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Svinot Latvijas proklamēšanas 100. gadadienu, Latvijas reģionos notiks valsts svētkiem veltīti koncerti. Šie koncerti ir Valsts
prezidenta Raimonds Vējoņa dāvana reģionu iedzīvotājiem, kas tapusi sadarbībā ar pašvaldībām un VSIA “Latvijas
Koncerti”.
Valsts svētkiem veltītie koncerti notiks Daugavpilī, Jēkabpilī, Ogrē un Ventspilī. Tajos uzstāsies profesionālie kolektīvi, solisti un
jaunie, talantīgie Latvijas mūziķi, kā arī būs iespēja tiešraidē vērot Valsts prezidenta uzrunu plkst. 16.30 no Latvijas Nacionālā teātra
Rīgā. Uz koncertiem novados Ogres un Jēkabpils novadu pašvaldības, Ventspils pilsētas dome un Daugavpils pilsētas dome ir
aicinājusi savu reģionu iedzīvotājus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu savam novadam un valstij.
Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā Latvijas proklamēšanas 100. gadadienas svinīgajā pasākumā orķestris Sinfonietta Rīga diriģenta
Normunda Šnē vadībā piedāvās koncerta programmu ar komponistu Pētera Plakida, Erki Svena Tīra un Jozefa Haidna
skaņdarbiem. Koncerta programma jau ieskandināta un ar panākumiem atskaņota koncertturnejās Zviedrijā un Ungārijā. Solists –
klarnetes virtuozs Ints Dālderis.
Savukārt Daugavpils teātrī Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju” tiks atskaņota kopā ar Latviešu kultūras centra jaukto kori
„Daugava” diriģenta Jevgeņija Ustinskova vadībā. Svētku koncertā kamerorķestris “Kremerata Baltica” saspēlēsies ar jauno
vijolnieku Daniilu Bulajevu Georga Pelēča kompozīcijā “Plaukstošais jasmīns” un Antonio Vivaldi divos koncertos no cikla
“Gadalaiki”. Orķestra solo izpildījumā skanēs Jēkaba Mediņa “Leģenda”.
Ventspils Teātra namā “Jūras vārti” svinīgajā koncertā uzstāsies Latvijas Radio bigbends kopā ar Kristīni Prauliņu, kura kā soliste
koncertē Latvijā un ārzemēs gan ar gospeļkori, gan dažādiem džeza, blūza un populārās mūzikas sastāviem. Latvijas Radio
bigbenda Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā svētku koncertā skanēs latviešu tautas dziesmu apdares
džeza aranžijās. Koncertā tiks atskaņotas slavenā austrāļu multimākslinieka Džeimsa Morisona radītās aranžijas par latviešu
tautasdziesmu no albuma ''Mare Balticum'', skaņdarbi no Maestro Raimonda Paula jaunās programmas ''Veltījums
tautasdziesmai''. Skanēs arī dziesmas no K. Prauliņas un R. Paula jaunākā albuma ''Kontrasti'', kā arī pirmatskaņojumi - Maestro
miniatūras bigbenda pianista Viktora Ritova aranžējumos.
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu Ogrē atzīmēs ar svētku koncertu, kas notiks Ogres novada Kultūras centrā.
Tajā uzstāsies virtuozais sitaminstrumentu ansamblis “Perpetuum Ritmico”, kas valsts svētku koncertam ir izveidojis populāru
latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbu programmu. Skanēs Andra Dzenīša, Madaras Pētersones, Riharda Zaļupes, Emīla
Dārziņa un Astora Pjacollas mūzika.
2018. gada 18. novembrī valsts svētkiem veltīts koncerts notiks arī Rīgā Latvijas Nacionālajā teātrī un tas tiks translēts LTV1 un
Latvijas Radio 3 “Klasika” plkst. 16.30. Šī koncerta programma ir veidota no četriem mīlestības stāstiem. Jurjānu Andreja kantātē
“Tēvijai” skanēs zaļoksna tēvzemes mīlestība uz topošas valsts sliekšņa. Pētera Vaska opusā “Vox amoris” ieausta kosmiska,
visaptveroša mīlestība, savukārt Arturs Maskats jaundarbā “Vēstule kādai lauku mājai Latvijā” raksta lirisku mīlestības vēstuli savai
dzimtenei, bet Raimonds Pauls “Rapsodijā” uzrunās klātesošos ar neizsīkstoša dzīvesspēka jaudu.
Kantātes “Tēvijai” atskaņojumā solopartija uzticēta Latvijas Nacionālās operas jaunajai solistei Laurai Teivānei – Lielās mūzikas
balvas nominantei. Koris šoreiz likts vienkop no trim kolektīviem, kuru mājvieta ir Rīgas Doma kora skola. Mārtiņa Klišāna vadītais
Rīgas Doma zēnu koris ir kolektīvs ar iespaidīgu vēsturi un starptautiskiem panākumiem, Airas Birziņas vadītais Rīgas Doma
meiteņu koris “Tiara” ir jaunāka vienība, taču ne mazāk spoža gan uz koncertskatuves, gan teatrālos uzvedumos. Trešais ir Latvijas

kordiriģēšanas spožākās jaunās zvaigznes Jurģa Cābuļa vadītais Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, kas nesen guvis pirmos
starptautiskos panākumus.
Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Andri Pogu uzstāsies pasaules labākajās zālēs pieprasītā mūziķe,
virtuozā vijolniece Baiba Skride, kas ar savu neatkārtojami skaisto vijoles skaņu iekrāsos Pētera Vaska “Vox amoris”.
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