XVII Liepājas Ērģeļmūzikas festivāls 2018
3. – 9. septembris, bērnu bibliotēka “Vecliepājas rūķis” (Malkas ielā 4, 3.stāvs).
Pirmajā skolas nedēļā jaunie klausītāji tiks gaidīti bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”. Tur būs iespēja
iepazīties ar bibliotēkā esošo informāciju par ērģelēm – lielāko instrumentu, kādu cilvēks ir izgudrojis un
uzbūvējis. Bibliotēkas apmeklētāji varēs uz vietas radīt zīmējumus, tādā veidā pastāstot par mūziku, kas
katram visvairāk patīk. Festivāla organizatori aicina zīmējumus ņemt līdz uz festivāla koncertiem un
piedalīties ar tiem bērnu zīmējumu izstādē.
___________________
Svētdien, 9. septembrī plkst. 12.30 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. Ieeja ir bez maksas
Dzejkoncerts visai ģimenei “Lapa ar zelta maliņu”
Tā kā Ērģeļmūzikas festivāls vienmēr sakritis ar laiku, kad Latvijā tiek atzīmētas dzejas dienas, tad festivālu
atklās dzejnkoncerts. Tajā satiksies daudziem pazīstamā un tuvā Aspazijas bērnu dzeja un mūzika. Dzeju
lasīs tēva un meitas duets Dita Lūriņa-Egliena un Valdis Lūriņš, savukārt muzikālo ietvaru būs sarūpējusi
lieliskā ērģelniece un topošo mūziķu skolotāja Larisa Carjkova.
_________________
Piektdien, 14. septembrī plkst. 19.00 Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē
Lūgšanu vainags
Ērģelniece Ilona Birģele, dziedātāja Evita Zālīte-Grosa un saksofonists Artis Gāga aicina “vīt” lūgšanu
vainagu “ kopā ar latviešu komponistu radītu vokālo un instrumentālo garīgo mūziku. Programmas centrā –
Jurjāna, Mediņa, Barisona, Jermaka, Dubras u.c. autoru skaņdarbi. Programmas ietvaros skaņdarbi mīsies
ar saksofona meditatīvajām improvizācijām – bezvārda lūgšanu dievnamā. Klausoties šo koncertu ik viens ir
aicināts ievīt savu domu kā lūgšanu, ar ko rotāt mūsu mīļās Latvijas galvu un lepni rotāties pašiem.
Koncerts notiek sadarbībā ar II Vēsturisko ērģeļu svētkiem "Latvija – ērģeļu zeme".
Ienākumi no koncerta tiks ziedoti Liepājas Sv. Annas baznīcas ērģeļu atjaunošanai.
__________________
Sestdien, 15. septembrī plkst. 18.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē
Dāvids un Goliāts
Lietuviešu ērģelnieks Vids Pinkevičs piedāvās improvizācijas koncertu par senu bībeles sižetu. Ērģeles ir
vienīgais instruments, kam ir saglabājusies gadsimtiem sena improvizācijas vēsture. Tas nozīme, ka
klausītājs vienlaicīgi ir liecinieks mūzikas radīšanas brīdim.
__________________
Svētdien, 16. septembrī plkst. 16.00 Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā
Mūžīgais noslēpums
Ērģelniece Larisa Carjkova, mecosoprāns Baiba Renerte un saksofoniste Baiba Tilhena caur sievietes skatu
punktu meklēs atbildes uz tādiem jautājumiem kā: kāda ir dzīves jēga? kas ir Dievs? kas liek sirdij pukstēt
straujāk? Koncerts būs kā latviešu mūzikā gleznots sievietes dzīves stāsts – viņas attiecības ar
līdzcilvēkiem, dabu un Dievu. Izvēlētie komponisti ir Jermaks, Barisons, Garūta, Žilinskis, Dubra, Ešenvalds
un citi.
__________________
Ceturtdien, 20. septembrī plkst. 19.00 Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē
Kurzemes baroks un eņģeļu taures
Ērģelniece Ilze Reine un Latvijas spožākā trompete Jānis Porietis kopā muzicē jau kopš 2006. gada. Viņu
pārvaldīto instrumentu kopskaņa ir spilgta un harmoniska. Abu iedzīvinātā mūzika aizkustina un raisa svētku
noskaņu. Baznīcas velvēs prieka krāsas izskan visspēcīgāk. Dievnama klusumā melodiju izdziedāt var
visjūtīgāk. Trompetes un ērģeļu duetam ir daudz mūzikas ne vien pasaules, bet arī Latvijas mūzikas
literatūrā, paverot iespēju veidot veselu programmu tikai no latviešu komponistu darbiem.
__________________
Piektdien 21. septembrī plkst. 19.00 koncertzāles “Lielais dzintars” kamerzālē
Musica poetica un divi kapelmeistari
Musica poetica ir termins, ar kuru apzīmē mūzikas komponēšanas mākslu 16. un 17. gadsimtā Vācijā. Arī
Latvija var lepoties ar vairākiem tālaika mūzikas lielmeistariem. Ērģelnieks Aigars Reinis, soprāns Ieva
Ezeriete, baroka vijolnieki Lāsma Meldere-Šestakova un Vitālijs Šestakovs piedāvā stāstu par Johanu Fišeru
un Filipu Heinrihu Erlebahu – diviem kapelmeistariem, kuru mūzika reiz skanējusi kā Kurzemes hercoga
galmā, tā Rīgā un dažādās Vācijas pilsētās.
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__________________
Sestdien, 22. septembrī plkst. 18:00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē
Veltījums Tālivaldim Deksnim
Ērģelniece Edīte Deksne (Alpe) kopā ar dziedātāju soprānu Ingu Šļubovsku šo programmu veidojušas
domājot par vienu no izcilākajiem Latvijas ērģelniekiem – Tālivaldi Deksni, no kura šogad pavasarī atvadījās
Latvijas mūziķu un mūzikas mīļotāju saime.
___________________
Biļetes – “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv. Skolēniem, studentiem, pensionāriem
un invalīdiem ir atlaides. Pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
Informācija – www.viacultura.lv
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