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Ilustrēts laikraksts mūzikas popularizēšanai.

M< l. 14. zeptembrī 1923. g.

MuzikasNedēļa

I.gads.

Mūsu lasitajiem.

Mūsu nolikās mākslas dzīvi- jau ievērojaiTiTNMlißilļfisit's
bet ne tik tālu lai no abonentu maksām varētu pastāvēt speciāls
mūzikas laikraksts. Ta ka neradās personas vaj biedribas kas

būtu ar mieru nest pastāvigus materiālus upurus, tad nonācām

pie ļoti bēdīga stāvokļa: mūzikai, vispopularakam kulturelās

dzīvei faktoram nav sava laikraksta, kamēr tāds ir piem. spor-

tistiem, aizsardzibniekicm.kttrpniekiem un c.

Ar nodomu ieinteresēt, pievilkt plašākas inteliģences ap-

rindas, kuram nav speciālas mūzikas izglītības, šis jaunais
laikraksts „Muzikas Nedēļa" sniegs rakstus vairāk vienkāršā

t

visiem saprotamā valoda, ievietojot stāstiņus iz mūzikas pagātnes
mi tagātnes, biogrāfijas, humoreskas un galvenā kārtā, informā-

ciju par visu kas varētu intresct kā profesionālus muziķus, tā

ari muzikālo inteliģenci: kas ievērojams notiek muzikālā dzīvē

Latvijā un ārzemēs, kādas personas, kādi darbi paceļas pāri

vispārējam līmenim. Nomi pielikumos sniegsim pirmā kārtā

mūsu komponistu darbus vijolei, klavierēm, korim un zolo balsei.

Griežamies pie inteliģences pilsētās un uz laukiem ar sir-

snigu lūgumu piesūtit ziņas par biedribu un skolu koru darbību

tad ari par pūtēju un stīgu orķestriem, lai tā rastos Savstarpēji
ierosinājumi un tuvāka pazīšanās šajos visplašaki tautā izplātītos
mūzikas piekopšanas veidos. Ļoti vēlams būtu saņemt ari koru

un orķestru fotogr. uzņēmumus.

Aicinot par līdzstrādniekiem visus kam muziķa mīļa, re-

dakcija un izdevēji darīs visu iespējamo lai mūzikas māksla

taptu tuvāka un saprotamāka visplašākās tautas aprindās, liet lai

būtu labas siskate* lajos nodomos, vajadziga mūsu lasitaju līdz-

dalība ne tikai abonējot un lasot, bet ari to izplātot tautā

Redaktori un izdevēji.
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Hanss Šmidts

Prof. J. Vītola

Tas nebija cilvēks, darbinieks vi*n, ko nupat pavadijam

uz beidzamo dusu: tas bija laikmets, kas ar viņu kapā gājis.

* -Un lai ari Šmidts vācietis bija, tad tomēr — cik savadi tas

ari neizklausītos — laikmets taisni mūsu Latviešu muzikālā

dzīve. Pavadijam uz beidzamo dusu cilvēku, kura darbība

kopš*gandrīz četrdesmit gadiem bija neatraisāmi saaugusi ar

skaņu mākslu mūsu garīgajā centra"; cilvēku, kurš — vāciešu

lepnums būdams — jutās visstiprākais atbalsts mūsu latvju

mūzikai tanīs laikos, kad cittautiets izbrīnējies vaicāja, vaj

latviešiem vispār ari muziķa esot? Pavadījām vienigo vācu

kritiķi — estetiķi, kurš ar īgnumu, ar patiesu sašutumu atrai-

dija savu vācu kolēģu nepārprotamo priekšlikumu — ignorēt

latviešu muziķu, noklusēt latviešu koncertus, žņaugt mūsu

jaunos māksliniekus; to vērotāju, kurš gan pirmais vērsa ār-

zemju uzmanibu uz mūsu stūriša mūzikas savadibām, pirmais

ārpus Latvijas robežām pieminēja latvju dziesmu, latvju skaņas.

M< l. Mūzikas N.mJ, ļa 1923. g.
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Un tie latvieši, kuri stāvēja pie viņa kapa, viņi sajuta svēto pie-
nākumu: pateikties mūsu mūzikas patiesam draugam par to, ka

viņš tai kūmos stāvējis, to līdzi vadījis pa tiem ceļiem, kuri

tai tagad atveras uz plašo pasauli.

Satikos ar Hansu Šmidtu pirmo reizi laikam jau pirmā
Mūzikas komisijas koncertā, Latviešu l>iedril)ā, ja nemaldos —

1889 g. rudenī. Mani pārsteidza straujais, jaunais gars, kurš

„kā bumba" ieskrēja mākslinieku-izpilditaju izstabelē, ar tūkstoš

jautājumiem, attiecošamies uz izpildīto programu un koncerta

dalībniekiem. Kopš tās reizes laikam 25 gadus no vietas

Smids neiztrūka nevienā Mūzikas komisijas koncertā, novēro-

dams, uzteikdams, slavēdams — varbūt dažkārt pat pārmēru:
bet kuram, sevišķi jaunam māksliniekam gan nebūtu šī sirsnigā,

neliekuļotā, tamdēļ ka gluži nepiespiestā uzmaniba bijuse kā

svaiga rasa dīgstošā puķu dobe — galvenais viņos laikos, kad

mūsu latviešu laikrakstos gan izrādīja labu gribu referējot par

mūzikas notikumiem, bet par lietpratēju atzinumiem vēl runāt

diez' vaj drīkstēja. Negribu slēpt, ka Šmidta dzīvā persona,

viņa sirsnīgais, salīdzošais vārds ari no manis tika vienmēr

gaidits ar prieku, ka dažs viņa smalkjūtigais novērojums un

ierosinājums nebūt nepalika bez iespaida uz maniem darbiem,

manu attīstibu. Un droši vien vaj visi mani darba biedri

liecinās to pasu; visiem viņš jutās dārznieks, kurš katram

jaundīgstosam stādam meklēja vielu saulē, kuram pati lauku

puķe- nekad ueizradiļas par nicināmu — ja ta nebija tieši

nezāle.

Jau pieminēju, ka Smidts šad - tad savos spriedumos
bija mīksts, pārak saudzošs; sevišķi beidzamajos gados viņa

spalva likās kā neparasti veikla, tā ari mazliet neasa. Likās;

bet vajadzēja pareizi saprast viņa izteiksmes veidu — viņa

neskaitāmās variācijās vienmēr atrada to Ariadnes pavedienu
kurš viņa kritikas lika saprast Smids patiesi mīlēja
savu mākslu, pabalstija katru viņas sludinātāju. Un viņa

spriedumi bija vienmēr personeli — intuitīvi, tie nenāca no

SVeSam gudram grāmatām, bet no dzīvas sirds, entuziasta —

mākslinieka gribas notvert skaisto, no mākslinieka patiesiem

iekšējiem pārdzīvojumiem. Šmidta grāmata — blakus tām,
kuras viņš lasija lielā skaitā, — bija vispirms saulainā pasaule;

1923. g.M L. Mūzikas Nedēļa.
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tad —tie meistari, ar kuriem viņš satikās; un ja viņa durvim

šeit Rigā neviens meistars garam negāja, tad tamdēļ, ka viņš

pats pie lieliem cilvēkiem bija mācijies, ari mācījies, ka savus

ciemiņus saistit. Muziķis, kuru Brāmss atrada par cienigu, lai

ar viņu dalitus savā garigā maizē (Brāmss bija Šmidta skolo-

tājs), nevarēja būt ikdienišķs; Šmidts attaisnoja sava meistara

uzmanibu — to pierādīja viņa nevis lielā skaitā, bet ar smalku,

intīmu gaumi ražotie muzikālie un beletriskie darbi. Kā kom-

ponists Šmidts gan neradija jaunas vērtibas; bet tomēr vērti-

bas, kuras liek nožēlot, ka viņu pēc skaita samērā maz. Viņa
univerzalā izglītiba, kopā ar iedzimtām tieksmēm, vadija viņu

ari daiļliteratūrā; un pats Brāmss — šis mekletaļs pēc labākā

starp labo — komponējis dažu Šmidta dzejoli. Ar sirds asinim

rakstiti Šmidta tulkojumi no latviešu valodas; cik smalki viņš

sekoja dzejnieka domām, kā viņš prata piekļauties ari tautas

dzejas ziediem, par to lai liecinā Kalniņa un manu dziesmu

Šmidta tulkojumi, starp tiem, it kā paša uzstādīts piemineklis —

manu tautas dziesmu 11. simta (Neldnera izdevumā) burtnica.

Valodas vijigumā, tautas gara izpratnē — šie tulkojumi papilda

pašus oriģinālus.

Šmidts bija ari individuels meistars uz klavierēm; ne kā

zolists — neesmu viņu dzirdējis pašstāvigos priekšnesumos —

bet kā pavadītajā ideāls, zolistu intimakais domu tulks. Viņa
koncertceļojumi ar dziedātāju von zur Muhien'u izpelnījās
skanošu slavu; un laimīgi jutās tas mākslinieks, kuram Šmidts

neliedza savu pabalstu uz estrādes — sevišķi Šuberta, Šūmaņa,
Brāmsa interpretācijā. . Ar visjaunāko mākslu viņš vairs nesa-

pratās. Un galu galā — ilgi dzīvos Šmidta vārds viņa patei-

cigajos skolniekos; ari mūsu konzervatorijā, kurai viņš — no

sākuma nogaidoši, novērojoši, vēlāk — ar sirdi un dvēseli —

veltija visus savus spēkus. Paldies viņam ari par to īso bridi,

kuru pie mums strādāt viņam lemts bija!

Smalkjūtigs mākslinieks, noskaidrots savā dabā mīļš un

sirsnigs cilvēks, nopietns skolotājs un audzinātājs, — tāds viņš

bija mums latviešiem it kā asins draugs — tāds viņš ilgi

paliks mūsu pateicigā atmiņā.

Rigā, 2 zeptembri 1923 g.

Mūzikas Nedēļa..\2 l 1925. g.
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Radio koncerti.

Ārzemēs, sevišķi Amerikā un Anglijā, vispārēju sajūsmu

modinājuši mēģinājumi izlietot bezvada telefonu netikai vis-

dažadakiem praktiskiem, bet ari mākslas mērķiem, galvenā
kārtā — koncertiem. Tā kāda uzņēmēju grupa Londonā, ar

Markoni kompāniju priekšgalā un ar valdibas pabalstu, ierīko-

juši vairākas centrāles koncertu, priekšlasījumu v. t. t. došanai;

publikai vajadzēs iegādāties tikai speciālu aparātu — mikro-

fonu (cenas samērā lētas), lai varētu noklausīties, iepriekš iz-

ziņota laikā, paredzētos priekšnesumus, sēžot mierigi mājā.
Skatoties pēc centrālo staciju ierikojuma priekšnesumi dzirdami

vaj nu tikai pilsētā, vaj ari visā valstī.

Mūzikas bezvada telefonešana ir saistita ar 3 traucēkļiem,

kurus nākotnē, cerams, varēs novērst. Vispirms, bezvada te-

lefona skaņas klausitajam atgādina gramofonu, bet ne tik stiprā
mērā ka traucētu izšķirt instrumentu tembrus (kas gramafonā
dažreiz patiešām grūti). Otrie un nepatīkamākie traucēkļi ir

trokšņainas pieskaņas atkaribā no atmosfēras grozigām īpaši-
bām; dažreiz šie trokšņi tik stipri ka traucē muziķu sadzirdēt

attālākās vietās, pret ko elektrotechniķiem nav vēl izdevies

atrāsi pretlīdzekļus. l iesais un mazākais defekts ir skaņas

sīkums, jo pret to jau izgudroti speciāli skaņu palielinātāji,
tā kā radio koncertus var klausīties vesela zāle no viena apa-

rāta. Tā no Hagas dotie izmēģināšanas koncerti uzņemti

Šeffildas universitāte (Anglijā) ar apbrīnojumu skaidribu; lai

gan skaņas sīkas, tomēr bijusi dzirdama katra skaņa, katra

niansi-, izšķirams katrs orķestra instruments. Lietojot skaņu

palielināšanas aparātu, muziķa bijusi dzirdama katram mājas

iemītniekam, pie kam toņa kvalitāte neko nav palikusi sliktāka.

Jā kā pareizais balss vaj instrumenta toņa raksturs no-

nāk pie klausi tajā nesamaitāts, tad bezvada telefonam mūzikā

plašas izredzes. Slaveni mākslinieki varcs pasniegt stundas

lielā tālumā un daudziem skolniekiem uzreiz, bez pcrsonigas
klātbūtnes. Kā līdz šim gramofoni un pianolas (tneehaniski

Bpēlējošas klavieres) bija vienigie, kas provincē, tālu no kultū-

ras centriem, deva iespēju maļas dzirdēt labu muziķu, vai

.V« 1. Mūzikas Nedēļa. 1923. g.
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muziķu studējošiem iespēju māeities interpretāciju (pēc slavenu

mākslinieku rekordiem — platēm), tā nākotnē radio koncerti

nesis muziķu vistālākās nomalēs, izolēti apgabali varēs baudīt

lielpilsētas mūzikas kultūras ieguvumus. Šajā virzienā daudz

kas jau panākts Amerikā. Šeit
pa vakariem, kad ļaudis brīvi

rio darba, jauni un veci klausās radio koncertus, gan ar paš-

taisitiem, gan ar pirktiem aparātiem. Kanādā, kur laužu ap-

dzivotās mājas ir tik tālu no pilsētām un dzīve tik necilvēcīgi

vientuliga, kad agrākos gados daudzi laukstrādnieki palika

nenormāli, tagad ļaudis klausās gan koncertus, gan jaunākos

pasaules notikumus, pat veselu komēdiju uzvedumus. Ari ka

līdzeklis valodu mācišanai radio telefons jau pietiekoši labi

piemērots un lietots. Spožus rezultātus nesen Londonā devuši

ari mēģinājumi uzņemt radio koncertus braucot automobili pa

trokšņainām lielpilsētas ielām.

Lai gan radio lietošana šajā virzienā tikai sākusēs, tad

tomēr nav šaubu ka viņš atver cilvēcei jaunas ērtibas mūzikas

—is.

Haidna galvas kausa vēsture.

Haidns mira Vinē 81. maijā lsn<>. gadā, p. 1. naktī, 77

gadus vecs. Viņu paglabāja Hundē"Sthurm kapsētā, nctāl no

priekšpilsētas kurā viņš dzīvoja. Paglabāšanas ceremonija bija

vienkārša, kā jau kara laikos (franču okupācija). Vēlāk, 7. nav.

1820. g. uz firsta Ksterhazv vēlēšanos līķi izraka un paglabāja
Eišenstadtes baznica. krokot zārku šajā gadijumā to atvēra

un atrada galvas vietā tikai parūku (toreiz bija vispār izplatīta
mode valkāt parūkas), lai gan ķermenis neaiztikts, pilnigā beru

uzvalkā. Policijas aizdomas krita uz Johanni Pēteri (kāda pār-

mācības nama uzraugu), kurš bija diezgan plaši pazīstams kā

galvas kausu krājējs. Pie viņa atrada tikai divus galvas kausus,

un Peters policiju noraidija pie Rosenbauma, jo eSot tam atde-

vis Haidna galvas kausu. Rosenbaumu piespieda to atdot, lai

apraktu to kopā ar Haidna atliekām greznā zārkā firsta Kster-

hazv muižā.

>fe 1. 1923. g.Mūzikas Nede|a.
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Izplatijās gan baumas kas īstais Haidna galvas kauss

paliris pie J. Pētera (kā tas patiesībā ari bija, jo J. Peters ar

savu draugu Rosenbaumu policiju bija piemānijuši), bet patie-

siba nāca gaismā tikai pēc 109 gadiem, kad prof. ļ. Zandlers

žurnālā „Mitteilungen der anthropologischen Gesellscbaft*

(Vinē) publicēja J. Pētera testamentu, kurā izskaidrota viņa

savādā uzvešanās. „Ks sāku krāt kolekciju no to cilvēku

galvām, kurus es pazinu dzīvojot, lai salīdzinātu galvas kausu

kaulus ar attiecigo cilvēku garigām īpašibām, sekojot Dr. Gail

asprātīgajiem novērojamiem par galvas kausu uzbūvi. Mūzikas

pasaulē ncmirstigais Jozefs Haidns pievilka manu uzmanibu,

un ilgojoties pēc viņa galvas kausa es reizē ar to ari apbrī-

noju, dievināju šo cilvēku, šo paraugu kā sava laika tā nākot-

nes mūzikā. Tā kā šo ievērojamo vīru apraka kapsētā ārpus

līnijas, tad drīz vien viņa kapa vieta būtu aizmirsta; pēc li-

kuma brīv, ņemt to kas nevienam vairs nepieder, un ja uzpērk

vēl kapraci, tad vajadzigā galva dabūjama bez lielām grūti-

bām. Šajā nodomā man pievienojās 3 draugi: Joseph Kari

Rosenbaum, firsta Esterhazv sekretārs, Michael Zungmann un

Ignaz rilmann, abi Vīnes pilsētas ierēdņi. Nedēļu pēc bērēm

gājām uz kapsētu, ar kaprača palīdzību ātrākām kapu, izņēmām

galvu un aiznesām to uz manu dārzu Leopoldstadtē (toreiz

sauza Unsehlittsehmelz), lai tur to notīritu un pēc iespējas

izbalinātu; tad noliku to glabāšanai uz zīda spilvena spožā

melna koka kaste, kas lidziga Romiešu kapvietām, ar liru

virspuse".

Savā testamentē J. Peters bija noteicis nodot šo īsto

Haidna galvas kausu konservatorijai, bet viņa atraitne (pēc

vira tlSves LBB9. g.) rīkojās citādi — atdeva to ārstam Dr.

Haller, kurš ārstēja J. Pēteri viņa pēdējā slimibā. No Dr.

Haller galves kauss pārgāja (Is.VJ. g.) anatomista Rokitanskv

rokas, tad caur prof. Kundrat biedribas „(iesellscbalt der

Musiktreunde" īpašumā, kur tas tagad glabājas kā dārgs

mantojums.
Pauka.

Mūzikas Nedēļa.\s 1. 1928, g
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MuzikalādzīveLatvijā.

Rigas mūzikas sezonu atklāja I zimloniskais koncerts

Nacionālā Operā 28. aug. Diriģents prof. R. Hagels (no Berlines

Filharmonijas) bija izvēlējies tikai Bēthovena (sesto simfoniju)

un Vāgnera darbus' (Parsifala un MeistercUietloņa priekšspēles,

Zigfrida idili un Tanheizera uvertiri). Prof. Hagela slava, gūta

diriģējot vasaras koncertus jūrmalā, bija pulcinājusi pilnas klau-

sitaju telpas. Vislielāko piekrišanu guva Mcisterdziedoņu un

Tanheizera uvertiras izpildijumi.

•28. aug., sakarā ar angļu parlamenta locekļu ierašanos

Nac. Operā sarīkoja R. Straussa „Zalomes" izrādi ar M. Brech-

man Stengel, A. Kaktiņu, R. Bērziņu, K. Žubit, un O. Ztifeit

galvenās lomās, zem T. Reitera vadibas. Pirms sākuma, vie-

siem ierodoties latvju un angļu karogiem greznotā zālē, pub-

lika ar skanigiem aplausiem godināja Angliju viņu priekš-

stāvju personās. Izpildijumā mākslinieki deva to labāko; angļu

viesi un publika uzņēma izrādi ar sajūsmu, izsaucot beigās

Skats iz Šillingsa operas „Mona Liza" Nac. Operas uzvedumā.

.V l. 1923, g.Mūzikas Nedēļa.
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izpilditajus. Angļu parlamentārieši izteikuši Nac. operas direk-

cijai un māksliniekiem atzinību par sarīkoto „Zalomes" izrādi,

kura pēc viņu atzinuma stādama blakus ārzemju operu izrā-

dēm un atstājusi uz viņiem dziļiriespaidu.

Nacionālā opera atklāja ziemas sezonu 5. sept. ar

Sillingsa „Moua Liza". Galvenās lomās M. Breclunan-Stengel,

A. Kaktiņš, R. Tunee, un (). Žubits, diriģents Jānis Mediņš.

Nacionālais teātris ziemas sezonu atklāja i, sept.

ar Aspazijas Sen-Helladas drāmu „Aspazija", kurai profesors

J. Vītols šovasar komponējis vairākus gabalus skatuves mū-

zikas. Šo kompoziju īpatnējās tēmas un sastāvi (piem. fleites,
angļu rags, altvijoles, arfa, tamburins) dod oriģinelu dienvid-

niecisku nokrāsu. levērojamākie gabali ir: „Lrosa dziesma",

(kuru sākam izdot pielikumā) .Jaunavu gājiena dziesma" ko-

rim ar orķestri, „Svētku gājiens" orķestrim, dejas, fleites zolo,

melodrāma ar arfas zolo un t. t.

Alfrēds Ozoliņš, pēc studijas beigšanas Berlinē un

Leipcigā, uzņēmies atkal violončello klases vadibu Latvijas

konzervatorijā.

Bernhards Ķuņķis, līdzšinējais Nac. teātra kapel-
meistars aiziet par diriģentu uz Liepājas operu.

29. augusta vakarā miris Mans Šmidts, ievēroja-

mākais šejienes vācu mūzikas kritiķis un komponists, Latvijas

konzervatortjas klavieru klases pedagogs. Š. dzimis 1856. g.

V7 ilandē, izglītojies Leipeigas konzervatorijā. Komponējis gal-

venā kārtā zolo dziesmas; tulkojis vācu valodā latvju tautas

dziesmas (Vītola II krājumu) un daudzas citas Vītola un Kal-

niņa zolo dziesmas. Darbojies ari kā ērģelnieks un kora va-

donis, bija Joti iecienīts kā pavaditajs.

Liepājas opera atklājusi sezonu 1. zept. ar Ruhin-

stema „Demona" pirmizrādi.

Jelgavas tautas konzervatorijā (Upes ielā 12) Zem-

gales kultūras veicināšanas biedribas aizgādniecība 8. zept.
uzsāka savu darbību.

Daugavpils latviešu sabiedriskām organizācijām un

atsevišķām personam-garantiem vienojoties, Daugavpilī atvērta

Latgales tautas konzervatorijā. Par direktoru pieņemts Peter-

pils konzervatorijas prof. Vanadziņš, par vijoļu klases vaditaju

Mūzikas Nedēļa. L923. g.
No1.
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Nac. operas otrais koncertmcisters V. Jauta, dziedāšanas kla-

ses vadītājs J. Karps. Māciba sāksies 17. sept., Daugavpils
valsts vidus skolas telpās, Vladimira ielā 82. Konzervatorijā

atver ērģeļu, klavieru, vijoles un dziedāšanas klases un, ja

radīsies skolēni atvērs ari pūšamo instrumentu klases. Kon-

zervatorijā uzņem personas bez iepriekšējām zināšanām un

vecuma aprobežojumiem.

Sēlļ) i 1 i kā muzikālu pagastu min „Jaunakās Ziņas".

Pagastā darbojas 3 dziedātāju kori ar apm. lf><> dziedātajiem.

Nesen sarīkota visu koru kopēja dziesmu diena. Pie Jau-
natnes Savienibas vietējās nodalās nodibinājies ari mazs zim-

fonisks orķestrs, no 16 dalibniekiem. Koru un orķestra vadi-

taji ir vietējie jaunieši, kuri muzikālo izglītibu ieguvuši pa

lielākai daļai pašmācibas ceļa.

Rigā kā brīnumbērns 9 gadus vecā pianiste Lūcija Steru

bija pulcinājusi diezgan daudz klausītāju, bet viņas priekšnesumi
(Hendeļa, Skarlati, Bēthovena, Sopena un Racbmaņkiova kom-

pozīcijas) neuzrādīja ne izsmalcinātu gaumi, ne tcclmisku

gatavibu.

Grevesmila kvartets savā I koncertā (3. zeļ)t.) izpildīja

vienigi Bēthovena darbus, ar atzīstamu smalkjūtību, bet bez

dziļākiem pārdzīvojumiem. Apmeklētāji, galvena kārtā šejie-
ni > vāci, šos ārzemes viesus uzņēma ļoti silti, jo Grevesmils

miera laikos Rigā bija pazīstams kā zolists un pedagogs.

Rauna. I. Visvecākā no Raunas biedrībām; kaunas

Lauksaimniecības biedrība, kurai pašai skaists nams ar lielu

zāli un ērtu skatuvi. Par nožēlošanu minētā biedrība, beidza

mos trijos gados, maz ir darijusi mūzikas popularizēšanas lauka.

Var teikt kora viņai nav, nevaru uzskatit kā kori ja reiz gada,
tradicionelos Jāņos, nodzied cilvēki divdesmit sešas dziesmas,

pat tās uz ātru roku sagatavotas. Dziedat gribētāju apkārtnē

ļoti daudz tikai trūkst diriģenta, kurš prastu un gribētu no

pietni strādāt un kam dziedātāji uzticētos. Skolotāju apkārtnē

var saskaitit vairāk ka desmit, bet neviena ar muzikālu izgli-

tibu, neieskaitot sirmo T. Zariņa kgu kurš savā laikā daudz ir

strādājis kā koru diriģents un sabiedriskis darbinieks. Pro-

etams šeit nevar vainot skolotājus, bet mācibas iestādes kurās

.V i. 1923. gMūzikas Nedēļa
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viņi sagatavoti audzinātāju uzdevumiem. Priekš kara K. L.

biedribai bija viens no apkārtnē labākajiem koriem, kā diri-

ģents toreiz darbojās nelaiķis J. Dzirkals.

Kas uz teātri attiecas, tad K. L. b. sākuse atkal rosīgi
vien darboties, savezdama kārtibā kara laikā izlaupito skatuvi.

Pagājušo ziemu lai sekmigaki sagatavotu izrādes, tika no Kigas

izsaukts K. Brievnieka kgs, kurš vietējiem aktieriem iestudēja

divas ludziņas, ar sekmēm izrāditas Ziemas Svētkos un jaunā

gadā. Šovasar atkal tika sarīkoti īsi dramatiski kursi Fr. Dom-

brovska-Dumbraja kga vadība, kuros tad iestudēja: A. Upsta

..Zuzana" -un Jāl viluomas ..Ziemeļnieki". (Nav vēl izrāditas).

•J. Raunas vīru dubultkvartets. Pamudināti no

LatV. Nae. Operas Seksteta un viru dubultkvarteta
„Latvija"

vi» sosanās Raunā, vietējie dziedoņi sāka lolot ceribas ari paši

noorganizēt kautko tamlīdzīgu. 1 ī>i*l - gada rudeni kādā no

Izrīkojumiem tika galigi nodibināts jaunais pasākums un no-

likti mēģinājumi. Pirmie mēģinājumi notika pie T. Zariņa kga,

kuram jāizsaka sirsniga pateicība par pirmajām iestudētām

dziesmām. Grūtākais bija veikts, iestudētas pārs dziesmas un

lieta noorganizēta. Ta ka ierosinājums nāca no pašu dalibnieku

vidus tad nolēma ari paliki ārpus visām biedribām kā ats» -

visķa vienība, bet ja uzaicina, tad ar dziesmām piedalities visos

izrīkojumos.

Minētais dubultk. dzied jau otru gadu, repertuārā pāri

par 30 dziesmas, kas visas iestudētas no pašiem dubultk.

dalibniekiem. Ir sarīkots viens patstāvigs dziesmu vakars,

pagājušo vasaru. No vietējam biedribām daudzām izpalidzrts

kuplinot programu izrīkojumā. Dubultkvarteta sastāvs: J. Ra-

jons, |. Kapiņš, |k. Bērziņš, P. Kapiņš, Jl. Stakalders, J. Cim-

ziets, Kd. Skujiņš un A. Krūmiņš

L. J. S. Raunas nodaļa. Lai sekmētu sabiedrisko

dzīvi 1 gurnu, tad pavasarī Raunas jaunatne ar A. Brummeļa

kgu priekšgalā nodibināja L. J. S. Raunas nodaļu. Pagaidām

jau noorganizēts koris ap (>o dziedātāju. Bet atkal vietējā ne-

laime; nav korim diriģenta. Tamdēļ izrikojumos tika uzaici-

nāts K. Pūķa kgs no Rīgas. Protams ar to netiek tlaudz kora

līmeņa pacelšanai līdzēts. Jo lai koris sadziedatos līdz daiļ-

>6 l. Mūzikas Nedēļa 1928. g.
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skanihai, vajadzigi bieži ar izsauktu diri-

ģentu nav iespējams. Jārūpējas atrast turpat uz vietas diri-

ģentu, kas vienmēr mēģinādams varētu pacelt kora mākslinie-

cisko līmeni. Ka jau zināms, visi slavenie kori tik ar ilgu»

nenogurstošu kopdarbību ir tikuši pie savas mākslinieciskas

pilnības.

Vaj vietējās pašvaldibas iestādes nevarētu padomāt par

muzikāli izglītota skolotajā pieņemšanu vienā no piecām, pla-
kās Raunas apkārtnes skolām. Ar to būtu līdzēts netika'

kādai no vietējām biedribām, bet visai plašai vietējai sabie-

drībai, tādejādi modinot tauta aizmirsto seno dziesmu garu uri

Stiprinot tautas daiļumu un garigo spēku.
J. Stakalders.

Latvijas armijas putēju orķestru sacīkstē Rigā, t>. sept. š.

g. I. godalga (ceļojamais sudraba kauss) piespriesta 111. Jelga-

vas kājnieku pulka orķestrim ar kapelm. Kuškeviču. 11. god-

alga L Liepājas kājnieku pulka orķestrim ar kapelm. Košu, un

trešā —- Jātnieku pulku orķestrim ar kapelm. Ginsbergu.

„Disonances".

Dievs rādija pasauli — pasaule Dievu.

Neba katrs kam portfelis — ir ministris.

Neba katrs kas dzied — ir Kaktiņš.

Diriģents bez orķestra — ir jaunskungs ar spieķīti rokā

Māksla — ir pāreilveka murgojums.
Aktiers bez zufliera — ir mēms manekens.

Opera ir tā vieta — kur skrodera un friziers nedzu d

Aktierim tās puķes ir dārgas — kuras pats pircis.

R. Vizbulis.

J6 i Mūzikas Nedēļa. 1923. g
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Muzikalādzīveārzemēs.

Starptautiskie kamermūzikas svētki Zalcburgā

(Austrijā) no 2. līdz 7. aug. atzīmējami kā ievērojamākais no-

tikums ārzemēs. Šos svētkus sarīkoja Savieniba

Tagadnes Mūzikai", kura nodibinājās 1922. g. rudenī, ar cent-

rāli Londonā, ar nodaļām visās zemēs kur ir muziķi kas grib

rādit savu mākslu citām tautām. Ši rudeņa svētkos kā izpil-

ditaji piedalijās 4 stīgu kvarteti: Havemaņa (no Berlines), Pro

Arto (no Briseles), Amar (no Frankfurtes) un dāmu kvartets

C'ullagh (no Liverpūles). No atsevišķiem izpildītajiem minami

dziedātajās M. Karon (no Parizes) un I). Helmrich (no Lon-

donas), diriģenti Ansermet (no Šveices) un virtuozi iz Parizes

pūtēju grupas „Sociētē moderne dēs instruments ā vent". No

dažādo tautu komponistem visvairāk rcpivzentejas franči: D.

Milo, R. Manuels, Š. Kešlens, A. Honežers (šveicietis), F. Pu-

lanks, M. Ravels, A. Russels, F. Šmidt, tad Kastelnuovo Te-

desko, F. Malipjero (itālieši), A. Šcnhergs, A. Bergs (austrieši),

Bela Bartoks, Z. Kodalijs (ungāri), Stravinskis, Pmkofjevs

(krievi), Kilpinens (soms), K. Šimanovskijs (polis), Manuel dc

Faila (spanietsl, ļanačeks, Haba (čeķi), Bliss, Berners (angļi),

S. VVithorns (amerikaniets), S. Dresden (holandietis), P. Hin-

demith, Busoni (vāci, Busoni gan pēc dzimuma itālietis) un citi.

Parizē fonētiska institūta direktors Dr. Ruslē (Rousselet)

guvis labas sekmes kurlmēmo ārstēšanā ar muziķu; daži pil-

nigi izveseļojušies, daži ievērojami uzlabojušies. Vispirms ar

rūpigiem izmēģinājumiem atrod skaņu, kura kaut cik reaģē uz

pacienta dzirdi (jo kā novērots tad kurlmēmie zaudē ikkatru

skaņas sajūtu tikai nevingrinoties dzirdes attistibā), tad pama-

zām bet pastāvigi vingrinot dzirdes nervus, paplašina skaņu

daudzumu.

X.i Parizē tā ari Londonā ārkārtigu publikas piekrišanu

guvis poļu pianists Paderevskis, pēc atgriešanas no Amerikas,

kur viņš sarīkojis 66 koncertus, ieņemot 460*000 dolāru, ar to

uzstādot rekordu honorāru ziņā.

Britijas Mūzikas Biedrība Londonā noturēja šovasar

kongresu ar dažādiem* izrīkojumiem; starp tiem kā kaut kas

1925. ffMūzikas Nedēļa..\L> 1,
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interesants atzīmējams Mocarta operas „Burvju fleite" uzve-

dums: izpildītāji bija elementarskolu skolnieki (dziedot basi s

partijas oktāvu augstāk), ar skatuves piederumiem kuri dari-

nāti no pašiem skolniekiem. Operas iestudēšana un uzvešana

devusi bērniem izdevibu vingrināties visdažādākos priekšmetos:

vēsturē, rēķināšanā, algebrā, galdniecibā, literatūrā un elektro-

montiera amatā.

Londonā pašlaik vislielāko apmeklētāju pūli pievelk Pro-

menades koncerti zem Set Ilcnri Wud (Wood) vadibas. So

koncertu sesona ilgs no 11. aug. līdz 20. okt.

Anglijā ļ)ar pūtēju orķestru mūzikas kultivēšanu gādā

Karaliskā Militārā Mūzikas skola ar orķestri sastāvošu no 150

muziķiem. Pateicoties ša orķestra priekšzimigiem izpildījumiem

komponisti sāk piegriest vairāk vēribas pūtēju orķestriem,

pat ievērojamākie angļu komponisti jau raksta savas original-

kompozicijas šādam orķestram. Kaut ari mūsu komponisti uz-

rakstitu pa gabaliņam pūtēju orķestram, lai nebūtu mūžigi jā-

izpilda sveštautiešu mūzikas aranžējumi.

In tutti i toni.

Rudens ainas.

Nāk rudens, naktis tumšas, bailigas,

Un pat i šaubigas!

Tādēļ už Rigu visi steidz,

Un savas „suņu dienas" beidz.

Brauc deputāti, kandidāti,

Ka ari Rigas domes „rāti",

No zeptembera visi mājās,
Ikkatrs sava darbā stājas.

Jau „kinogralos" „Tarzans" iet,

Un operetē „Geišu" dzied.

Pie Operas ar pirmo vizu,

Nāk „Zalome" ar „Mona Lizu".

Un Drāma savas sāpes re mdc,

Kad Aspazija «Aspaziju" dzemde.

Ja „Liela rēka-maza vilna.

I!>2:*. g.Mūzikas Nedēja..m r.
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Būs „Daile" pastāvigi pilna.
Bet Ceļotajiem allaž gadās,
Ka zemju āži ap tiem badās.

Un Kroders
„
bleifederi" trin,

Un ko un kā tas rakstit zin.

Un kas no dramatiķu sugas,

Tie steidzas rakstīt jaunas lugas.

Jo zemnieks jaunas lugas gaida,

Kur traģēdija drāmu spaida.

Nu „Pēterim Lielam" būšot kaps,

Jo viņa vietā nākšot stabs.

Par sešpadesmit miljoniem,
Tas būšot sniegt līdz mākoņiem.
Kāds mākslenieks ar jaunu triku,

Rauj āriju uz ermoņiku.

Viņš spēle, dzied: „Ak Gloria!"

Konzervatorijā!

Kamdēļ gan tava sirds tik cieta,

Kamdēļ gan ermoņikai tur nav vieta.

R. Vizbulis.

Divdomigi.

Komponists: Nu, ka jums patika mana jauna kom-

pozicija orķestram?

Gluži labi, tikai dzirdams par daudz „bleķa".

Vāciski saprasts.

— Sakāt, lūdzu, kurš dzejnieks visvairāk eienits no

Komponistiem r *

— Bez šaubām Dante.

— Dante?!

— Nu zināms, jo reta lit kompozīcija, kurā vismaz viena

laja nebūtu veltita „An Dante".

Jautajumi un atbildes.

Uzaicinām mušu lasītājus izlietot šo nodaļu kā paskaidro*
jumu avotu uz jautājumiem, kas attiecās uz muziķu, centisimies

sniegt pēc iespējas izsmeļošas atbildes.

1923. g.Mūzikas Nedēļa,.Vj I.
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Rigas teatru repertuars no 13.—19. zept.

Redaktors: Kārlis Paudtls. Izdevēji: A Vemans un J. Upenieks

A. Vfoiaņ» it J. l'penīeka Tipo - Litogrāfija, Avotu lela 54.

S'2 1. Mūzikas Nedēļa. 192a. g.

Diena Nac Opera Nac. Teātris Dailes Teātris

Ceturtdien, Jautras Revidents

13. zept. Vindzorietes (skoln. izrāde, p. 5)
Intrešu spēle

Piektdien,
Aspazija

Liela brēka —

14. zept. maza \'ilna

Sestdien,
Ilona Lisa Luis Miller

Princese Gundega

un karalis
16. zept.

• Brusuharda

Dienā:

Intrešu spēle

Svētdien,

Vakarā:n>. lept.

Princese GundegaVak.: Aspazija
un karalis

Brusuharda

Pirmdien,
17. Zept.

(krdien,
Kazu brauciens

1H. Zeļ)t.

Trešdien,
Luise Miller

\\\. zeļ)t.



Dziesma Erosam
iz Aspazijas drāmas

m
Aspazija ."

J.Vītola.









leveribu lauku skatuvēm!

Roberta Visbula
i

Lauku skatuvēm piemērotas lugas:

..Lāčplēsis' ,
(Irama 9. Cel. ar dziedāšanu 8 personām.

„Māsas", drāma -\. cēlienos <> personām.

„Lauvu bedre", traģēdija 1. cēliena 5 personām.

Latvju studentu dziesmas, Zemgaļa dziesmas

un melodeklamacijas.

Zemgaļa Ņirgas joku lugas:

~Kāzas Pilteniekos", joks 2. cel. ar dzied. 8 pērs;

..Krampju Ansis", joks L cēlienā 4 personām.

Humors, Zatira, Parodijas un ~Nerātnās tautas"

un jautras dziesmiņas priekš mazām skatuvēm

vairumā un mazumā dabūjamas

K. Priediša

Muzikaliju veikalā, Tērbatas ielā N*2 15-17,

L K. V. 8.. Suvorova ielā Nē 36 un

J. Rozes

Grāmatu veikalā, Suvorova ielā Nš 3.

Atļaujas uz lugu izrādēm dabūjamas Latvijas mākslas

aģentūras birojā, Dzirnavu ielā Ni 36.



A. Vēmana v. J. Upenteka
grāmatu, akmeņu un

speciāla nošu spiestuve
Rigā, Avotu ielā N° 34. :: Tāļrunis 50-20.

pieņem izpildit

Dažādus drukas darbus

kā gFāmatu, ilustrētu žurnālu, katalogu, cenu

rāditaju, plakātu, afišu, programu, vizitkartu,

veikalkartu, kuvēru, etiķetu, (vairākās krāsās)

v. t. t., iespiešanu

G O

Speciāla nošu spiestuve

iespiež pēc manuskriptiem vaj drukātām kopijām

dažāda formāta kora, zolo dziesmas, instru-

mentālas un citas kompozīcijas.

o o

Fotolitografija

palielina, pamazinā, pārfotografē oriģinālus —

frldes, manuskriptus v. t. t.

o o

Visus pasūtijumus izpilda gliti un ātri.
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