Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā viesojoties
2018.gada 7.februārī Garkalnes MVP mūzikas programmu skolēni viesojās Inčukalna Mūzikas un
mākslas skolā, kur „Draudzības koncertā” satikās trīs mūzikas skolu skolēni – Garkalnes, Inčukalna un
Siguldas. Garkalnieši un inčukalnieši tikušies jau vairākas reizes gan Garkalnē, gan Vangažos, bet Siguldas
Mūzikas skolas skolēnus garkalniešiem bija iespēja redzēt un dzirdēt pirmo reizi.

Attēlā – visi koncerta dalībnieki
Šis „Draudzības koncerts” izvērtās par instrumentu iepazīšanas, kolektīvās muzicēšanas un
sadarbības koncertu! Instrumentu iepazīšana Garkalnes skolas bērniem sākās ar to brīdi, kad Inčukalna un
Siguldas skolas pārstāvēja akordeonisti un trompetisti. Šādu mūzikas instrumentu spēli nevar apgūt
Garkalnes skolā, un tāpēc mūsu bērni bija ļoti ieinteresēti un priekšzīmīgi klausītāji, īpaši tad, kad uz
skatuves iznāca Inčukalna skolas jaunais trompetists Pauls, viņa rokās bija vismazākā trompete!!! Šādu
mūzikas instrumentu tuvumā vēl nebija
skatījis neviens no mūsu skolēniem. Mazā
Rūdolfa Logina starojošais acu skatiens un
izpildītais skaņdarbs „Muļķe sirds” izsauca
aplausu vētru! Arī akordeona skanējumā
mūsu skolas skolēniem neiznāk ieklausīties
bieži, un Sofijas Garančas atskaņotajā
J.Ivanoviča skaņdarbā „Donavas viļņi” zāle
klausījās, izdzīvojot katru skaņu!
Attēlā – trompetists Rūdolfs Logins
Siguldas Mūzikas skolas skolēni nopietni
gatavojas gaidāmajam Starptautiskajam
L.Garūtas pianistu konkursam. Mums bija
lieliska iespēja dzirdēt skaņdarbu, kuru 12.03. klausīsies žūrija šajā prestižajā konkursā. Lieki piebilst –

L.Garūtas „Prelūdiju E dur” izskanēja pilnīgā klusumā, kad visi koncerta dalībnieki, aizturējuši elpu,
klausījās lielisko Markusa Renāra Eversa sniegumu. Domāju, ka klusībā katrs no klātesošajiem novēlēja
Markusam veiksmi konkursā!
Kolektīvās muzicēšanas un sadarbības pieredzi varēja gūt, jo koncerta dalībniekus priecēja mājinieku
kolektīvi – vijoles un flautas klases skolēni, savukārt Garkalnes skolas koncertprogramma bija sastādīta,
balstoties uz skolas dažādajiem kolektīvās muzicēšanas sastāviem. Garkalnes skolu pārstāvēja vijoles spēles
2.klases ansamblis (Marija Jure, Anastasija Leonidova, Ance Bringule, Akvelīna Sitņika), ģitāristu (Marta
Kļaviņa, Andrejs Pavlāns) un flautu duets (Sofija Āboltiņa un Emīlija Rosicka), saksofonu kvartets
(Patrīcija Skricka, Kārlis Palms, Leonīds Čupriņins, Krišs Klibinskis). Pirmais šī gada „iznāciens” uz
skatuves bija skolas vokāli instrumentālajam ansamblim (Annija Bildarte, Rūta Zibene, Elza Grudule, Sofija
Āboltiņa, Emīlija Rosicka, Artis Tomsons, Valters Seržāns, Andrejs Pavlāns, Jēkabs Taranda) ar
pirmatskaņojumiem – divām latviešu tautas dziesmām Ivara Jercuma apdarē „Šķērsu dienu saule tek” un
„Noriet saule vakarā”.
Īpašs prieks par Garkalnes skolas pedagogiem, kuri atbalstīja savus bērnus šajā koncertā. Ingūna
Lielbārde, Linda Auzāne, Rūdolfs Missa un Ivars Jercums bija kopā ar saviem audzēkņiem.
Uzņemšana Inčukalna Mūzikas skolā
(Vangažu telpās) bija lieliska! Padomāts par
visu – atjautības konkurss skatītājiem, kurā
varēja nopelnīt mazas un mīļas balviņas; jauks
cienasts
mazajiem
māksliniekiem
un
skolotājiem, kuri varēja pārrunāt koncerta
norisi, uzstāšanās veiksmes un neveiksmes, kā
arī aktualitātes mūzikā. Atklāti sakot, gribējās
vēl un vēl uzkavēties, baudīt viesmīlību un
lielisko mūzikas skolotāju sabiedrību!
Attēlā – skatītāju konkursa laikā.

Paldies Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei Ievai Kikustei par uzaicinājumu!
Lai visiem veicas II pusgada koncertos, festivālos un ikdienas darbos!
Direktora vietniece mākslu jomā – Inga Pelcmane

