2016. gada kamermūzikas koncerti Doles salā
Kad Līgo vakars nolīgots un Jāņu diena nosvinēta, tuvojas Daugavas muzeja
kamermūzikas koncertu laiks Doles salā. Šī gada koncertu datumi – 24. jūlijs un 7. augusts
plkst. 16.00. Ar prieku varam secināt, ka jau piekto gadu šie koncerti priecēs doleniešus un
mūzikas draugus no Doles salai tuvām un tālākām vietām.
Ko dzirdēsim šajā gadā? Esam laimīgi, ka 24.jūlija koncertā pirmo reizi Doles salā
uzstāsies brīnišķīgā jaunā operas soliste Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), kurai klavieru
pavadījumus atskaņos talantīgā pianiste Liene Circene. Abu mākslinieču izpildījumā
dzirdēsim bagātu solo dziesmu klāstu – gan Fr. Šūberta dziesmu ”Grietiņa pie ratiņa”, gan
R. Šūmaņa “Veltījumu”, skanēs latviešu komponistu J. Vītola, A. Kalniņa J. Mediņa un arī
šī gada jubilāra P. Vaska dziesmas. Vēl pirmajā koncertā piedalīsies Doles koncertu uzticīgie
draugi - Spīķeru stīgu kvartets, atskaņojot īstas klasiskās vērtības – Fr. Šūberta, J. Brāmsa
un E. Grīga mūziku. Doles koncerti nav iedomājami bez visu iemīļotā klarnetista Egila Šēfera
spēles un arī viņa interesantajiem komentāriem.
Par 7. augusta koncertu. Vienmēr cenšamies mūsu koncertu klausītājus iepazīstināt arī
ar jauniem mūziķu kolektīviem. Šogad dzirdēsim trio “Spectrum”, kura sastāvs – flauta, čells
un klavieres. Muzicēs pūtēju orķestra “Rīga” viena no vadošām flautistēm – Liene
Denisjuka-Straupe, kā arī brālis un māsa Jānis Pauls (kuru klausītāji iepazinuši kā aizrautīgu
ansambļa Melo-M dalībnieku) un jaukā pianiste Kristīne Paula.
Skanēs K. M. Vēbera un F. Gobēra skaņdarbi. Koncerta otrā daļa būs mazliet neierasta.
Šajā saspringtajā, satraukumu pilnajā laikā, cilvēkiem ļoti vajadzīga gaiša miera pilna
pasaule. Rīgas saksofonu kvartets izveidojis jauku, latvisku programmu “Ozols”, kurā
muzicēs kopā ar sirsnīgo dziedātāju, operas solisti Ievu Paršu (mecosoprāns) un divkārtējo
Latvijas Lielās folkloras balvas ieguvēju, tautas mūzikas instrumentu pētnieku Valdi
Muktupāvelu. Skanēs latviešu komponistu Līgas Celmas-Kursietes, Jēkaba Nīmaņa un Valda
Muktupāvela dziesmas, balstītas latviešu tautas folklorā. Šī, mazliet meditatīvā pasaule
saplūdīs ar Doles salas dabu, ar Daugavas rimto plūdumu un sniegs klausītājiem patiesu,
gaišu mieru.

Esiet laipni gaidīti Daugavas muzeja kamermūzikas koncertos!

Satiksme uz abiem koncertiem:
Autobuss no Salaspils k/n Enerģētiķis: 14.45; atpakaļ - 18.55
Autobuss no Rīgas Latviešu biedrības nama: 14.15; atpakaļ - 18.30
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