
20.11. plkst. 18.00
Vienības nama koncertzālē

Svētku koncerts SKAN LATVIJA NOVEMBRĪ

20. novembrī plkst. 18.00 Vienības nama koncertzālē notiks Daugavpils Akordeonistu orķestra
(mākslinieciskā  vadītāja  Tatjana  Saratova)  un  Latvijas  Nacionālās  operas  un  baleta  teātra
solistes Ilonas Bageles svētku koncerts “Skan Latvija novembrī”. 

Koncertā izskanēs Latvijas komponistu skaņdarbi, teātra mūzika, populāras melodijas un dziesmas.

Daugavpils Akordeonistu orķestris dibināts 1959. gadā uz Mūzikas vidusskolas bāzes. Kopš 1964.
gada vietu pie diriģenta pults ieņēma izcilais mūziķis un pedagogs Valērijs Hodukins (1939-2009), bet
no 2009. gada kolektīvu vada V. Hodukina audzēkne Tatjana Saratova. Orķestrī muzicē Staņislava
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi,  Daugavpils Universitātes studenti un pasniedzēji.
Orķestris  ir  muzicējis  koncertzālēs  Latvijā,  Dānijā,  Čehijā,  Polijā,  Baltkrievijā,  Lietuvā,  Igaunijā,
Krievijā, Vācijā, Itālijā un Somijā. 

Ilona Bagele – 1999. gadā absolvējusi J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālo nodaļu prof.
Regīnas Frinbergas klasē un 2003. gadā ieguvusi maģistra grādu prof. Arvīda Imanta Lustes vadībā.
Ilona Bagele ir Daugavpils Universitātes asociētā profesore, kā arī Daugavpils teātra muzikālo izrāžu
vokālā  konsultante.  2003.  gadā  dziedātāja  pievienojusies  Latvijas  Nacionālās  operas  solistu
ansamblim.  Viņas  plašajā  lomu sarakstā  ir  tādas  lomas kā  Mersedesa  (Karmena),  Ulrika  (Masku
balle),  Aukle  (Jevgeņijs  Oņegins),  Marselīna (Figaro kāzas),  Burve (Nāra)  un daudzas citas.   Par
Latvijas Nacionālajā operā tapušo koncertizrādi “Cantando y amando”, kurā viņa kā soliste dziedāja
Astora Pjacollas tango, saņēmusi Lielo mūzikas balvu 2012 kategorijā Gada uzvedums.

Koncerts  tiek  rīkots  projekta  ENI-LLB-1-062  “Daugavpils  un  Vitebska:
kultūras sadarbība un attīstība II” ietvaros, ko Daugavpils Latviešu kultūras
centrs  un  Valsts  iestāde  “Kultūras  centrs  „Vitebska””  (Baltkrievija)  kopīgi
realizē  Eiropas  kaimiņattiecību  instrumenta  Latvijas,  Lietuvas  un
Baltkrievijas  pārrobežu  sadarbības  programmas  2014.  –  2020.  gadam
ietvaros. 

    Koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Ieeja koncertā bez maksas.

Informējam,  ka Latviešu kultūras centra  rīkoto  pasākumu laikā tiek veikta  fotografēšana un video
filmēšana ar nolūku atspoguļot pasākuma norisi plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos internetā.
Fiksēto foto un video materiālu pārzinis – Latviešu kultūras centrs, Rīgas 22a, Daugavpils, LV-5401.

Projekta kopējais finansējums ir  EUR 315 466.48, no tiem: ES finansējums (90%) EUR 283 919.83,
Daugavpils  pilsētas domes līdzfinansējums EUR 9 463.99,  Latvijas  Valsts  līdzfinansējums EUR 9
464.00, VI “Kultūras centrs „Vitebska”” līdzfinansējums EUR 12 618.66.

Šī publikācija  ir  veidota  ar  Eiropas  Savienības  finansiālo  atbalstu.  Par  šīs  publikācijas  saturu  ir
atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt  izmantota,  lai  atspoguļotu Eiropas
Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova, LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv;   tālr: +371 654 26691; www.vienibasnams.lv

http://www.vienibasnams.lv/
mailto:vienibasnams@vienibasnams.lv

