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GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTS 

TEV
TUVUMĀ



PROGRAMMA
ZVANI No cikla Nachtgesang, Selga Mence (1953) 

Dzied vokālais ansamblis Putnu dārzs

CIK VARENA IR 
PASAUL`S TELPĀ

Bruno Skulte (1905–1976), Kārlis Kundziņš (1850–1937) 
Kopdziesma

LŪGŠANA – 
ŠŪPUĻDZIESMA

Andrejs Selickis (1960) 
Atskaņo Jānis Pelše, ērģeles

KYRIE Leons Amoliņš (1937) 
Dzied vokālā grupa Anima Solla

O BONE JESU Andris Gailis (1970) 
Dzied senās mūzikas ansamblis Canto

136. PSALMS
Andrejs Selickis (1960)
Dzied senās mūzikas ansamblis Canto, vokālā grupa Anima Solla,  
Preiļu vīru vokālais ansamblis

LŪGŠANA Agneta Krilova-Bērziņa (1980)
Dzied vokālā grupa Anima Solla

DIEVA LŪGUMS Jāzeps Vītols (1863–1948), Augusts Kažociņš  
Dzied vokālais ansamblis Putnu dārzs

DIEVMĀTEI Andrejs Selickis (1960), Elza Stērste (1885–1976)
Kopdziesma

VENITE OMNES Rihards Dubra (1964) 
Dzied vokālais ansamblis Ēra

MATER AMABILIS Jēkabs Jančevskis (1992)
Dzied vokālais ansamblis Mägi Ensemble (ASV)

O SALUTARIS 
HOSTIA

Ēriks Ešenvalds (1977) 
Dzied vokālais ansamblis Mägi Ensemble (ASV), 
vokālā grupa Anima Solla, vokālais ansamblis Ēra

APRIĶU 
PASTORĀLE

No svītas Kurzemes baroks, Marģeris Zariņš (1910–1993) 
Atskaņo Jānis Pelše, ērģeles

Foto: LNKC arhīvs, K. Bergs



DEBESSMIERS Jēkabs Graubiņš (1886–1961), Kārlis Krūza (1884–1960) 
Dzied Preiļu vīru vokālais ansamblis

DIEVS,  
MĪĻAIS TĒTIŅ

Jāzeps Vītols (1863–1948), Roberts Bērziņš (1868–1935) 
Kopdziesma

SVĒTĪGIE GARĀ 
NABAGIE

Georgs Pelēcis (1947), Mateja evaņģēlijs, 
5. nod., 3.–5. pants 
Pasaules pirmatskaņojums sešiem vokālajiem ansambļiem, vijolei,  
altam, čellam, trombonam un ērģelēm.

PROGRAMMA





Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” 
vokālais ansamblis Putnu dārzs, vadītāja Antra Dreģe 
Ogres novada Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla, vadītāja Mārīte Puriņa 
Mazsalacas novada Kultūras centra vokālais ansamblis Ēra, 
vadītāja Dita Tomsone
Latvijas Universitātes senās mūzikas ansamblis Canto, vadītāja Kristīne Gaile 
Preiļu kultūras nama vīru vokālais ansamblis, vadītājs Alberts Vucāns  
Sieviešu vokālais kamermūzikas ansamblis Mägi Ensemble (Sietla, ASV), 
vadītāja Hetere Maklaulina (Heather McLaughlin).
Instrumentālais ansamblis: Jānis Pelše (ērģeles), Hetere Maklaulina (vijole), 
Jānis Livdāns (trombons), Pēteris Trasūns (alts), Ainārs Paukšēns (čells),  
Artūrs Bērziņš (trombons)

Mākslinieciskā vadītāja – Antra Dreģe
Režisore – Zane Kreicberga
Gaismu mākslinieks – Artūrs Dzirne-Dzirnis
Komponists, jaundarba autors – Georgs Pelēcis
Aranžējumu un pārlikumu autors – Andris Gailis
Scenogrāfs – Oskars Dreģis
Projekta vadītāja  – Ilze Dimza

Anima Solla ir a cappella vokālā grupa, ko 1998. gadā Jumpravā dibinājusi mūzikas 
pedagoģe un diriģente Mārīte Puriņa. Ansamblī sešas dziedātājas – to vidū gan Latvi-
jas augstskolu studentes, gan komponiste, gan tulkotāja, gan mājsaimniece: Mārīte Junita 
Apsīte, Elīza Ella Dumpe, Agneta Krilova-Bērziņa, Ilze Riže, Anna Rudzīte un Anete Viļuma.

Preiļu novada kultūras centra vīru vokālais ansamblis dibināts 1996. gadā. Ansamblī 
dzied 11 vīri, dažādu profesiju pārstāvji. Ansambļa repertuārā latgaliešu un latviešu tautas 
dziesmu apdares, latviešu komponistu oriģināldziesmas.

Jauktais vokālais ansamblis Putnu dārzs ir pazīstamā sieviešu ansambļa Putni tradīciju 
mantinieks. 2008. gadā uz vokālā ansambļa Putni bāzes izveidojās divi patstāvīgi kolek-
tīvi – profesionālu brīvmākslinieču grupa Putni un jauktais ansamblis Putnu dārzs. Kopjot 
a cappella dziedāšanas tradīciju, ansamblis Putnu dārzs realizē savu īpašu darbības prog-
rammu un īsteno radošas, konceptuālas un inovatīvas sadarbības formas, uzstājoties kopā 
ar citiem kolektīviem, kā arī profesionāliem mūziķiem un komponistiem.

Senās mūzikas ansamblis Canto dibināts 1982. gadā Irēnas Nelsones un Andreja Mūr-
nieka vadībā un līdz valsts neatkarības atjaunošanai bijis vienīgais senās vokālās mūzikas 
izpildītājs Latvijā, kas koncentrējies uz gotikas un renesanses laikmeta stila mūziku. Kopš 
2008. gada ansambli vada Kristīne Gaile un Andris Gailis, izveidojot divus neatkarīgus 
sastāvus. Canto jaunais sastāvs debitējis koncertā Lutera baznīcā Torņakalnā, labdarības 
koncertos, sadarbojas ar Pētera Vaickovska vadīto ansambli Dūkņu Sils.

Vokālā grupa Ēra kopā dzied gandrīz desmit gadus. Un šajā laikā Ditas Tomsones vadībā 
izaugusi no vienkāršas trīsbalsības līdz krāšņai sešbalsībai dažādos žanros un valodās. Vis-
lielākais Ēras prieks – arvien ļauties jauniem izaicinājumiem, pat šķietami nepaveicamiem.

Mägi Ensemble ir sieviešu vokālais ansamblis no Sietlas (ASV), kas izpilda latviešu, lie-
tuviešu un igauņu komponistu mūziku. Ansambļa vadītāja Hetere Maklaulina (Heather 
McLaughlin), interesējoties par Baltijas valstu mūziku, pierāda mūzikas spēku, spēju apvie-
not, vienlaikus saglabājot katras tautas kultūras mantojumu.

Antra Dreģe
ir vokālās grupas Putni vadītāja kopš 1993. 
gada. Viena no vadošajām māksliniecēm 
savā nozarē, kur darbojas gan kā atskaņo-
tājmāksliniece un diriģente, gan kā inovatore, 
sadarbības projektu iniciatore un produ-
cente. Bijusi virsdiriģente 48. Latviešu kultū-
ras dienās Adelaidē, XXIV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XIV Deju svētku koncerta „Mīles-
tības dziesmas” mākslinieciskā vadītāja. 
Kopš 2014. gada ir Jaunās mūzikas festivāla 
„Arēna” direktore.

Zane Kreicberga
ir teātra režisore, Latvijas Kultūras akadēmi-
jas asociētā profesore un Skatuves mākslas 
katedras vadītāja.  Iestudējusi izrādes vairā-
kos Latvijas teātros, kā arī realizējusi virkni 
mākslu sintēzes projektu, koncertu režiju un 
kameroperu iestudējumu, lielākoties sadar-
bībā ar Latvijas Radio kori. Cēsu Mākslas 
festivālam Zanes Kreicbergas režijā veidotā 
elektroakustiskā pastaiga „Pasaka par Kur-
badu” saņēma Lielo mūzikas balvu  kā labā-
kais mūzikas uzvedums 2010. gadā.

KONCERTĀ PIEDALĀS

KONCERTA VEIDOTĀJI

 VOKĀLIE ANSAMBĻI 





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, pamatojoties 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.

Svētkus 
rīko:

Svētku
lieldraugi:

Svētkus
atbalsta:

Produktu un
pakalpojumu
partneri:

Sabiedriskie
mediji:

Stratēģiskais
partneris:


