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Tie vairs nav «Koru kari», bet muzikāli jautrs
kokteilis
21. aprīlis, 2011

Ritma Gaidamoviča
Tieši Lieldienās, 24. aprīlī, pulksten 17 uz mazliet nopietnu, tomēr jautru un
humora pilnu koncertuzvedumu aicina vairāki pašmāju kolektīvi –
jaunizveidotais Tirkīza kora ansamblis, mūsdienu deju studija «Benefice»,
Jelgavas 4. vidusskolas jauniešu koris «Spīgana» – kopā ar Žoržu Siksnu. Viņi
klausītājiem piedāvā labdarības koncertuzvedumu «Melodijas spēks», un daļu
par biļetēm iekasētās naudas plānots atvēlēt speciālā aprīkojuma iegādei
daudzfunkcionālajam attīstības centram «Lediņos».
«Tie vairs nav «Koru kari»! Šoreiz jauniešiem ir jauns izaicinājums – kopīgi radīts
mūzikls. Es gribētu teikt: sen zināmās dziesmas atdzimušas jaunās skaņās plus vēl
brīnišķīga Annikas Andersones horeogrāfija un deju studijas «Benefice» meiteņu
priekšnesumi,» stāsta Ž.Siksna. Ansambļa un kora «Spīgana» diriģents Ingus Leilands
stāsta, ka koncertuzvedumam ir divas daļas. «Pirmā daļa tāda nopietnāka, un varēsim
skatīt un dzirdēt fragmentus no Raimonda Paula mūzikla «Meža gulbji». Tiesa,
neesam koncentrējušies uz lugu pilnībā. Klausījām maestro ieteikumam un
atkāpāmies no tradicionālā. Saglabājot galveno domu, esam šo uzvedumu stilizējuši,
vienlaicīgi nezaudējot saturu,» tā I.Leilands.
Ja pirmā daļa nopietnāka, tad otrajā «Tad ziņģēsim to ziņģi!» mākslinieki ļaušot
izbaudīt patiešām pavasarīgi jautru kokteili, dziedot dziesmas no dažādām teātra tēva
Ādolfa Alunāna izrādēm. «Šo daļu noteikti varam saukt par izklaidējošu. Tās ideja –
caur dziesmām un dejām runāt par mīlestību, par bučošanos, par zaļumballēm, par to,
kas notiek sabiedrībā. Būs viegls, humora pilns koncerts,» atzīst I.Leilands. Pavisam
tiks izdziedātas apmēram 30 dziesmas un piedalīsies ap 50 Jelgavas dejotāju un
dziedātāju.
I.Leilands pārliecināts, ka šis pavasarīgi jautrais koncerts, ko viņš sauc par pašmāju
muzikāli jautro kokteili, noteikti skatītājiem sniegs pozitīvas emocijas. Jāpiebilst, ka

šāda veida koncertuzvedums Jelgavā iestudēts pirmo reizi un, galvenais, tajā
lielākoties darbojas tikai jelgavnieki.
Koncertu piedāvā fonds «Kultūra.lv» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūru «Kultūra», un tā galvenā ideja ir daļu no ienākumiem par biļetēm atvēlēt
labdarībai. Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics stāsta, ka ir iecere šādu
koncertu rīkot astoņās Latvijas pilsētās, sākot ar Jelgavu. Katrā tiks izvēlēts kāds
mērķis, kura īstenošanai novirzīs naudu no ieņēmumiem par biļetēm. Jelgavā nauda
nonāks daudzfunkcionālajam attīstības centram bērniem ar īpašām vajadzībām
«Lediņos» – par to iegādāsies speciālu aprīkojumu, lai papildinātu mācību materiālo
bāzi.
Biļetes var nopirkt Jelgavas kultūras nama un «Biļešu paradīzes» kasēs. Cena – 3; 2,5
un 2 lati.
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