Fonda Viegli koncerts VISS SKAIDRI
REDZAMS
17.02.2019 18:00
“Un viss tik skaidri redzams šaipusē.Un viss tik
skaidri redzams otrā pusē.” /Imants
Ziedonis/Koncertos skanēs skaistākās fonda
“Viegli” dziesmas no albumiem: “Viegli”,
“Vakars.Pietura.Jasmīns” un "Loks paliek vaļā".
Uzstāsies mūziķi, kuri piedalījušies visu trīs
albumu ierakstā - Renārs Kaupers, Jānis HolšteinsUpmanis (Goran Gora), Māra Upmane-Holšteine,
Raimonds...

Leļļu teātra izrāde NAKSITRALLĪŠI
19.02.2019 11:00
Pie saldējuma kioska satiekas trīs dīvaini cilvēciņi
– Uzrocis, Ķērpjbārdis un Puszābaks. Viņi mielojas
ar Pie saldējuma kioska satiekas trīs dīvaini
cilvēciņi – Uzrocis, Ķērpjbārdis un Puszābaks. Viņi
mielojas ar saldējumu un ziņkārīgi cits citu uzlūko.
Tas ir sākums draudzībai, kas būs stiprāka par
ķildām, bailēm un grūtībām, ko Naksitrallīšiem
nāksies...

Cēsu teātra izrāde NEZINĀMĀ ZVAIGZNE
19.02.2019 19:00
Cēsu amatieru teātra iestudēta romantiska
komēdija. Lugu autors sarakstīja 1944.gadā, tā
kalpojusi par pamatu vairākām filmām, tikusi un
joprojām tiek iestudēta daudzos pasaules un
Latvijas teātros.Lai arī lugas darbība norit kādā
Rumānijas mazpilsētā pagājušā gadsimta sākumā,
Cēsu teātris šo izrādi velta savai pilsētai.Izrādes
stāsts vēsta par to, kā mazpilsētā...

Mūzika mākslas galerijā | TRIO ART'i'SHOCK
22.02.2019 19:00
Trio ART-i-SHOCK ir viens no meistarīgākajiem,
oriģinālākajiem un ievērojamākajiem Latvijas
kameransambļiem ar Eiropas mērogā unikālu,
neparastu instrumentu sastāvu. Kopš tā
pastāvēšanas sākotnes 2011. gadā trio spēlē trīs
izcilas mūziķes ar atšķirīgām personībām un
temperamentiem – pianiste Agnese Egliņa,
sitaminstrumentāliste Elīna Endzele un čelliste
Guna...

Tautas deju koncerts DEJU PINU VAINAGĀ
23.02.2019 18:00
Tautas deju kolektīvi „Raitais solis” aicina savus
draugus uz Cēsīm, lai izdejotu kolektīvu
iemīļotākās dejas un atcerētos pagājušajā gadā
izdejotos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkus. Koncerta motīvs “Mana Dziesmu un
Deju svētku dienasgrāmata”. Ilgi gaidītie un lolotie
Latvijas Valsts Simtgades Dziesmu un Deju svētki
ir pagājuši, bet atmiņas...

Mūzikas un dejas izrāde MĀSA KERIJA
24.02.2019 15:00
Aprit tieši 40 gadi, kopš dienas gaismu uz
skatuves, skaņu platē un videofilmā piedzīvoja
Raimonda Paula un Jāņa Petera kopdarbs MĀSA
KERIJA - pēc Teodora Dreizera romāna motīviem
veidotais stāsts par jaunu meiteni, kas dodas uz
lielpilsētu ar sapni kļūt par aktrisi.Pats Pauls
kautrīgi atzīst, ka tas ir viens no viņa
skaistākajiem mūža darbiem, bet Jānis Peters,
atceroties...

Leļļu teātra izrāde jauniešiem un
pieaugušajiem ZELTA ZIRGS
26.02.2019 13:00
Brazīlijā dzimušais dejotājs, aktieris un režisors
Duda Paiva ar jaunatklāto leļļu un dejas mākslu
sintēzi ir radījis unikālu skatuves valodu, kļūstot
par vienu no oriģinālākajiem leļļu teātra
režisoriem 21. gadsimtā. Raiņa luga “Zelta zirgs”
pirmo reizi iestudēta 1904. gadā un kopš tā laika
kļuvusi par Latvijas teātra klasiku. Iestudējums
Latvijas Leļļu...

Georga Otsa Tallinas mūzikas koledžas
simfoniskais orķestris. SIMFONISKIE VĒJI
28.02.2019 16:00
Georga Otsa mūzikas koledža šogad atzīmē savu
simtgadi un šīs jubilejas ietvaros Igaunijas
Kutūrkapitāla fonda atbalstīts, koledžas
simfoniskais orķestris dodas koncerttūrē uz
Latviju. Savas diriģentes Ingridas Rozes vadīti,
jaunie mūziķi ved līdzi skaistu koncertprogrammu:
Mihkela Līdiga 2. Uvertīru – Fantāziju, Emanuela
Sežurne dubultkoncertu marimbai un vibrofonam
ar...

JAZZ LOUNGE | IMPERIAL ORPHEON
01.03.2019 19:00
Grupas Impérial Orphéon skanējums neatgādina
nevienu citu apvienību uz plašās džeza mūzikas
skatuves. Jau pēc pāris skaņdarbiem viņu koncerts
pārvēršas par eksplozīvas enerģijas piesātinātu
priekšnesumu, kas mudina uz dejošanu. Impérial
Orphéon programmā dzirdamas melodijas no
brazīļu ritmiem līdz Balkānu aizrautībai, no
atpazīstamas popmūzikas līdz skumjām blūza...

GIDONS KRĒMERS UN KREMERATA BALTICA |
TANGO
03.03.2019 19:00
Pēc koncerta Berlīnes Komiskajā operā Kremerata
Baltica viesojas Cēsīs! Sava dibinātāja, izcilā
vijolnieka Gidona Krēmera iedvesmots, orķestris
sagatavojis programmu ar divām kontrastējošām
daļām. Pirmajā daļā dzirdēsim spilgtus klasiskās
mūzikas skaņdarbus tango noskaņās nepārspējamo Astoru Pjacollu un latviešu
komponista Artura Maskata radīto
mūziku. Savukārt...

Dirty Deal Teatro izrāde skolēniem BALTĀ
GRĀMATA
05.03.2019 10:00
“Baltā grāmata” ir kopīga vakarēšana, palīgā
ņemot Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas”
tekstu, visu vakarēšanas dalībnieku iztēli, divus
aktierus un dažus teatrālus brīnumus. Soli pa
solim no ikdienišķām lietām rodas izrāde. Soli pa
solim izrādes skatītāji tiek aicināti kļūt par izrādes
dalībniekiem un radītājiem – kopīgi tiek jāts uz
maisiem pieguļā,...

Dearty Deal Teatro izrāde skolēniem BALTĀ
GRĀMATA
05.03.2019 13:00
“Baltā grāmata” ir kopīga vakarēšana, palīgā
ņemot Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas”
tekstu, visu vakarēšanas dalībnieku iztēli, divus
aktierus un dažus teatrālus brīnumus. Soli pa
solim no ikdienišķām lietām rodas izrāde. Soli pa
solim izrādes skatītāji tiek aicināti kļūt par izrādes
dalībniekiem un radītājiem – kopīgi tiek jāts uz
maisiem pieguļā,...

Konference vadītājiem CILVĒKFAKTORS
08.03.2019 10:00
Jā, mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, kur aizvien
vairāk un vairāk cilvēka darbu aizvieto roboti,
sistēmas, programmas, algoritmi. Taču aizvien
gan pie veiksmēm, gan neveiksmēm kā galveno
cēloni mēdzam norādīt – visu izšķīra cilvēkfaktors.
Un tieši tādēļ šoreiz gribam runāt par mums
pašiem – par cilvēkiem. No mūsdienu darbinieka
tiek gaidīta spēja būt uz pārmaiņu...

Mūzikls KĀ ES BRAUCU ZIEMEĻMEITAS
LŪKOTIES
10.03.2019 18:00
1968. gadā Brodvejā (ASV) pirmizrādi piedzīvoja
mūzikls “Hair”. Tobrīd neviens negaidīja, ka šāds
jauniešu mūzikls kļūs par pārmaiņu vilni Brodvejā.
Kopš šī mūzikla pirmizrādes aizvien biežāk uz
lielajām skatuvēm drosmīgi tika skarti politiski,
sociāli un ekonomiski problēmjautājumi.2018.
gada 5. novembrī (pēc 50 gadiem Latvijā) ar lielu
skatītāju atzinību Latvijas...

Mūzika mākslas galerijā | TRIO ANGELICUS
14.03.2019 19:00
Trio Angelicus īpašo skanējumu veido trīs siltu
tembru apvienojums – Elīnas Šimkus skaistā balss,
Sondras Lejmalnieces flautas dzidrais skanējums
un Ievas Šablovskas arfas noslēpumainais
valdzinājums. Programmā līdzās labi zināmiem un
iemīļotiem skaņdarbiem, kuru autoru vidū ir
Pēteris Vasks, Jānis Lūsēns, Romualds Jermaks,
Dace Aperāne, Georgs Pelēcis, Ēriks Ešenvalds...

Operete SILVA.ČARDAŠA KARALIENE
15.03.2019 19:00
Pēc ilga pārtraukuma uz Latvijas Operetes
skatuves atgriežas pasaulslavenā operete
SILVA jeb Čardaša karaliene (Die Csárdásfürstin /
The Gipsy Princess), kas ir vispopulārākā ungāru
komponista, Vīnes operetes karaļa Imres Kalmana
(1882 – 1953) operetēm, ar Leo Šteina un Bellas
Jenbaha libretu. Tās pasaules pirmizrāde notika
1915. gada 17 novembrī Johana Štrausa teātrī
Vīnē...

Ambiente skatuve_Tīrkultūra | KELSIJA LU
16.03.2019 19:00
Sezonas otrajā Ambiente Skatuve_TĪRKULTŪRA
sērijas koncertā uzstāsies čelliste,
multinstrumentāliste un vokāliste no ASV Kelsija
Lu (Kelsey Lu). Viņa šobrīd ir viena no
spilgtākajām uzlecošajām popmūzikas
personībām. Sākotnējo atpazīstamību guvusi,
sadarbojoties ar tādiem pasaulē atzītiem
māksliniekiem kā Lady Gaga, Solange un Dev
Haynes no apvienības Blood Orange....

Melo-M maģiskā RADIO TŪRE
22.03.2019 19:00
Gaidāmās turnejas koncertos lielu daļu “Melo-M”
repertuāra veidos jauni skaņdarbi – gan grupas
dalībnieka Kārļa Auzāna orģinālmūzika, gan
iepriekš nedzirdētas versijas par grupas
“Radiohead” mūzikas darbiem, gaidāms arī
grupas “Queen” slavenās dziesmas “Radio Ga Ga”
jauns atskaņojums trim čelliem un sitamajiem
instrumentiem.Radio nevar bez mūzikas, tāpat
kā...

MĀRCIS AUZIŅŠ koncertsērija AIZRAUTĪBA
24.03.2019 19:00
Klajā nācis ģitārista Mārča Auziņa otrais albums
“Aizrautība”, kurā apkopoti mūziķa skaņdarbi, kas
tapuši pēdējo 2 gadu laikā. Albumā “Aizrautība”
būs M. Auziņa komponēti skaņdarbi, kas
papildināti ar divām kaverversijām – V. Krieviņa
skaņdarbam “Meitenei kafejnīcā” un I. Kalniņa
“Dūdieviņš”.Otrajam albumam dots nosaukums
“Aizrautība”, kas ir...

AINARS MIELAVS
29.03.2019 19:00
Ainara Mielava dziesmas jaunā un virtuozā
aranžējumā no visiem viņa daiļrades
posmiem. Ainars Mielavs – balss, mutes
harmonikas. Jānis Ruņģis – ģitāra, klavieres,
balss. Matīss Čudars – ģitāra, klarnete,
balss. Reinis Ozoliņš – bass, kontrabass, Moog,
balss. Jānis Jaunalksnis – bungas, balss.Dace
Frīdenberga – Samete, kultūras baudītāja: “2018.
gada labākais...

Guna Zariņa. Latvijas Radio koris |
NAKTSSARDZE
30.03.2019 19:00
Koncertā - izrādē "Naktssardze" Latvijas Radio
kora dziedājumi mijas ar aktrises Gunas Zariņas
dzejas lasījumiem.Tēma balstīta Gijoma Apolinēra
fantastiskajā dzejolī "Mirušo māja".Sajūta kā
starpposms starp vienu eksistenci un citu, kā
robeža starp šīm paralēlajām pasaulēm.Diena un
nakts, šī dzīve un tā dzīve, šī gaisma un tā
gaisma. Tas nav mēģinājums to izstāstīt,...

Ralfs Eilands&LatvijasRadio bigbends | CITS
PAULS (jauna programma)
04.04.2019 19:00
Kinomūzika, dziesamas, kas ir mūžīgas melodijas,
nu jau, vairāku paaudžu garumā ir mīļas un
zināmas ik vienam. Moderns aranžējums ar
spēcinošu enerģiju, jaunības azarts, kas aizrauj
klausītāju līdz sirds dziļumiem - tas ir CITS PAULS,
Ralfa Eilanda un Latvijas Radio Bigbenda
izpildījumā. Ir tapusi jauna programma, tik pat
intriģējoša un tik pat zināma.Koncertprogrammas
“CITS...

HÖGNI | Mūzika stīgām un balsij
05.04.2019 20:00
Islandiešu mūziķis Högni Egilsons atgriežas Cēsīs
ar jaunu solo programmu!Högni ir viens no
pazīstamākajiem mūsdienu islandiešu
dziedātājiem un dziesmu autoriem. Viņa mūziku
un uzstāšanās vienlīdz iemīļojuši gan izsmalcināti
mūzikas gardēži, gan komerciālākas mūzikas
cienītāji2017.gada izskaņā Högni laida klajā savu
pirmo solo albumu Two Trains un devas Eiropas...

Izrāde ZIBEŅU DOMAS. IRBĪTE
06.04.2019 19:00
Izrāde par vienu no Latvijas pasteļglezniecības
tradīciju aizsācējiem un savdabīgākajiem latviešu
māksliniekiem Voldemāru Irbi (1893 – 1944),
tautā sauktu Baskāji Irbīti, ir turpinājums Mūzikas
un mākslas atbalsta fonda iestrādnēm un jau
īstenotajām izrādēm šajā ciklā - veidot stāstus
teātra valodā par spilgtām personībām Latvijas
kultūrā un mākslā.Voldemārs Irbe:...

PĒTERA VASKA MŪZIKAS APRĪLIS | BRĀĻI
13.04.2019 14:00
Garīgā spēka un enerģijas ziņā Pētera Vaska
domubiedri mūzikā ir tādi komponisti, kā Arvo
Pērts, Gija Kančeli, Henriks Mikolajs Gureckis,
Džons Taveners. Pēteris Vasks, veidojot festivāla
konceptuālo skanējumu, kamermūzikas
programmā vēlas iezīmēt latviešu un mūsu
reģiona, skandināvu komponistu garīgo saiti un
pasaules izjūtu mūzikā. Līdz ar to, šajā koncertā
skanēs...

PĒTERA VASKA MŪZIKAS APRĪLIS | VASKS
MŪZIKĀ UN DEJĀ
13.04.2019 19:00
Festivālā ieraudzīsim Pētera Vaska daiļradi
neierastākā šķautnē – laikmetīgā baleta
iestudējumā. Slavenā horogrāfa Džona Noimaijera
dibinātais Vācijas Bundesjugendballett
(Nacionālais Jaunatnes balets) un horeogrāfs Saša
Rivas iestudējis viencēlienu “Muted” (tulkojumā –
klusināts), kas balstīts Vaska skaņdarbā klavieru
kvartetam. Mūzika skanēs latviešu mākslinieku...

PĒTERA VASKA MŪZIKAS APRĪLIS |
VIENTUĻAIS EŅĢELIS
14.04.2019 19:00
Zviedru kamerorķestris O’Modernt festivālam
Latvijā dāvina Baltijas valstu komponistu mūzikas
programmu, kurā latviešiem Pēterim Vaskam un
Arturam Maskatam blakus stāsies igauņu
komponista Erki Svena Tīra opuss “Angel’s Share”
vijolei un orķestrim, kura pasaules
pirmatskaņojums notika 2018. gada 3. maijā
Tallinā. Darbs veltīts vijolniekam Hugo Tičati,
O’Modernt mākslinieciskajam...

PĒTERA VASKA MŪZIKAS APRĪLIS | VASKS.
ŠIMKUS. PURVĪTIS
20.04.2019 19:00
Pētera Vaska festivālā atkārtoti izskanēs 2016.
gadā koncertzāles “Cēsis” radītais multimediālais
klavierkoncerts - Pētera Vaska cikls gadalaiki
lieliskā pianista Vestarda Šimkus izpildījumā, ko
papildinās Roberta Rubīna veidotās projekcijas ar
latviešu glezniecības klasiķa Vilhelma Purvīša
skaistākajiem darbiem – Latvijas ainavām visos
gadalaikos.1980.gadā Pēteris...

Jaunā Rīgas teātra izrāde DIEVIŅŠ PILLĀ
25.04.2019 19:00
Kā ir radusies latviešu valoda? Kas tās tādas par
skaņām, kuras mēs šodien saucam par latviešu
valodu? Kas vispār notiek tai brīdī, kad dzimst
vārdi un rodas valoda? Neibarts (jeb Ņurbulis) ar
latviešu valodu ir apgājies un izrīkojies tik
neparastā veidā, ka, lasot viņa pantus, rodas ļoti
dīvaina ilūzija - it kā būt lieciniekam tai brīdī, kad
tika radīta latviešu valoda....

RAIMONDS PAULS un DAUMANTS KALNIŅŠ /
TIKŠANĀS DAILĒ
05.05.2019 18:00
Raimonds Pauls jau piekto sezonu Mūzikas nama
Daile apmeklētājus pārsteidz ar jaunu koncertu un
katru reizi citu mūziķu izpildījumā. Programmu
Maestro radījis solistam Daumantam Kalniņam,
un, sadarbībā ar diriģentu un orķestra
māksliniecisko vadītāju Kasparu Ādamsonu,
koncertam ir iecerēts stīgu orķestra skanējums un
mūziķu grupa Raimonda Macata vadībā ar
Maestro Raimondu...

INTARS BUSULIS & ABONEMENTA
ORĶESTRIS
11.05.2019 19:00
PROGRAMMĀ: INTARA BUSUĻA UN KĀRĻA LĀČA
DZIESMU ATSKAŅOŠANA NO ALBUMIEM "NĀKAMĀ
PIETURA", “СЛЕДУШАЯ
ОСТАНОВКА”, KLAUSĪTĀJU IEMĪĻOTĀKO DZIESMU
IZLASE NO ALBUMIEM “KINO”, “AKTS”, “CITĀ©”
JAUNĀS ARANŽIJĀS. KĀ ARĪ MAESTRO RAIMONDA
PAULA UN JEĻENAS VAENGAS RAKSTĪTĀS
DZIESMAS INTARAM. DZIESMAS TIKS IZPILDĪTAS
GAN LATVIEŠU, GAN KRIEVU
VALODĀS.KONCERTĀ...
INTARS BUSULIS & ABONEMENTA ORĶESTRIS
(papildkoncerts/dienas)
12.05.2019 14:00
PROGRAMMĀ: INTARA BUSUĻA UN KĀRĻA LĀČA
DZIESMU ATSKAŅOŠANA NO ALBUMIEM "NĀKAMĀ
PIETURA", “СЛЕДУШАЯ
ОСТАНОВКА”, KLAUSĪTĀJU IEMĪĻOTĀKO DZIESMU
IZLASE NO ALBUMIEM “KINO”, “AKTS”, “CITĀ©”
JAUNĀS ARANŽIJĀS. KĀ ARĪ MAESTRO RAIMONDA
PAULA UN JEĻENAS VAENGAS RAKSTĪTĀS
DZIESMAS INTARAM. DZIESMAS TIKS IZPILDĪTAS
GAN LATVIEŠU, GAN KRIEVU
VALODĀS.KONCERTĀ...
INTARS BUSULIS & ABONEMENTA ORĶESTRIS
(papildkoncerts)
12.05.2019 18:00
PROGRAMMĀ: INTARA BUSUĻA UN KĀRĻA LĀČA
DZIESMU ATSKAŅOŠANA NO ALBUMIEM "NĀKAMĀ
PIETURA", “СЛЕДУШАЯ
ОСТАНОВКА”, KLAUSĪTĀJU IEMĪĻOTĀKO DZIESMU
IZLASE NO ALBUMIEM “KINO”, “AKTS”, “CITĀ©”
JAUNĀS ARANŽIJĀS. KĀ ARĪ MAESTRO RAIMONDA
PAULA UN JEĻENAS VAENGAS RAKSTĪTĀS
DZIESMAS INTARAM. DZIESMAS TIKS IZPILDĪTAS
GAN LATVIEŠU, GAN KRIEVU

VALODĀS.KONCERTĀ...
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