
Mācāmies mūziku, vērojam māksliniekus un uzkrājam pieredzi! 

  Garkalnes MVV mūzikas programmu audzēkņiem ir iespēja 

apmeklēt koncertapvienības „Latvijas koncerti”  rīkotos 4. koncert-

lektorijus „Mūzika Tev”. Tajos būs iespēja tikties ar Latvijā 

populāriem mūziķiem un grupām, iegūt papildus zināšanas par 

mūzikas žanriem un stiliem, kā arī papildināt teorētiskās zināšanas 

par mūziku.  

Šajā mācību gadā plānotas šādas izrādes:  

1.- 4.klašu mūzikas programmu audzēkņiem 1.abonomenta izrādes (otrdienās plkst. 11.30) 

11. novembrī – „ Sakārnīša meža pasakas”  (ar tautas dziesmām, mīklām un rotaļām par latviešu dzīvesziņu 

ar solistiem Jolantu Strikaiti, Jāni Kurševu, Valteru  Pūci, Uģi Krišjāni un komponistu Jēkabu Nīmani. 

9.decembrī – „ Karaļa dārznieks un brīnumpuķe” (senās mūzikas uzvedums ar orķestri Collegium 

Musicum Riga, solistiem Sergeju Jēgeru, Andžellu Gobu, Daini Skuteli un Bauskas pils seno deju grupu 

„Galms”). 

20.janvārī – „ Mošķīši mostas” (ar J.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri un smilšu kino 

par raganām, burvjiem un citiem nelabajiem). 

10.martā – mūzikls „ Mazais princis”  (ar Francijas un pašmāju māksliniekiem Ilzi Lejiņu, Frederiku 

Ormēnu, Baibu Berķi, Raimondu Petrauski, Rihardu Bērziņu un mūsdienu deju grupu). 

5.- 8.klašu mūzikas programmu audzēkņiem 3.abonomenta izrādes (trešdienās plkst.12.00) 

15.oktobrī – „Melnā stārķa lidojums”  (Mūzika un ekoloģija ar mūzikas skolu apvienoto simfonisko 

orķestri, Valdi Muktupāvelu, Rīgas Saksofonu kvartetu un Dabas Koncertzāles mūziķiem).  

19.novemrī – „Viena diena viduslaiku Rīgā” (ar Schola Cantorum Riga,  viduslaiku dejām, spēkavīriem un 

žonglieriem). 

11.februārī – „NBS 007” (meklējot nenotveramo ar Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestri, Valteru Pūci un 

Ralfu Eilandu) 

8.aprīlī – „Spēka vārdi” (ar grupām „ Elektrofolk”, „ Dzelzs vilks”, „Buras”  un Oskaru Petrauski.)  

Vecāko klašu skolēniem 4.abonomenta izrādes (ceturtdienās plkst.12.00) 

16.oktobrī – „Koru karaliene Latvija”  (jauniešu koris „Balsis”, Rīgas Doma kora skolas, J.Mediņa Rīgas 

mūzikas vidusskolas koris un Raimonds Tiguls Pasaules koru olimpiādes atskaņās).  

20.novemrī – „19.gadsimta Rīga. Nenotikušas tikšanās” (ar J.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas 

simfonisko orķestri un komponistiem Rihardu Vāgneru, Franci Listu un Hektoru Berliozu). 

12.martā – „Akordeonu triumfs” (ar pasaules labākajiem akordeonistiem no Itālijas, Vācijas, Krievijas un 

Latvijas) 

9.aprīlī – „Spēka vārdi” (ar grupām „ Elektrofolk”, „ Dzelzs vilks”, „Buras”  un Oskaru Petrauski.)  

Domāju, ka šādu koncertu apmeklējums paplašinās mūsu audzēkņu redzesloku un dos nenovērtējamu 

koncertapmeklējumu pieredzi!  

Cieņā - Inga Pelcmane, direktora vietniece mākslu jomā 


