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...

MENUETAM 50 / LATVIJAI 100 / jubilejas
koncerts
24.11.2018 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...

IVO FOMINAM 50. Jubilejas koncerts
25.11.2018 18:00
Rudenī vairākās Latvijas pilsētās notiks pazīstamā
Liepājas rokmūziķa Ivo Fomina 50 gadu jubilejas
koncertturneja "Nekas jau nebeidzas". Koncertos
Ivo gan kopā ar pavadošo grupu, gan viesiem,
kuru vārdi pagaidām vēl netiek atklāti, sola
atskaņot lielāko daļu dziesmu, kas skanējušas
viņa rokmūziķa karjeras laikā. "Gribu, lai tas būtu
eleganti un ar glanci - sākot no tā laika,...

TRĪS LATVIJAS TENORI 20 gadu jubilejas
koncerts
29.11.2018 19:00
Trīs Latvijas tenori - Nauris Puntulis,Miervaldis
Jenčs un Guntars Ruņģis – svin sava radošā trio 20
gadu pastāvēšanas jubileju.Koncertā piedalīsies
gan paši jubilāri,gan viesi, kas skatītājus priecēs
ar saturiski bagātu un jau tautā iemīļotu
repertuāru,ko dzirdēsiet muzikālā bigbenda
pavadījumā."Mums, "Trīs Latvijas tenoriem", jau
20. Vai tas ir daudz, vai maz, grūti...

Ambiente skatuve | PENGUIN CAFE
01.12.2018 19:00
Saimons Džefss bija viens no, iespējams,
visizcilākajiem postmodernisma laikmeta angļu
komponistiem, kuru nereti pieskaita pasaules
mūzikas aizsācējiem vēl pirms Stinga un Pītera
Geibriela. Viņš izveidoja pasaulslavenu apvienību
Penguin Cafe Orchestra, kuras atskaņoto mūziku
dēvēja par “moderno pusakustisko kamermūziku”.
1980-tajos un 90-tajos gados grupa devās
daudzās turnejās...

Otra Puse un Antra Stafecka | Ziemas
akustiskais koncerts TU ESI MAN
07.12.2018 19:00
Līdz ar aukstajām dienām un naktīm, kad sajūtam
vēlmi rast siltumu ap sevi, grupa Otra Puse rada
jaunu dziesmu. Tās nosaukums "Tu Esi Man" stāsts par mirkli kādā neizmirstami sniegotā
dienā.Tieši tā nosaukts arī Ziemas akustiskais
koncerts, kā mīlestības apliecinājums grupas
dziesmu klausītājiem. Koncertā skanēs gan Jums
zināmie hiti akustiskajā versijā, gan muzikālie...

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,...

Guntars Račs & Saldās sejas REIZ
ZIEMASSVĒTKOS
13.12.2018 19:00
Koncertā skanēs populāras R.Paula, J.Lūsēna,
U.Marhileviča, A.Virgas, Z.Muktupāvela un
T.KleinaZiemassvētku dziesmas ar Guntara
Rača vārdiem - Eglīte, Reiz Ziemassvētkos, Nakts,
Zvani un sveces, kā arī dziesmas no “Jauns
Mēness”, “bet bet” un grupas “Līvi” repertuāra.
Koncerta atmosfēru veidos īpašais akustiskais
dziesmu izpildījums,...

BALTA VĀRNA MELNĀ KRĀSĀ. Dailes teātra
izrāde
14.12.2018 19:00
Kādā Latvijas pilsētā dzīvo parasta ģimene – mājā,
kuru uzcēlis vectēvs, lai visa ģimene būtu kopā.
Tikai tagad izrādās, ka tas nevienam nav
vajadzīgs. Turklāt vēl Antra ir atradusi kādu, kas ir
no citas pasaules. Kādu melno. Nu, ne gluži. Viņš
ir sīrietis. Un Latvijas pilsētā vajag pavisam maz,
lai kļūtu par vietējo zvaigzni.Kad mājā ienāk svešs
cilvēks, viss izmainās....

Ziemassvētku koncerts TEV TUVUMĀ.
Latviešu komponistu Ziemassvētku
dziesmas
15.12.2018 19:00
Ik gadu Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, kad mēs
varam kļūt gaišāki, garīgāki un iejūtīgāki pret
cilvēkiem, kuri ir mums līdzās. Arī šogad Latvijas
mūziķi turpinās sadarbību projektā "Tev tuvumā"
un aicinās ikkatru no mums sajust sirds siltumu,
sniegt to visiem, kas pēc šī siltuma ilgojas un
atcerēties, ka patiesībā tas ir nepieciešams ik
dienu visu gada garumā! Šogad...

ČELLO CĒSIS Ziemassvētkos | Dāvids Gerings
un brīnumbērns Ādams Gutserievs
16.12.2018 17:00
Koncertzāles festivals Čello Cēsis ieskanas arī
ziemā, aicinot savus uzticamos apmeklētājus
baudīt muzikāli gaišu un svētku noskaņas raisošu
koncertu ar izcilo lietuviešu čellistu un diriģentu
Dāvidu Geringu. Gerings ir pasaulē augstu
novērtēts un sirsnīgi gaidīts mūziķis. Viņš savulaik
mācījies Maskavas konservatorijā pie viena no
slavenākajiem čellistiem Mstislava...

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS | ELĪNA ŠIMKUS
UN RĪGAS DOMA ZĒNU KORIS
21.12.2018 19:00
Ziemassvētku laiks arī mūzikā atgādina mums
senās, poētiskās Ziemassvētku ainas. Svētās
nakts notikumiem veltītas daudzu gadsimtu
komponistu noskaņām bagātas mūzikas lappuses.
Zēnu kora balsīs, publikas iemīļotās dziedātājas
Elīnas Šimkus dziedājumā un ērģeļu krāšņajās
melodijās skanēs komponistu Johana Sebastiana
Baha, Volfganga Amadeja Mocarta, Franča
Šūberta,...

TRIO PALLADIO UN MESIĀNS
22.12.2018 19:00
Noslēdzot savu rezidences gadu koncertzālē
“Cēsis”, Trio Palladio – vijolniece Eva Bindere,
čelliste Kristīne Blaumane un pianists Reinis
Zariņš - klausītājus priecēs ar jaunu programmu,
kas veltīta komponista Olivjē Mesiāna 110.
dzimšanas dienai. Mesiāns ir vispopulārākais 20.
gadsimta vidus franču komponists, kā arī viens no
nozīmīgākajiem un ietekmīgākajiem šī laikmeta...

Svētku koncerts 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...

VECGADA BALLE CĒSU KONCERTZĀLĒ
29.12.2018 20:00
Koncertzāles “Cēsis” krāšņā Vecgada balle jau
kļuvusi par neatņemamu pilsētas tradīciju! Tā ir
iespēja kopā ar draugiem pavadīt lielisku gada
izskaņas vakaru balles deju mūzikas pavadībā un
Jaunā gada gaidīšanas noskaņās. Cēsu
koncertzāles elegantais, vienlaicīgi vēsturiskais un
mūsdienīgais nams un skaistā Lielā zāle ir lieliski
piemērota, lai veco gadu varētu...
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