
KONCERTA VEIDOTĀJIKONCERTA DALĪBNIEKI

Anda Eglīte – mākslinieciskā vadītāja, diriģente 

Kristīne Ojala  – diriģente

Ieva Mežgaile – diriģente

Valda Bagāta – diriģente

Teiksma Jansone – projekta vadītāja

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis, 
vadītāja Ilze Žvarte 

Babītes novada Kultūras centra koklētāju ansamblis „Balti”,
vadītāja Valda Bagāta 

Baldones novada domes koklētāju ansamblis „Dzītari”,
vadītāja Dace Cerbule

Dundagas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis,
vadītāja Dzintra Tauniņa  

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas koklētāju ansamblis,
vadītāja Teiksma Jansone

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis, 
vadītāja Dita Neilande 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” vokāli instrumentālais 
ansamblis „Zelta stīdziņas”, vadītāja Biruta Deruma      

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis,
vadītāja Kristīne Ojala  

Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis, vadītāja Dzintra Tauniņa  

Kultūras pils „Ziemeļblāzma" koklētāju ansamblis „Pūt, vējiņi”,
vadītāja Gita Andersone

Ķekavas pagasta Kultūras centra koklētāju ansamblis „Ekosēze”, 
vadītāja Ramona Davidone

Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis 
„Liepa”, vadītāja Linda Kūla

Madonas pilsētas kultūras nama koklētāju ansamblis „Rasa”,
vadītāja  Inese Ābola

Olaines Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Dzirksts”, 
vadītāja Anda Eglīte  

Pāvula Jurjāna mūzikas skolas vecāko klašu koklētāju ansamblis 
„Atbalsis”, vadītāja Ieva Mežgaile

Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” koklētāju 
ansamblis „Teiksma”, vadītāja Teiksma Jansone

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Koncertorganizācijas 
„Ave Sol” koklētāju ansamblis „Cantata”, vadītāja Anda Eglīte 

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas 
centra „Imanta” koklētāju ansamblis „Kārta”, vadītāja Dace Bleikša  

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas 
centra „Imanta” koklētāju ansamblis „Raksti”, vadītāja Ieva Šablovska 

Valmieras Mūzikas skolas koklētāju ansamblis „Accorda”, vadītāja 
Dace Cerbule

Kokļu mūzikas nakts koncerts

2018. gada 6. jūlijā plkst. 22.00
Rīgas Domā
Herdera laukumā 6

dziesmusvetki.lv
facebook.com/dziesmusvetki
instagram.com/dziesmusvetki
twitter.com/dziesmusvetki

draugiem.lv/dziesmusvetki
youtube.com/dziesmusvetki

Pārzinis: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Pils laukums 4, 
Rīga, LV-1365,  Tālr.: (+371) 67228985,
E-pasts: iesniegumi@lnkc.gov.lv.

Papildus informācija: www.dziesmusvetki.lv

Pasākumā plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to 
profesionālo darbību regulējošajiem likumiem un ir atzīstami 
par patstāvīgiem pārziņiem.

Pasākuma norise tiks fiksēta audio, 
audiovizuālā un fotogrāfiju veidā, pamatojo-
ties uz Dziesmu un deju svētku likumu un 
leģitīmu interesi, ar nolūku popularizēt 
svētkus, atspoguļot to norisi, veidojot 
nemateriālās kultūras mantojumu. Iegūtais 
materiāls neierobežotu laiku tiks saglabāts un 
publiskots iepriekš norādītajam nolūkam.

Foto: LNKC arhīvs, K. Bergs
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PROGRAMMA

LĪGA ANČEVSKA. Tad, kad miers… 

Atskaņo Justīne Nora Žilde, kokle  

ĒRIKS EŠENVALDS. Saules krustcelēs 

Atskaņo Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koklētāju 
ansamblis, vadītāja Kristīne Ojala    

RIHARDS DUBRA. Fantāzija – variācijas  

Atskaņo koklētāju ansambļi „Accorda”, „Dzītari”, 
vadītāja Dace Cerbule, un Jāzepa Mediņa vidusskolas 
koklētāju ansamblis, vadītāja Dita Neilande    

VALTS PŪCE. Vasaras vīzijas 
1. daļa Dienā pelēkā
2. daļa Pie ezera 
3. daļa Pieguļā 

Atskaņo koklētāju ansambļi „Atbalsis” (vecākā grupa), 
„Balti” un „Dzītariņi”, diriģente Valda Bagāta;
Reina Kotlere (flauta), Pauls Reinis (oboja)

LĪGA ANČEVSKA. Atbalsis  

Atskaņo  koklētāju ansamblis „Rasa”, vadītāja  Inese 
Ābola, un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 
koklētāju ansamblis, vadītāja Ilze Žvarte   

BIRUTA DERUMA. Saullēkts jūrā, pirmatskaņojums

Atskaņo vokāli instrumentālais ansamblis „Zelta 
stīdziņas”, vadītāja Biruta  Deruma       

ANDRIS VECUMNIEKS. Cikls „Zvani” –
Prelūdija, Kanons un Postlūdija 

Atskaņo koklētāju ansambļi „Cantata”, „Raksti”,
Ieva Kalniņa (kokle), Sanita Sprūža (kokle)  un
Ilona Birģele (ērģeles), vadītājas Anda Eglīte, Ieva Šablovska 

LĪGA ANČEVSKA. Zvanu dziesma, pirmatskaņojums  

Atskaņo koklētāju ansamblis „Dzirksts”,
vadītāja Anda Eglīte  

JĀNIS ĶEPĪTIS. Dainas  nr. I un VII  

Atskaņo Kolkas tautas nama un Dundagas Mūzikas un 
mākslas skolas koklētāju ansamblis,
vadītāja Dzintra Tauniņa  

KĀRLIS LĀCIS. Koklophonica 

Atskaņo koklētāju ansamblis „Kārta”,
vadītāja Dace Bleikša  

ALVILS ALTMANIS. Balāde Tēvzemei 

Atskaņo koklētāju ansambļi „Accorda”, „Dzītari”, „Cantata”, 
„Raksti”, „Teiksma”, „Kārta”, „Pūt, vējiņi”, „Liepa” un Jāzepa 
Mediņa  Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis, Ieva 
Kalniņa (kokle), Sanita Sprūža (kokle), Aigars Raumanis 
(saksofons) un Rūdolfs Pauls Rubenis (saksofons).
]Diriģente Anda Eglīte     

RAIMONDS TIGULS. Raksti  nr. II un IV 

Atskaņo koklētāju ansambļi „Pūt, vējiņi” un „Liepa”, vadītājas 
Gita  Andersone un Linda Kūla 

Akustisks kamermūzikas koncerts-maratons atklāj 
kokli kā smalku kamermūzikas instrumentu ar dzidru 
skaņu un plašām spēles tehniskajām un 
tembrālajām iespējām. Katrai mākslinieciskajai 
vienībai uzstājoties atsevišķi, tiek atklātas 
individuālā skanējuma nianses un ar savu īpašo  
pienesumu radīts kopīgs „skaņu raksts”. Koncerta 
noslēgumā tas izaug līdz visaptverošam, tembrāli 
piesātinātam skanējumam visu koklētāju ansambļu 
izpildījumā.

Koncertā skan 20.–21. gadsimta latviešu 
komponistu augstvērtīga oriģinālmūzika un latviešu
tautas dziesmu apdares koklei/koklētāju 
ansambļiem. Lai bagātinātu koncerta skaņu raksta 
paleti, programmā iekļautas kompozīcijas, kur 
koklei pievienojas arī citi akustiskie instrumenti –
flauta, saksofons, oboja, vijole, ērģeles u.c.

VILNIS SALAKS. Daina

Atskaņo koklētāju ansamblis „Ekosēze “ un Elmārs 
Vaivods (klarnete), vadītāja Ramona Davidone 

GEORGS PELĒCIS. Leģenda 

Atskaņo koklētāju ansambļi „Atbalsis“ (vecākā grupa) un 
„Balti”. Diriģente Ieva Mežgaile  

VITA RUDUŠA. Gaismēnas 

Atskaņo koklētāju ansamblis „Teiksma”,
vadītāja Teiksma Jansone 

KRISTĪNE OJALA. Canticum in amorum 

Atskaņo Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koklētāju 
ansamblis, vadītāja Kristīne Ojala   

LĪGA ANČEVSKA. Vēl viens sapņu dārzs 

Atskaņo koklētāju ansamblis „Cantata”,
vadītāja Anda Eglīte, Ieva Kalniņa (kokle), Sanita Sprūža 
(kokle) un Ilona Birģele (ērģeles)

LĪGA ANČEVSKA. Viļņi  

Atskaņo apvienotais koklētāju ansamblis,
Ilona Birģele (ērģeles)
Diriģente Kristīne Ojala

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis, 
vadītāja Ilze Žvarte 

Babītes novada Kultūras centra koklētāju ansamblis „Balti”,
vadītāja Valda Bagāta 

Baldones novada domes koklētāju ansamblis „Dzītari”,
vadītāja Dace Cerbule

Dundagas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis,
vadītāja Dzintra Tauniņa  

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas koklētāju ansamblis,
vadītāja Teiksma Jansone

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis, 
vadītāja Dita Neilande 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” vokāli instrumentālais 
ansamblis „Zelta stīdziņas”, vadītāja Biruta Deruma      

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis,
vadītāja Kristīne Ojala  

Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis, vadītāja Dzintra Tauniņa  

Kultūras pils „Ziemeļblāzma" koklētāju ansamblis „Pūt, vējiņi”,
vadītāja Gita Andersone

Ķekavas pagasta Kultūras centra koklētāju ansamblis „Ekosēze”, 
vadītāja Ramona Davidone

Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis 
„Liepa”, vadītāja Linda Kūla

Madonas pilsētas kultūras nama koklētāju ansamblis „Rasa”,
vadītāja  Inese Ābola

Olaines Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Dzirksts”, 
vadītāja Anda Eglīte  

Pāvula Jurjāna mūzikas skolas vecāko klašu koklētāju ansamblis 
„Atbalsis”, vadītāja Ieva Mežgaile

Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” koklētāju 
ansamblis „Teiksma”, vadītāja Teiksma Jansone

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Koncertorganizācijas 
„Ave Sol” koklētāju ansamblis „Cantata”, vadītāja Anda Eglīte 

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas 
centra „Imanta” koklētāju ansamblis „Kārta”, vadītāja Dace Bleikša  

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas 
centra „Imanta” koklētāju ansamblis „Raksti”, vadītāja Ieva Šablovska 

Valmieras Mūzikas skolas koklētāju ansamblis „Accorda”, vadītāja 
Dace Cerbule
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