Teātra izrāžu cikls GRAND PRIX | DVĒSEĻU
UTENIS
16.08.2018 20:00
Izrādes centrā atrodas Latvijā dzīvojošu sešu
studentu kopiena, kuru likteņus izsķir nevis valsts
ģeopolitiskā atrašanās vieta starp rietumiem un
austrumiem, bet paaudzes atrašanās laikā starp
sabiedrībā neatrisinātiem pagātnes konfliktiem un
neziņu par nākotni. Galvenie varoņi savus
priekšstatus viens par otru veido nevis reālajā
sadzīvē, bet no savu tēvu, vectēvu un...

Teātra izrāžu cikls GRAND PRIX | DŪJA
18.08.2018 20:00
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.Komēdija par
mūsdienu teātra aizkulišu saspringto un briesmu
pilno dzīvi – jauns režisors nāk ar neaprakstāmām
ambīcijām, vecais premjers nav ar mieru tām
pakļauties, lokālā zvaigzne kārtējo reizi gaida
bērnu, skatuves strādnieks labprāt nosvilinātu
teātri, Kultūras ministrija negrib dot naudu,
direktoram paliek sirmi mati, bet, vienalga,...

Akordeonu koncerts Zelta kāzas Odesā
08.09.2018 19:00
No karstasinīgiem tango līdz smeldzīgām un
jautrām ebreju melodijām, no Latgales klasiķa
Jāņa Ivanova pastorālajiem motīviem līdz ABBAs
disko ritmiem, no mūziklu klasikas līdz roka hītiem
un spāņu ugunīgajiem ritmiem, no franču valšiem
un krievu romancēm līdz latgaliešu polkām... un
visam pāri akordeons kā orķestris, kā vienots
veselums mūsdienu spraigajā pasaulē, jūtu...

ČELLO CĒSIS | DUO LAUMA SKRIDE&DANIELS
MILLERS ŠOTS
14.09.2018 19:00
Divu izcilu un starptautisku atzinību guvušu
mūziķu - latviešu pianistes Lauma Skrides un vācu
čellista Daniela Millera Šota (Daniel Müller-Schott),
programmā dzirdēsim Vīnes dižgara Ludviga van
Bēthovena opusus un līdzās tiem - romantisma
mūzikas ģēniju Roberta Šūmaņa un Frederika
Šopēna skaņdarbus. Millers Šots ir uzskatāms par
vienu no labākajiem savas paaudzes...

ČELLO CĒSIS | TANGO ČELLAM UN
VIBRAFONAM
15.09.2018 14:00
Čello Cēsis atkal pārsteidz ar unikālām
programmām un neparastām instrumentācijām!
Ja aizvadītajā festivālā atklājām čella un
saksofonu kvartetu koncertprogrammu, tad šoreiz
aicinām baudīt čella un vibrafona valdzinošo
saspēli. Koncerta centrālām muzikālā tēma TANGO. Tapāt kā divi partneri saplūst dejā, tā arī
čells un vibrafons - dažādi pēc tembra un...

ČELLO CĒSIS | Dokumentālā filma
Rostropovičs - čella ģenijs
15.09.2018 16:00
Festivālā "Čello Cēsis" piedāvājam iespēju
noskatīties 2011. gadā veidoto BBC dokumentālo
filmu par vienu no dižākajiem un ģeniālākajiem
čellistiem Mstislavu Rostropoviču "Rostropovich:
The Genius of the Cello". Filma tiks demonstrēta
koncertzāles kino zālē, angļu valodā ar subtitriem
latviešu valodā.Biļetes tirdzniecībā jau drīzumā.

ČELLO CĒSIS | KLASISKĀS MŪZIKAS
ROKZVAIGZNE DŽOVANNI SOLIMA
15.09.2018 19:00
Festivāla ČELLO CĒSIS lielkoncertā varēsim baudīt
itāļu čellista un komponista Džovanni Solimas
harizmu. Solima ir klasiskās mūzikas mākslinieks
ar rokzvaigznes statusu - orķestru pasaules
Džimijs Hendriks, kas iedvesis jaunu elpu
instrumentā, ko pasaule pazīst jau vairāk nekā
300 gadus – čellā. Viņa radīto mūziku iemīļojusi
ļoti plaša auditorija – no izteiktiem...

Čella pasakas ar DAGAMBA. TUKSNESIS |
Koncertuzvedums bērniem
16.09.2018 13:00
Čellu grupas DAGAMBA mūziķiem gaidāms
koncerts kādā tālā tuksneša apmetnē. Tur viņi
iepazīstas ar tuksneša iedzīvotājiem - berberiem,
piedzīvo milzīgu smilšu vētru un karstumu, un
redz mirāžu ar zaļojošu oāzi. Bet visam pāri –
svelmainā un nesaudzīgā tuksneša saule!
Koncertuzvedums aicinās mazos klausītājus
piedalīties muzikāli un vizuāli krāšņā...

SOUNDS OF THE MUSIC /Dailes, Nacionālā,
Liepājas un Valmieras teātru aktieri,
Simfoniskais orķestris
30.09.2018 18:00
Krāšņs pasaules skaistāko mūziklu
melodiju koncerts “Sounds of the Music”, kurā
iekļauti fragmenti no pasaulslavenajiem
mūzikliem „Mamma Mia”, „Les Miserables”
(„Nožēlojamie”), „The Phantom of The Opera”
(„Operas spoks”), „Cabaret” („Kabarē”), „Cats”
(„Kaķi), “La La Land” u.c.Kopā ar JMRMV
Simfonisko orķestri diriģenta Pētera Plūmes
vadībā...
GANDRĪZ TAUTASDZIESMA | Ievas
Akurateres un Jura Kulakova jubilejas
koncerts
05.10.2018 19:00
„Dzīves plūdums, laika straume, dzīvības stīgu
pulsējošā skaņa… un ar kādu cilvēku šajā dzīves
straumē tu esi vienā laivā – mākslas, mūzikas
realitātē, kura it kā uz mirkli aptur plūsmu un
paglābj no eksistenciālajām mīklām, radot
skaistumu, kurš veidots no labākajām,
aizrautīgākajām vēlmēm un gan trakākajām gan
maigākajām emocijām lai aizvestu kontrastu...

Koncertšovs BRAZIL PianOrquestra
13.10.2018 19:00
Unikāls brazīļu mūziķu projekts, kas atklāj
neparastu veidu, kā spēlēt/apspēlēt tik populāro
instrumentu – klavieres. Muzikālā apvienība Brazil
PianOrquestra - četri klasisko mūzikas izglītību
ieguvuši pianisti un perkusionists, piedāvā
intriģējušu un šova elementiem bagātu muzikālo
eksperimentu desmit rokām un vienām
klavierēm. Apvienība atskaņo klasisko...

MUSIQQ. Labāko dziesmu programma
14.10.2018 18:00
Grupā "Musiqq" kopš tās tapšanas, 2009., gada,
pamatsastāvā darbojas divi liepājnieki – Marats
Ogļezņevs un Emīls Balceris. "Musiqq" ir viena no
tām grupām, kas raksta, sacer, producē, aranžē
savas dziesmas paši, un tās kontā jau ir trīs
ierakstu albumi - “Šī ir tikai mūzika”, “ Vēl viena
mūzika” un "Silta Sirds". Musiqq savas dziesmas
raksta latviešu, krievu un angļu...

ZEMGALES GREDZENS. Kino koncerts
VĒSTURES PALOS
19.10.2018 19:00
Zemgale ir arkla un zobena zeme, kur auglība
mijas ar nāvi. Tajā skan militāri marši un sēru
mūzika, kanonizētas leģendas un pašapzinīgas
pūtēju zaļumballes. Plašie tīrumi pārvēršas
karalaukos un kapulaukos, kas atkal pārtop
tīrumos, un tajos izaug latviešu literārā valoda,
pirmie prezidenti un valstsvīri, diži dzejnieki un
stipras dzejnieces. Zemgales mērogs ir
apvāršņa...

JAZZ LOUNGE | Ģitārdžezs ar Matīsu Čudaru
26.10.2018 19:00
Jaunā, talantīgā ģitārista Matīsa Čudara trio spēlē
instrumentālu ģitārbungbasģitārmūziku: Matīss
Čudars - ģitāra, Reinis Ozoliņš - bass un Kaspars
Kurdeko - bungas. Apvienību raksturo mūzika
starp žanriem, viņu muzikālajā krāsu paletē ir
džeza un brīvās avangarda improvizācijas, roka un
bluegrass, kā arī tautiskās un klasiskās mūzikas
izteiksmes līdzekļi. Trio mūzikā...

Festivāls PORTA / Kalakan / DakhaBrakha
04.11.2018 17:00
Vienkāršība, elegance un emocijas – tā ir pasaules
mūzikas grupa KALAKAN. Jau ieklausoties
pirmajās notīs, grupas radītā atmosfēra ir skaidra,gaisma, vienkāršas dekorācijas un visa uzmanība
veltīta māksliniekiem un viņu daiļradei. Rafinēti
veidotas skatuviskās klātbūtnes pavadībā,
māsklinieki sniedz iespēju kā klausītājiem, tā
pašiem sev būt kopā, nenoliedzami...

EURORADIO JAZZ ORCHESTRA | Baltijas
melodijas
10.11.2018 19:00
EURORADIO JAZZ ORCHESTRA ir Eiropas valstu
Raidorganizāciju apvienības (EBU) projekts, kas
uzsākts tālajā 1965. gadā. Ik gadus tiek izveidots
starptautisks Eiropas džeza bigbends, kurā muzicē
labākie jaunie džeza mūziķi no Eiropas valstīm un
Amerikas. Koncertu programmās tiek ietvertas
kompozīcijas aptverot daudznacionālo mūzikas
spektru, kā arī daudz jaundarbu. Šogad
EURORADIO...

PŪT, VĒJIŅI! Koncertstāsts Latvijai
16.11.2018 19:00
Turpinot tradīciju "ar cieņas apliecinājumu savai
zemei un rotaļīgu vieglumu mūzikā", top Latvijas
simtgadei un Daugavai veltīts jauns
koncertstāsts PŪT VĒJIŅI.Ne velti Daugavu
dziesmās bieži dēvē par mūsu Likteņupi,
Sirdsdaugavu, Māmuliņu. Kā liela un pilnasinīga
artērija tā plūst cauri mūsu zemei un vēsturei,
atgādinot gan par iznīcināto un zaudēto, gan
saglabāto...

MENUETAM 50 | LATVIJAI 100 Jubilejas
koncerts
22.11.2018 19:00
Grupa „Menuets” ir viena no slavenākajām
Latvijas rokgrupām, kas kļuva populāra kā
komponista Imanta Kalniņa mūzikas izpildītāja,
turklāt šobrīd „Menuets” ir vecākā grupa Latvijā.
Grupas pirmā uzstāšanās notika 1968.gadā, kopā
sanākot sešiem Jūrmalas skolēniem, kad brāļi
Sējāni un Bartaševici kopā ar domubiedriem sāka
kopīgus mēģinājumus rokmūzikā, nu...

Balets GULBJU EZERS
09.12.2018 17:00
"Gulbju ezers" ir baletu balets, kas vienmēr
baudījis skatītāju sajūsmu. Tajā Čaikovska skaistā
mūzika apvienojas ar Petipā un Ivanova ģeniālo
horeogrāfiju. Gulbju ezera valdzinājums kā
magnēts pievelk sapņotāju princi Zigfrīdu. Odīlija,
kas kā ūdens piliens līdzīga daiļajai gulbju
princesei Odetai, iekāro jaunekli. Cīņa, mīļotās
Odetas ievainojums, uzvara pār ļaunumu,...

VECGADA VALSIS
28.12.2018 19:00
Pēc labākajām Vīnes gadumijas koncertu
tradīcijām, arī Cēsīs 2018. gadu aizvadīsim ar
krāšņu svētku programmu! Liepājas Simfoniskā
orķestra un jaunās, talantīgās vijolnieces Kristīnes
Balanas izpildījumā skanēs skaistie Johana Štrausa
valši, Antonīna Dvoržāka jautrās polkas un
pacilājošie marši, kā arī Pētera Čaikovska klasiskie
skaņdarbi. Kristīne Balanas...
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