LNSO AICINA UZ AIZRAUJOŠU
VASARAS NOSLĒGUMU FESTIVĀLĀ
“LNSO VASARNĪCA 2020”!

INFORMĀCIJA
PAR KONCERTU NORISI
UN BIĻETĒM

PIEKTDIENA, 21. AUGUSTS

Festivāls domāts ģimenēm ar bērniem, draugu kompānijām, klasiskās
un neakadēmiskās mūzikas interesentiem, ziņkārīgajiem — ikvienam.
Festivāls aizsākās 2015. gadā Cēsīs, pērn nosvinēja piecu gadu jubileju
Rēzeknē un nu ierodas Ventspilī — koncertzālē “Latvija”.

Visi festivāla pasākumi norisināsies koncertzālē “Latvija”, Ventspilī.

21.00

Atklātas jūras majestātiskie viļņu ritmi, kaiju un ķīru
spēcīgās balsis, augusta pilnbrieds gladiolās un
asterēs, teicama sabiedrība, fantastiska mūzika
un augstas klases mūziķi — tā būs neaizmirstama
nedēļas nogale Ziemeļkurzemē!
Festivāla pirmajā vakarā skanēs Gēršvina un Elingtona hiti LNSO brāsbenda koncertā zem klajas debess.
Sestdien būs divi LNSO un Gunta Kuzmas koncerti ar laikmetīgu mūziku
no Amerikas.
Festivāla noslēguma koncertā svētdien uzmanības lokā būs liela skaistuma un vieglu skumju pazinējs Gija Kančeli. Dižo gruzīnu skaņradi atcerēsimies viņa kinomūzikā, ko kopā ar LNSO un Andri Pogu spēlēs meistara
draugi Xylem Trio un Raimonds Pauls.
Rādīsim izrādi bērniem “Zenīts”, būs Brēmenes muzikanti, un svētdienas
pusdienlaikā pianista Raimonda Petrauska, pianista Edgara Cīruļa un
basista Toma Poiša vadībā notiks improvizācijas meistarstunda mūzikas
zinātājiem un iesācējiem. Meistarklasē un festivāla publiskajās sarunās
klāt varēs būt ikviens, jo savu jauno podkāstu LNSO šoreiz ne tikai raidīs,
bet arī rādīs tiešsaistē.
Vakara koncertu laikā darbosies bērnistaba — prieks bērniem un mierīgs
koncerts vecākiem.

Koncertu “LNSO, Glāss un Mjūlijs” plkst. 20 un “LNSO, Raimonds Pauls
un Gija Kančeli” varēs baudīt tiešsaistē, iepriekš iegādājoties biļetes.
Improvizācijas meistarstundu varēs bez maksas vērot tiešsaistē,
piesakoties uz lnso@lnso.lv.

FESTIVĀLA
PROGRAMMA
LNSO BRASS BAND UN GĒRŠVINS
Mazās zāles brīvdabas skatuve, brīvdabas koncerts
ORESTA SILABRIEŽA UN MIKA MAGONES DJ SETS
SESTDIENA, 22. AUGUSTS

Biļetes uz pasākumiem var iegādāties koncertzāles kasē, “Biļešu
paradīzes” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv.

16.00

LNSO, GLĀSS UN MJŪLIJS
Koncertzāle “Latvija”, Lielā zāle

10% atlaide uz simfoniskajiem koncertiem skolēniem, studentiem,
invalīdiem, senioriem, “3+ Ģimenes kartes” īpašniekiem. 20% atlaide
uz izrādi “Zenīts” invalīdiem un “3+ Ģimenes kartes” īpašniekiem.

18.30

MUZIKĀLA PASAKA BĒRNIEM “BRĒMENES MUZIKANTI”
Koncertzāle “Latvija”, Mazā zāle

19.00

LNSO PODKĀSTA VASARNĪCAS SPECIĀLIZLAIDUMS
Koncertzāle “Latvija”, Sarīkojumu zāle 2. stāvā

20.00

LNSO, GLĀSS UN MJŪLIJS
Koncertzāle “Latvija”, Lielā zāle

Detalizētu pasākuma programmu atradīsiet www.lnso.lv/vasarnica,
kā arī LNSO un koncertzāles “Latvija” Facebook vietnēs.

KONTAKTI
LNSO e-pasts: lnso@lnso.lv | Tel.: +371 67224850
Koncertzāles “Latvija” e-pasts: kf@ventspils.lv | Tel.: +371 25773303

SVĒTDIENA, 23. AUGUSTS
12.00

MUZIKĀLA IZRĀDE BĒRNIEM “ZENĪTS”
Koncertzāle “Latvija”, Lielā zāle

12.00

IMPROVIZĀCIJAS MEISTARSTUNDA
Tiešsaistē lnso.lv

16.00

LNSO PODKĀSTA VASARNĪCAS SPECIĀLIZLAIDUMS
Koncertzāle “Latvija”, Sarīkojumu zāle 2. stāvā

17.00

LNSO, RAIMONDS PAULS UN GIJA KANČELI
Koncertzāle “Latvija”, Lielā zāle
Pasākums klātienē

Pasākums tiešsaistē

PIEKTDIEN, 21. AUGUSTĀ, PLKST. 21.00
Mazās zāles brīvdabas skatuve | Brīvdabas koncerts

LNSO BRASS BAND UN GĒRŠVINS
LNSO BRASS BAND
Diriģents JĀNIS RETENAIS
PROGRAMMĀ:
Džordžs GĒRŠVINS, Djūks ELINGTONS, Kols PORTERS,
Skots DŽOPLINS, Adams BLEIKS, Antonio Karloss ŽOBIMS
Ar spožām un skanīgām metālpūtēju fanfarām koncertzāles “Latvija”
amfiteātrī durvis viesiem vērs “LNSO vasarnīca”! Gēršvina amerikānis
atkal ceļos uz Parīzi, Porgijs un Besa turpinās savas kaislības, neviens
nespēs apstādināt Elingtona “Karavānu”, ciemos būs Žobima meitene
no Ipanemas un Portera klauns, romantiskās noskaņās sevi prezentēs
Bleiks un popūrija virknē – Džoplins. Amerikānisku noskaņu pilns
mūzikas virpulis, kas kā radīts atkalsatikšanās svētkiem.

Programmā pārstāvēts viens no slavenākajiem mūsdienu amerikāņu
komponistiem Filips Glāss, kurš kļuvis vienlīdz populārs gan klasiskās,
gan populārās mūzikas klausītāju vidū. Viņš šķērsojis robežas, savā
simfoniskajā mūzikā integrējot Deivida Bovija melodijas, bet savu
kinomūziku, sākot jau ar ikonisko Koyaanisqatsi, padarījis par neatņemamu laikmetīgās simfoniskās mūzikas sastāvdaļu. Dzirdēsim
Glāsa 11. simfoniju – vērienīgu simfonisku darbu ar psihedēlisku
skanisku iedarbību, ko īpašu darīs Ventspils koncertzāles akustika.
Koncertā skanēs arī Glāsa tradīcijas turpinātāja, amerikāņu komponista
Niko Mjūlija opusi, kuros varēs izbaudīt koncertzāles unikālo ērģeļu
skanējumu, ko papildinās alta un marimbas fascinējošie tembri.
Koncerts tapis Latvijas valsts simtgades
programmas ietvaros.
Koncerts plkst. 20.00 arī tiešsaistē lnso.lv
Koncertu laikā darbosies bērnistaba
Biļetes no 10 EUR

Vakara noslēgumā pie dīdžeja pults stāsies Orests Silabriedis un
koncertzāles mākslinieciskais vadītājs Miks Magone.
Bez maksas

SVĒTDIEN, 23. AUGUSTĀ, PLKST. 17.00 | Koncertzāles “Latvija” Lielajā zālē

LNSO, RAIMONDS PAULS
UN GIJA KANČELI

IMPROVIZĀCIJAS
MEISTARSTUNDA

RAIMONDS PAULS – klavieres
XYLEM TRIO:
OSKARS PETRAUSKIS – saksofons
RAIMONDS PETRAUSKIS – klavieres
RIHARDS ZAĻUPE – sitaminstrumenti
Diriģents ANDRIS POGA

Ne tikai dzirdēt mūziku, bet arī klausīties! Pārvarēt miera stāvokli
un pašam kļūt par muzikālas informācijas sastāvdaļu! Ar ko sākt?
Kā tuvoties skaņumākslai?

PROGRAMMĀ:
Gijas KANČELI un Raimonda PAULA mūzika
Jaunais Pauls aizbrauc uz Gruziju, tieši ap to laiku
Kančeli sāk interesēties par džezu, un dzirdēt to
dzīvā atskaņojumā ir īsta laime. Tā pirms sešām
desmitgadēm sākās abu komponistu draudzība,
ko piepildīja sajūsma un sirsnīgas sarunas par
mūziku, tikšanās vairākos ieskaņojumos un tvartā.
Nu vairs atliek tikai tikšanās mūzikā.
Klusums kā svarīgs Kančeli mūzikas elements
atklājas vairākkārt, arī kontrastu pilnajā
À la duduki. Kinomūzika atklāj gruzīnisko
dzīves plūdumu, bet svītā Hanuma
iezaigojas arī humora nots.

SESTDIEN, 22. AUGUSTĀ, PLKST. 16.00 UN 20.00
Koncertzāles “Latvija” Lielajā zālē

LNSO, GLĀSS UN MJŪLIJS

Koncerts arī tiešsaistē lnso.lv
Koncerta laikā darbosies bērnistaba
Biļetes no 20 EUR

PĒTERIS TRASUNS – alts
GUNTARS FREIBERGS – marimba
AIGARS REINIS – ērģeles
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
Lietuvas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi
Igaunijas Valsts simfoniskā orķestra mūziķi
Diriģents GUNTIS KUZMA

SVĒTDIEN, 23. AUGUSTĀ, PLKST. 12.00 | Tiešsaistē lnso.lv

Trīs pieredzējuši meistari — pianists Raimonds Petrauskis, pianists un
komponists Edgars Cīrulis, kontrabasists, basģitārists Toms Poišs —
runās par improvizēšanas noslēpumiem, un šī būs nodarbība ikvienam —
gan topošam vai esošam mūzikas profesionālim, gan tam, kurš mūziku
līdz šim lietojis tikai kā klausītājs.
Pasākumu līdzfinansē Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils
pilsētas domes Kultūras centrs” projekta “Ventspils pilsētas domes
Kultūras projektu konkurss” ietvaros.
Improvizācijas meistarstundu varēs bez maksas skatīties tiešsaistē. Iepriekš
lūdzam pieteikties, rakstot uz lnso@lnso.lv

PASĀKUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
SESTDIEN, 22. AUGUSTĀ, PLKST. 18.30 | Koncertzāles “Latvija” Mazajā zālē

MUZIKĀLA PASAKA BĒRNIEM
“BRĒMENES MUZIKANTI”
EGILS UPATNIEKS – oboja
IEVA UPATNIECE – čells
ERNESTS MEDIŅŠ – sitaminstrumenti
IEVA ŠABLOVSKA – arfa

PROGRAMMĀ:
Niko MJŪLIJA ērģeļu un simfoniskā mūzika
Filipa GLĀSA 11. simfonija

KO DARĪT VENTSPILĪ?

KUR PAĒST VENTSPILĪ?

LIVONIJAS ORDEŅA PILS
Jāņa iela 17
Livonijas ordeņa pils ir viens no vecākajiem
viduslaiku cietokšņiem Latvijā, kas saglabājies
līdz mūsdienām. Pirmoreiz pieminēta 1290. gadā,
pils tagad atjaunota, saglabājot vēsturiskās
detaļas.

TEĀTRA NAMS “JŪRAS VĀRTI”
Karlīnes iela 40 | jurasvarti.lv
Teātra nams “Jūras vārti” piedāvā dažādu žanru
profesionālo skatuves mākslu – teātra, operas un
baleta uzvedumus, klasiskās, populārās, eksperimentālās, tautas un citu žanru mūzikas koncertus,
vizuālās un jauno mediju mākslas izstādes.

SKRODERKROGS
Restorāns | Skroderu iela 6

EKSKURSIJU KUĢĪTIS “HERCOGS JĒKABS”
Viens no populārākajiem pilsētas tūrisma objektiem
ir Ventspils brīvostas ekskursiju kuģītis “Hercogs
Jēkabs”. 45 min vai 1h garā braucienā laikā ir
iespēja aplūkot Ventas upes grīvu, vecpilsētu un
Ventspils brīvostas industriālo teritoriju un jūras
vārtus.

AMATU MĀJA
Skolas iela 3
Amatu mājas ēkā kādreiz darbojusies apriņķa skola,
un apmeklētājiem tiek piedāvāta 19. gs. stilā iekārtota mācību klase. Iepriekš piesakoties, iespējams
piedalīties mācību stundā, kas norit tā laika tradīcijās.
Suvenīru salonā var nopirkt amatnieku darinājumus.

TEX-MEX
Restorāns | Ganību ielā 14

OSTGALS
Rimta pilsētas daļa, kas sākusi veidoties 19. gs.
pēc aicinājuma apkārtnes zemniekiem apmesties
uz dzīvi kāpu joslā, lai novērstu pilsētas aizputināšanu ar smiltīm. Mūsdienās tā ir savdabīga, romantiska vide ar bruģētām klusām ieliņām un pievilcīgu
19. gs. koka apbūvi.

OBSERVATORIJA UN PLANETĀRIJS
Maiznieku iela 11 | +371 63622805
Venstpilī atrodas Latvijā modernākais un lielākais
digitālais planetārijs. Seansos uzsvars tiek likts uz
Zemes un tai tuvākās Visuma daļas izzināšanu.
Biļetes uz seansiem ieteicams rezervēt iepriekš.
E-pasts: planetarijs.observatorija@ventspils.lv.

RĀTSGALDS
Restorāns | Baznīcas iela 2

PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJS
UN ENKURU TAKA
Riņķa iela 2
Piejūras muzeja teritorijā izvietotas etnogrāfiskas
ekspozīcijas, kas liecina par tradīcijām, kuru saknes
ir gadsimtiem senas. No lielākajiem Piejūras brīvdabas muzeja enkuriem ir izveidota Enkuru taka.

RADOŠĀ MAIZES LABORATORIJA
“RAMALA”
Lielais prospekts 48
“Ramala” ir vieta, kur ikvienam ir iespēja piedzīvot
maizes tapšanas procesu. Ikdienā “Ramala” darbojas kā kafejnīca, kurā var iegādāties un nobaudīt
neparastas garšas svaigi ceptas maizes.

PASIEKSTES VĒJDZIRNAVAS
Krodziņš, apartamenti
Vārves pagasts, Ventspils novads

DIENVIDU MOLS
Dienvidu mols ir lieliska pastaigu vieta, kur novērot
saules rietu, vareno jūras viļņošanos vētras laikā,
kā arī lielo kuģu ienākšanu ostā. Iespējams doties
pastaigā pa Dienvidu mola promenādi, kas ved līdz
pat bākai. Brīnišķīgu ainavu no augšas uz pilsētu un
jūru var baudīt no 19 m augstā Skatu torņa.

MĀJDZĪVNIEKU VIESNĪCA
Robežu iela 98 | +371 28355173
E-pasts: etimras7@inbox.lv
Ja jums kaut kur jādodas, un nezināt, kam uzticēt
savu mājdzīvnieku jūsu prombūtnes laikā, tad šo
problēmu lieliski atrisinās mājdzīvnieku (suņu, kaķu,
eksotisko putnu un dzīvnieku) viesnīca.

BURGERBĀRS
Kafejnīca | Pils iela 28

Bērnus vecumā no 2 līdz 6 gadiem priecēsim ar stāstu par Brēmenes
muzikantiem, teatralizētā gaisotnē atskaņojot populārus klasiskās
mūzikas skaņdarbus. Ņemot vērā bērnu uztveri, tiek veidots tieši šai
vecuma grupai atbilstošs koncerts, kurā četri LNSO mūziķi gan spēlēs
savus instrumentus, gan pārtaps par Brēmenes muzikantiem.
Bērniem no 2 līdz 6 gadu vecumam
Bez maksas, ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz lnso@lnso.lv

SVĒTDIEN, 23. AUGUSTĀ, PLKST. 12.00 | Koncertzāles “Latvija” Lielajā zālē

MUZIKĀLA IZRĀDE
BĒRNIEM “ZENĪTS”

Mūzika – JĀNIS ŠIPKĒVICS
Dzeja – MARTS PUJĀTS
Solisti – EDUARDS JANSONS, EMĪLS PATRIKS DZENĪTIS
“LNSO ZENĪTANSAMBLIS” GUNTA KUZMAS vadībā
Režisors VIESTURS MEIKŠĀNS
Scenogrāfe RŪTA BRIEDE
2017. gadā tapušais Jāņa Šipkēvica dziesmu
cikls “Zenīts” sacerēts 7 instrumentiem
un 2 dziedošiem zēniem. Izrāde veidota
kā paša Jāņa un viņa kādreizējā
klasesbiedra, dzejnieka Marta Pujāta
emocionāls vēstījums par skolasgados
pieredzēto.
Divi dziedoši zēni skatītājiem zīmē 90. gadu
Rīgas Doma kora skolas mācību klases un gaiteņus,
brauc liftā, raksta diktātus, spēlē Super Mario un sapņo
par jaunām botām. Jāņa Šipkēvica suģestējošā mūzika un
Marta Pujāta asprātīgie dzejoļi pamodina bērnu, kas līdz mūža
galam mīt katrā no mums. Izrāde liek smaidīt, sniedz lielu prieku
un dāvina spilgta piedzīvojuma sajūtu.
Izrāde “Zenīts” tika nominēts balvai “Kilograms kultūras” kategorijā
“Gada pārsteigums” un Lielajai mūzikas balvai 2017 kā “Gada uzvedums”.
Programma sagatavota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu
mērķprogrammas ““Latvijas skolas soma” satura radīšana” ietvaros.
Bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam
Biļetes – 10 EUR

