Zēnu koru salidojuma “PUIKAS VAR!”
modelēšanas koncerts
Valsts izglītības satura centrs 2018.gada 31.maijā - 1.jūnijā Cēsīs organizē
X Latvijas zēnu koru salidojumu. Tā koncerts “PUIKAS VAR!” 1.jūnija
pēcpusdienā Cēsu pils parka estrādē būs ne tikai zēnu koru salidojuma
jubilejas svinēšana, bet arī dāvana Latvijas valstij tās simtajā gadā.
Lai veiksmīgi sagatavotos koncertam, Latvijas skolu zēnu koru diriģenti
7.decembrī tikās seminārā J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā, lai
noklausītos salidojuma modelēšanas koncertu. Koncerta mākslinieciskais
vadītājs Gints Ceplenieks, koncerta režisore Inga Krišāne un VISC kora
nozares speciāliste, projekta vadītāja Rita Platpere iepazīstināja ar
koncerta māksliniecisko koncepciju un repertuāru. Koncerta dziesmas
plānotajā koncerta secībā izdziedāja J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas
zēnu koris (diriģenti Evija Vanaga un Tālivaldis Gulbis), Jelgavas
4.vidusskolas zēnu koris (diriģenti Ingus Leilands un Irina Osipova), Rīgas
6.vidusskolas zēnu koris (diriģents Ārijs Šķepasts) un Rīgas Doma kora
skolas jauktā kora vīru grupa (vadītājs Jurģis Cābulis), muzicēja
instrumentālā grupa Māra Vitkus vadībā.
Salidojuma repertuārā iekļautas gan šobrīd skolās populāras koru
dziesmas, kā Renāra Kaupera “Joka pēc alfabēts”, Ulda Marhileviča un
Guntara Rača “Mēs varam līdzās būt”, gan dziesmas, kas bija populāras
pirms desmit vai divdesmit gadiem, piemēram, latviešu tautasdziesmas
Ēvalda Siliņa apdarē “Stūru stūriem tēvu zeme”, Raimonda Paula apdarē
“Kur tad tu nu biji?” un Jāņa Erenštreita apdarē “Man bij’ viena turku
pupa”. Diriģentu vērtējumam tika nodota arī pavisam jauna Guntara
Rača dziesma “Daudz laimes, Latvija!”. Īpašu atzinību izpelnījās dziesmas
no Līgas Celmas un Ineses Zanderes dziesmu cikla “Ceļojumi
grāmatplauktā”, kuras puikas izpildīja azartiski, apliecinot, ka ar
interesantu repertuāru ir iespējams arī šodienas jauno paaudzi piesaistīt
kora kultūrai. Puikas izslējās staltāk, sadzirdot sev blakus Doma kora
skolas lielos puišus, kas iezīmēja koncerta ideju – tagadējo zēnu koru
dalībnieku satikšanos ar bijušajiem zēnu koru dalībniekiem, kas nu jau ir

tēvi, skolotāji, treneri, žurnālisti, skolu direktori, diriģenti un visdažādāko
profesiju vīri – personības.
Tāpēc jubilejas salidojuma koncertā “PUIKAS VAR!” aicinām piedalīties
bijušos zēnu koru salidojumu dalībniekus, kuri neatkarīgi no tā, vai
turpina dziedāt jauktajos vai vīru koros, ir saistīti ar mūziku vai nav, ar
savu klātbūtni var kļūt par atbalstu, iedvesmu un paraugu 2018.gada
zēniem. Uz tikšanos 1.jūnijā Cēsīs!
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