BALTIJAS JŪRAS SAKSOFONU
KVARTETS
Baltic Sea Saxophone Quartet | Baltijas Jūras Saksofonu kvartets:
Rusne Mikiskaite (Rusne Mikiskaite, Lietuva), soprānsaksofons
Aigars Raumanis, altsaksofons
Nanna Ikonena (Nanna Ikonen, Somija), tenorsaksofons
Renē Laurs (Rene Laur, Igaunija), baritonsaksofons

1170 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Baltijas Jūras Saksofonu kvartets dibināts 2018. gada vasarā, apvienojoties
četriem spilgtiem jaunās paaudzes mūziķiem – lietuvietei Rusnei Mikiskaitei,
latvietiem Aigaram Raumanim, somietei Nannai Ikonenai un igaunim Renē
Lauram. Četrotnes programmas veidotas ar mērķi popularizēt Baltijas jūras
reģiona mūziku, būtisku akcentu liekot kā uz jauno komponistu daiļradi, tā
arī klasiskām vērtībām. Šajā koncertprogammā Lietuvu pārstāv Baļa Dvarjona
pastorālais “Pie ezera” un Fausta Latena ugunīgā Pasadoble. Ar romantisko
jūsmu kontrastē igauņu laikmetīgā mūzika – Esteres Megi spriedzes
caurvītais Collocutio un Marijas Kervitsas “Polārā nakts”, ko kvartets atskaņo,
izvietojoties telpā... Skan arī Somijas bigbenda vadītāja Kirmo Lintinena opuss
Quattro capricci... Savukārt latviešu mūziku pārstāv četri ļoti atšķirīgi darbi –
Jāzepa Vītola liriskā “Melodija” un Pētera Plakida noslēpumainā “Ēnu deja”, kā
arī Riharda Dubras “Dziedinošais lietus” un speciāli Baltijas Jūras Saksofonu
kvartetam komponētais Andrieva Alkšņa roka un akadēmiskās mūzikas
sakausējums – Error 505: Not Found.
Programmā: Baltijas valstu komponistu mūzika

KVARTETS AR SOLO MĀKSLINIEKU

DZIESMAS
BEZ VĀRDIEM
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Arvīds Kazlausks, saksofons
Sinfonietta Rīga stīgu kvartets:
Kristiāna ŠĪRANTE, vijole
Agnese Kanniņa, vijole
Artūrs Gailis, alts
Kārlis Klotiņš, čells

800 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Sinfonietta Rīga stīgu kvartets un saksofonists Arvīds Kazlausks
pirmoreiz uz skatuves satikās 2008. gadā programmā Saxchord.
Turpinot sadarbību, šajā koncertprogrammā mūziķi pievēršas dziesmas
žanram, īpašu uzmanību veltot fenomenam mūzikā, kas pazīstams kā
“dziesmas bez vārdiem”. Kompozīcijas ar šādu nosaukumu rodamas
vācu romantiķa Fēliksa Mendelszona-Bartoldi, krievu liriķa Sergeja
Rahmaņinova un angļu komponista Gustava Holsta daiļradē. Tāpat
programmā iekļautas arī “dziesmām bez vārdiem” žanriski tik tuvās
vokalīzes, tostarp klausītāju iemīļotie Morisa Ravela, kā arī Jāņa Ivanova
skaņdarbi. Un visu papildina lappuses no Kurta Veila daiļrades līdz ar
atsaucēm uz džeza mūziku, kabarē un popmūziku.
Programmā: Moriss Ravels, Gustavs Holsts, Fēlikss Mendelszons-Bartoldi, Jānis Ivanovs, Kurts Veils, Čiks Korea u.c.
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KVARTETS AR SOLO MĀKSLINIEKU

BRODVEJA UN
KINO MŪZIKA
Rīgas Saksofonu kvartets:
Katrīna Kivleniece, soprānsaksofons
Artis Sīmanis, altsaksofons
Ainars Šablovskis, tenorsaksofons
Baiba Tilhena, baritonsaksofons
un Jolanta Strikaite-Lapiņa, soprāns
Emīls Kivlenieks, tenors

980 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Koncertprogrammā “Brodveja un kino mūzika” skan fragmenti no
klausītāju iemīļotām operām, operetēm un mūzikliem! To autoru lokā
ir tādi labi zināmi skaņraži kā Leonards Bernsteins un Johans Štrauss,
Džordžs Gēršvins un Endrū Loids Vebers, arī Raimonds Pauls un Elga
Īgenberga. “Porgijs un Besa”, “Vestsaidas stāsts”, “Annele”, “Sikspārnis” ,
“Māsa Kerija”... Šoreiz šie un vēl citi meistardarbi ieskanas neierastākos
tembros – dažādos žanros pieredzējušais Rīgas Saksofonu kvartets šajā
programmā satiekas ar Jolantu Strikaiti-Lapiņu un Emīlu Kivlenieku –
diviem spilgtiem latviešu solistiem ar ievērojamu skatuves pieredzi.
Programmā: Leonards Bernsteins, Johans Štrauss, Džordžs Gēršvins,
Endrū Loids Vebers, Raimonds Pauls, Elga Īgenberga

KAMERANSAMBLIS
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ILONA BAGELE.
SAMSONS IZJUMOVS.
KRIEVU ROMANČU VAKARS
Ilona Bagele, mecosoprāns
Samsons Izjumovs, baritons
Svetlana Okuņa, vijole
Inga Ozola, čells
Mareks Auziņš, kontrabass
Vladimirs Kudrins ģitāra
Inita Āboliņa, akordeons
Ilze Ozoliņa, klavieres
Zane Zelmene, video māksliniece

1300 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Romances aptver ļoti plašu emociju spektru – no sentimenta līdz pat
dramatiskām kaislībām, tās ļauj gremdēties melanholiskās atmiņās,
reizēm uzplēš sen aizmirstas rētas un 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 mūzikas un dzejas valdzinājums allaž rod atbalsi
gan klausītājos, gan to atskaņotājos... Šajā koncertprogrammā Ilonas
Bageles un Samsona Izjumova lasījumā skan populāras un klausītāju
iemīļotas 19. un 20. gadsimta krievu komponistu romances un
dziesmas. Būtiska loma īpašās atmosfēras uzburšanā ir arī Kārļa Lāča
un Andreja Puškareva oriģinālajām aranžijām, Elitas Bukovskas režijai un
Zanes Zelmenes veidotajai video vizualizācijai.
Programmā: krievu romances
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SENĀS MŪZIKAS PROGRAMMA

FRANČU GALMA
MŪZIKA
Riga Baroque Ensemble:
Aija Veismane-Garkeviča, soprāns
Mārtiņš Garkevičs, teorba, balss
Anna Naudžūne, baroka vijole
Danuta Ločmele, baroka čells
Veronika Rinkule, klavesīns

800 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Riga Baroque Ensemble sastāvā ir vēsturiskās interpretācijas lietpratēji,
kas meistarību kaldinājuši Latvijā, Šveicē, Vācijā, Nīderlandē... Šajā
programmā viņi Latvijas klausītājiem piedāvā iepazīt 16. un 17. gadsimta
franču komponistu mūziku, kuru rokrakstā eleganti un ārkārtīgi
daudzveidīgi ornamenti savijas ar aizkustinošu melodiskumu, un
spoža virtuozitāte apvienojas ar brīnumskaistu harmonisko valodu...
Ansambļa izvēlētās kompozīcijas sākotnēji tika atskaņotas tā dēvētajos
salonos, kuros muzicēšana mijās ar intelektuālām sarunām par
zinātnes sasniegumiem, arī jaunākajām mākslas un kultūras vēsmām...
Interesanti, ka šajās sanākšanās radoši brīvi izpaudās arī sievietes,
tostarp komponistes un dzejnieces, kuru vārdi un darbi gadsimtu laikā
gan ir nepelnīti piemirsti... Dažas no šīm partitūrām no jauna ieskandina
Riga Baroque Ensemble, tām līdzās liekot arī slavenāko rokoko
meistaru, Žana Filipa Ramo un Fransuā Kuperēna, kompozīcijas, un
sarunā ar klausītājiem uzburot tālaika franču salonu noskaņu...
Programmā: franču baroka mūzika
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A’BARONIN ENSEMBLE.
LIELDIENU KANTĀTES

A’baronin Ensemble:
Ilze Grēvele-Skaraine, soprāns
Sniedze Kaņepe, alts
Mikus Abaroniņš, tenors, ansambļa mākslinieciskais vadītājs
Eduards Vācietis, bass
Agnese Kanniņa, baroka vijole, instrumentālās grupas vadītāja
Raimonds Melderis, baroka vijole
Gerda Jerjomenko, klavesīns
Arta Abaroniņa, baroka čells

1200 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
A’baronin Ensemble apvienojušies četri dziedātāji, kas tiecas apzināt
renesanses un baroka perioda muzikālos šedevrus, izgaismojot šī
laikmeta spilgtākās personības, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu
tālākajā mūzikas attīstībā. Šajā programmā viņiem pievienojas
instrumentālais ansamblis Agneses Kanniņas vadībā, lai kopīgi
atskaņotu divas no Latvijā reti skanošajām Johana Sebastiana Baha
Lieldienu kantātēm. Skan arī lappuses no slavenās Mateja pasijas un
baroka dižgara vijolei solo rakstītajiem darbiem...
Programmā: Johans Sebastians Bahs
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DVĒSELES DĀRGUMI
Laura Purena, soprāns
Rinalds Kandalincevs, baritons
Rūdolfs Vangs, klavieres
Sandija Dovgāne, aktrise/mīms
Juris Jonelis, režisors

700 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Koncertprogramma “Dvēseles dārgumi” vērš uzmanību uz divām
2020. gadā atzīmējamām jubilejām: komponistam Jānim Mediņam –
130 un dzejniecei Austrai Skujiņai – 111! Katrs no viņiem Latvijas kultūras
vēsturē savu vārdu iezīmējis kā spilgta un neatkārtojama personība.
Aizsākdams vairākus žanrus latviešu mūzikā, būtisku devumu Mediņš
sniedzis arī solodziesmas novadā. Viņš radījis spilgti kontrastējošas
miniatūras, kurās intīma atklāsme mijas ar simfonisku vērienu un
dramatiski pārdzīvojumi – ar siltu apceri. Solodziesmas Jānis Mediņš
komponējis visa mūža garumā, kamdēļ tās varam uzlūkot arī kā gluži
personisku skaņraža muzikālo dienasgrāmatu. Arī Austra Skujiņa skaidri
un neizdzēšami ir ierakstījusi savu vārdu Latvijas dzejnieku zvaigznājā,
kaut viņas mūžs aprāvās pāragri, viņai esot vien 23 gadus vecai. Skujiņas
emocionāli atkailinātie dzejoļi pauž mākslinieka būtības visasākās
šķautnes un ir aktuāli joprojām... Šajā koncertprogrammā Jāņa Mediņa
dziesmas ar dažādu dzejnieku vārsmām mijas ar lasījumiem no Austras
Skujiņas dienasgrāmatām un dzejas krājumiem...
Programmā: Jānis Mediņš

MULTIMEDIĀLA PROGRAMMA
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BūtNe.
SPĀŅU MŪZIKAS
UN DEJAS INTERPRETĀCIJA
Aija Vītoliņa, balss
Kaspars Vizulis, ģitāra
Reinis Ozoliņš, kontrabass
Toms Mikāls, taustiņinstrumenti
Rinalds Maksimovs, sitaminstrumenti
Ieva Kemlere, horegrāfija, deja
Ģirts Bisenieks, deja

1650 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
“Starp pagātni un nākotni, zemi un debesīm, puķēm, taureņiem un koku
zariem, krustojoties dažādiem mākslas un filozofijas impulsiem, radās
mākslas darbs ar nosaukumu “BūtNe”. Tas runā par cilvēka tiekšanos uz
ideālu, nespējot atbildēt, kas tas ir. Tas ir tikpat sarežģīti, kā izskaidrot mīlestību.
Tiecoties sasniegt ideālu, galvenais virzītājspēks, iespējams, ir emocijas...
Tās ir kā nebeidzama saruna starp ķermeni un garu. Spāņu mūzika ar tās
smeldzīgo liriku un tajā ietvertie kaislīgo cilvēku skarbie dzīvesstāsti ir galvenie
šīs programmas iedvesmas avoti... Skan gan senas, gan mūsdienīgas spāņu
dziesmas, kuras papildina spāņu deju iedvesmota horeogrāfija, īpaši šim
koncertam veidoti kostīmi, video projekcijas, gaismas un skaņas režija,” stāsta
radošā komanda, kuru veido dziedātāja Aija Vītoliņa, basģitārists un muzikālo
ideju autors Reinis Ozoliņš, ģitārists Kaspars Vizulis, taustiņinstrumentālists
Toms Mikāls, sitaminstrumentālists Rinalds Maksimovs, horeogrāfe un dejotāja
Ieva Kemlere, dejotājs Ģirts Bisenieks, gaismu mākslinieks Egīls Kupčs, kostīmu
māksliniece Mairita Lamberte un skaņu režisors Mārtiņš Porters.
Programmā: spāņu mūzika
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KONCERTIZRĀDE
MAGNIFICELLO

Gunta Ābele (Šveice), čells
Vilis Daudziņš, stāstnieks
Krista Burāne vai Roberts Rubīns, video instalācijas, režija
Guntars Pupa, teksta redaktors

1900 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Magnificello ir iespaidīga koncertizrāde ar aizraujošām video un
gaismu instalācijām. Tās centrā ir čells, tā spēcīgā, glāsmainā skaņa,
spēles paņēmienu daudzveidība un izteiksmes veidu bagātība. Johana
Sebastiana Baha, Pētera Vaska, Pablo Kazalsa, Gaspāra Kasado un
Zoltāna Kodāja mūzika savijas ar citātiem no pasaulslavenu mūziķu
autobiogrāfijām, dzejnieku vārsmām un rakstnieka Volfa Vondrādčeka
stāsta “Mara” motīviem... Šīs unikālās izrādes īstenotāji ir Šveicē mītošā
latviešu čelliste Gunta Ābele un iemīļotais aktieris Vilis Daudziņš. Kopā
viņi uzbur stāstu par čella skaņu, čellistiem, komponistu likteņiem,
vājībām, kaislībām un vēsturiskiem notikumiem 20. gadsimtā...
(Magnificello iespējams prezentēt arī koncertu, tomēr vēlamais modelis
ir koncertizrādes forma ar režisora un video mākslinieka līdzdalību.)
Programmā: Johans Sebastians Bahs, Pēteris Vasks, Pablo Kazalss,
Gaspārs Kasado, Zoltāns Kodājs

85
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KATRAM SAVA
TAUTASDZIESMA.

LAURA AMANTOVA DŽEZA KVARTETS
UN KRISTĪNE PRAULIŅA
Laura Amantova džeza kvartets:
Lauris Amantovs, trombons
Viktors Ritovs, taustiņinstrumenti
Andris Grunte, bass
Artis Orubs, sitaminstrumenti
un Kristīne Prauliņa, vokāls

1150 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
Laura Amantova džeza kvartets pašreizējā sastāvā kopā spēlē kopš
2003. gada, un sevi raksturo īsi un kodolīgi: “Visaugstākā līmenī
profesionāli izpildīta džeza mūzika, stingri ievērojot tradīcijas un
stilu!” Iedvesmu savai jaunajai koncertprogrammai “Katram sava
tautasdziesma”, kurā kvartets muzicē kopā ar dziedātāju Kristīni
Prauliņu, mūziķi smēlušies latviešu tautas mūzikā, tās dziļajā un
saistošajā vēstījumā un skaistajās melodijās, kas turpina uzrunāt cauri
gadsimtiem...
Programmā: latviešu tautasdziesmas Laura Amantova un Viktora Ritova
aranžējumā
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FRAMEST DŽEZA
NOSKAŅĀS
Vokālā grupa FRAMEST:
Beāte Zviedre, soprāns
Rūta Dūduma-Ķirse, alts
Mikus Abaroniņš, tenors
Jānis Ķirsis, baritons, klavieres
Jānis Rubiks, kontrabass
Krišjānis Bremšs, sitaminstrumenti
Miks Strods, skaņu inženieris

1350 eiro
Laiks: pēc vienošanās

Par programmu
2005. gadā dibinātā vokālā grupa FRAMEST koncertējusi gan Latvijā,
gan ārzemēs, tostarp Skandināvijas valstīs un Japānā. Grupas repertuārs
ir ļoti plašs – FRAMEST koncertos izskan gan pašu radīti, gan citu
komponistu skaņdarbi – no klasikas un džeza līdz popmūzikai un
citiem žanriem oriģinālos a capella izpildījumos.
Programmā: populāras melodijas

