
MŪZIKAS PROGRAMMA 

Baznīcmūzikas koncerti 1. augustā “Teiciet Viņu ar stabulēm...” 

11:00-13:00 Vidzemes ērģelnieki: Ilze Barlo, Ērika Jonīte, Beāte Bringule, Lelde Krastiņa 

16:00 Ilze Reine (ērģeles) 

17:00 Liene Denisjuka-Straupe (flauta), Inese Paiča (ērģeles) 

18:00 Artis Sīmanis (saksofons), Kristīne Adamaite (ērģeles) 

 
Koncerts „Cep, cep kūku un ne tikai...“ 
 
Viņi dzied no sirds uz sirdi – Jorans Šteinhauers ( no grupas “Ārzemnieki”), Goran Gora (Jānis 
Holšteins), Liene Dravniece. Tāpēc tas ir patiess prieks un patiess vēstījums par Dieva dāvanām. 
Pateicība un slava Dievam par to! 
 
Koncerts “Es vēršos debesīs” 
“Es vēršos debesīs un gaidu, kad manas domas nolasīs” – tā rakstīja mūziķis Igo un izdziedāja to 
dziesmā “Kur paliks vārds”. Šajā koncertā katrs savu lūgšanu izdziedās Ingus Pētersons,Evita 
Zālīte, Jolanta Gulbe, Lorija Vuda, Paula Katrīna Dīringa un Mārtiņš Burke-Burkevics. Viņu 
dziedājumu pavadīs Vidzemes kamerorķestra mūziķi un ritma grupa, kā arī pievienosies 
Baznīcas Dienu koris. 
 
 
Mūzikls “Es skaistu Rozi zinu“ 
Mūzikls pēc H.K. Andersena pasakas motīviem K. Klētnieces-Sikas dramatizējumā 
Skan īru un vācu tautas melodijas,  A. Vivaldi, E. Grīga, L. LeBlanc,  D. Dravnieces un grupas 
"Jorspeis" mūzika. Režisore D. Makovska, diriģenti J. Ansons un M. Dravnieks, vokālā pedagoģe  
D. Dravniece .izpilda bērnu un jauniešu nometnes  "Būsim kopā" simfoniskais 
orķestris,  ansamblis, solisti un drāmas grupa. 
 
Par ko vēsta mūzikls? 
Kad velns izgudro spoguli, kas visu labo un skaisto rāda neglītu un pārvērstu, tas saplīst un 
izkaisās pa visu pasauli, ieskrienot cilvēkiem acīs vai sirdī un sasaldējot sirdi ledū. Arī Kajam, kurš 
kopā ar Gerdu bauda laimīgu bērnību Dieva tuvumā, stikla drumsla ieduras sirdī un ieskrien acī. 
No šī brīža Kajs kļūst savādāks – kārtīgās un pareizās sniegpārslas viņam šķiet daudz 
interesantākas par īstām puķēm, un Kajs nonāk Sniega ķēniņienes valstībā. Viņš nododas aukstā 
prāta ledus spēlei, lai iegūtu brīvību un sasniegtu mūžību, taču viņam tas neizdodas. Gerda dodas 
meklēt pazudušo draugu, ceļā pārvarot dažādas grūtības.  
Vai viņa atradīs Kaju un uzvarēs ļaunumu? Kāds ir viņas spēka noslēpums? 
 
Kas ir "Būsim kopā"?                                                                                                                                       
"Būsim kopā"– tā ir kristīgi muzikāla bērnu un jauniešu nometne, kas notiek jau no 2006. gada un 
ik gadu pulcē kopā ap 50 dalībnieku no dažādām Latvijas vietām. Nometnes laikā ikviens ir 
aicināts apzināties sava muzikālā talanta vērtību un tā spodrināšanas nozīmību, vairāk pievērsties 
Dieva iepazīšanai, muzicēt un rast piederības sajūtu pie mūziķu kopības, kas priecājas par savu 



aizraušanos un Dieva mīlestību. Nometnes programmā galveno lomu ieņem muzicēšana, kuras 
gala rezultāts ir mūzikla iestudēšana un atskaņošana, bet, protams, neizpaliek arī sporta, radošās 
un citas nometņu aktivitātes! Šogad "Būsim kopā" notiek no 28. jūlija līdz. 2. augustam 
Mazsalacā. 
 
Pūtēju orķestra “Balvi” GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTS 

 
No dažādiem vēstures avotiem ir zināms, ka pirmā pūtēju kopa Balvos ir pastāvējusi jau ap 1903./1904. 
gadu. Cauri vēstures un pārmaiņu līkločiem patreizējais Tautas pūtēju orķestris 2011.gadā nosvinēja 55 
gadu jubileju. Kopš 1987.gada orķestra vadība ir diriģenta Egona Salmaņa rokās, kurš ir saņēmis Latvijas 
Valsts apbalvojumu - Atzinības krustu. Orķestrim ir bijuši daudz nozīmīgu māksliniecisku panākumu. 
Orķestra sastāvā ir gandrīz 80 mūziķi. 2.augustā pūtēju orķestris būs Baznīcas Dienu viesis ar gan ar 
piedalīšanos zibakcijā, gan noslēguma dievkalpojumā, gan ar īpašu Garīgās mūzikas koncertu, kas nav 
raksturīgs daudzu citu pūtēju orķestra repertuāram. 


