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Sākas kamermūzikas festivāls “Satikšanās Saulkrastos”
Saulkrasti aicina uz sesto kamermūzikas festivālu augustā, kas nu ieguvis nosaukumu
“Satikšanās Saulkrastos”. Kamermūzikas festivāls Saulkrastos ir radoša darbnīca, kurā mūziķi
un komponisti satiekas sesto gadu pēc kārtas, lai divu nedēļu garumā teju mājas muzicēšanas
atmosfērā sagatavotu un klausītājiem piedāvātu īpašu kamermūzikas programmu. Īpaša
festivāla vērtība ir jaundarbi, šogad pasaules pirmatskaņojumu festivālam velta divas spilgtas
Latvijas komponistes Indra Riše un Evija Skuķe.
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Mūzikas svētkus 2014. gadā dibināja vijolniece Magdalēna Geka. Lai gan lielai daļai festivāla dalībnieku ikdiena noris dažādās pasaules koncertzālēs,
joprojām nav mazinājusies vēlme priecēt saulkrastiešus un pilsētas viesus. Šogad festivāla mākslinieciskais vadītājs ir vijolnieks Konstantīns Paturskis,
stīgu kvarteta “ReDo” dalībnieks un kamerorķestra “Kremerata Baltica” mūziķis.
Viens no jaundarbiem, Indras Rišes otrais stīgu kvartets, izskanēs atklāšanas koncertā 4. augustā, plkst. 17:00 Skultes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Līdzās pirmatskaņojumam stīgu kvartets “ReDo” izpildīs J. Haidna op.64 Nr.5 un D. Kurļandska “Dolce Stil Nuovo”.
Festivāla otrajā nedēļā dalībnieki klausītājiem piedāvās vēl trīs koncertprogrammas.
9. augustā plkst. 21.00 Baltajā kāpā notiks ierastais “Saulrieta koncerts”, kurā mūziķi apvienosies stīgu orķestrī, lai atskaņotu E. Grīga, M. Bruha, V.A.
Mocarta un Jēkaba Mediņa mūzika.
10. augustā, plkst. 20:00 Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks “Vakara koncerts”, programmā Johannesa Brāmsa otrais stīgu
sekstets op.36 un Johana Sebastiāna Baha ērģeļkoncerts BW1052b.
Īpašs būs festivāla noslēguma koncerts 11. augustā, plkst. 18:00Saulkrastu kultūras namā “Zvejniekciems”. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos
jaunās komponistes Evijas Skuķes koncerts klarnetei un stīgu orķestrim. Solo klarnetes partiju spēlēs “Lielās mūzikas balvas 2018” laureāte Anna
Gāgane. Savukārt, talantīgais pianists Georgijs Osokins piedalīsies S. Franka klavieru kvinteta op.14 atskaņojumā.
Kamermūzikas festivālā “Satikšanās Saulkrastos” piedalās stīgu kvartets “ReDo”, vijolnieki Konstantīns Paturskis, Magdalēna Geka, Jevgēnijs Čepoveckis,
Agnese Stalidzāne, Sabīne Sergejeva, altistes Jevgēnija Frolova un Santa Circene, čellisti Beatrise Blauberga un Kristers Šīmanis, kontrabasists Oskars
Bokanovs, klarnetiste Anna Gāgane, ērģelniece Olga Čepovecka un pianists Georgijs Osokins.

