
Iepazīstam mūziku! 
 

2013./ 2014.m.g.Garkalnes MVV mūzikas jomu 4.- 8.klašu audzēkņiem bija lieliska iespēja iepazīt 

mūziku tās dažādībā un skaistumā, apmeklējot koncertapvienības „Latvijas koncerti” koncertlektorija 

ciklu „Mūzika Tev”. Koncertlektorija ietvaros ir 4 abonementa izrādes, kur skolēni iepazīstas ar 

dažādiem mūzikas stiliem, to izpildītājiem un stilu interpretāciju.  

 

16.oktobrī notika pirmā izrāde „Ritma festivāls”. Pārsteigtie skolēni iepazinās ar  grupu „Pulsa 

efekts”, kura demonstrēja dažādas skaņas – sākot no klasisko sitaminstrumentu skanējuma līdz 

skaņām, kuras rada celtnieku trepes, plastmasas vai metāla spaiņi u.c. Izrādi papildināja deju grupa 

„Ritms”. Neatņemama izrāžu sastāvdaļa ir iepazīšanās ar dažādiem instrumentiem, šoreiz bija 

pienākusi sitaminstrumentu kārta – marimba, džamba, perkusijas u.c. raisīja audzēkņu iztēli un 

mākslinieki izpelnījās ilgus jo ilgus aplausus.  

 

20.novembrī, Latvijas Republikas dibināšanas mēnesī, koncertlektorijs bija veltīts Latvijas 

Republikas vēsturei. No Latvijas Republikas dibināšanas dienas līdz mūsdienām, cauri vēstures 

līkločiem, neizvairoties no sarežģītākajiem vēstures jautājumiem, audzēkņus veda  koris „Sola”, 

„Pūces etnogrāfiskais orķestris”, Māra Upmane- Holšteine un Marts Kristiāns Kalniņš. Interesantais 

muzikālais uzvedums, kuru papildināja dokumentālie kadri, mijās ar atbilstošā laika dziesmām un 

mūziku, audzēkņiem, protams, vislielāko sajūsmu izraisīja pazīstamākie skaņdarbi, „viņu laikmeta 

dziesmas”.   

 

11.decembrī mūzikas nodaļas 1.-3.klašu audzēkņi apmeklēja „LeNeSOna Ziemassvētku koncertu” 

Lielajā Ģildē. Spēlēja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Diriģents un koncerta vadītājs bija 

Andris Vecumnieks. Vislielāko prieku bērniem sagādāja lelle LeNeSOns, kas palīdzēja vadīt 

pasākumu un radīja apburošu atmosfēru zālē. 

Programmā skanēja skaistākās Ziemassvētku dziesmas orķestra un Jāzepa Mediņa mūzikas skolas 

zēnu kora kopskaņā. Īpašu Ziemassvētku pārsteiguma dāvanu – pirmatskaņojumus -  bija 

sagatavojuši komponisti Māris Lasmanis un Jānis Porietis 

Par koncertu bērni sacīja: "Man patika, kā LeNeSOns rotāja egli." (Kristofers 2.klase); "Man patika, 

kā dziedāja zēnu koris, ka skanēja mūzika no filmas 'Viens pats mājās 1." (Gustavs 2.klase); "Ļoti, 

ļoti patika vijoles." (Artis 2 klase); " Ļoti labi izskanēja P.Čaikovska "Ziedu valsis''." (Jēkabs 

1.klase);  "LeNeSOnam bija smieklīga balss" (Georgs 1.klase).  

 

29.janvāris – 4.- 8.klašu audzēkņi devās uz 3.abonementa izrādi „Ūdeņu teikas un leģendas”. Īstus 

svētkus jauniešiem bija sagādājis Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris, kura 

izpildījumā varēja dzirdēt ūdeņiem veltītus skaņdarbus no baroka laika līdz mūsdienām- skaņdarbi 

no k/f „Titāniks” un „Karību jūras pirāti”. Visu audzēkņu skatienus piesaistīja arī smilšu kino, kur, 



skanot mūzikai, kino kadri veidojās klausītāju acu priekšā. Pēc koncerta pat izskanēja doma, ka būtu 

jauki, ja skolā iegādātos šādu projektoru un mūsu mākslinieki apgūtu šo tik interesanto mākslu.   

 

5.martā mūsu audzēkņus sagaidīja pēdējā abonementa izrāde „Pārmaiņu vējš”. Izrādē piedalījās 

Kazanovas simfoniskais orķestris un grupa „Tumsa”.  Arī šoreiz bērniem bija iespēja iepazīties ar 

mūzikas pasaules daudzkrāsainību un dažādību. Bagātīgi un krāšņi skanēja leģendārā ansambļa 

„Scorpion” „Apocaliptica”, karstasinīgā meksikāņu mūzika Riharda Bērziņa, simfoniskā orķestra un 

grupas izpildījumā. Un, protams, Mārtiņa Freimaņa neaizmirstamās dziesmas Valtera Fridenberga un 

grupas „Tumsa” izpildījumā.  

 

Arī 2014./ 2015.m.g.centīsimies apmeklēt koncertlektorija „Mūzika Tev” abonomenta izrādes un 

mēģināsim šādu iespēju sniegt arī mūzikas programmas jaunāko klašu audzēkņiem!   

 

Ingūna Lielbārde un Inga Pelcmane  


