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...Nedzen projām
to putnu ar zīda asti. (Ojārs Vācietis)

Jūs esat nonākuši Āgenskalna ieliņās, kur mūžveca koka apbūve dvesmo ceriņu, maijpuķīšu un 
jasmīnu dvesmu. Šeit dzīvo viņa – „meitene, kurai viss aizliegts, atskaitot vienu – kļūt vecai”, 
meitene, kurai līdzi aicinām izdzīvot pirmo lielo jūtu dzimšanu sirdī, kvēlu alku kveldējošos 
mirkļus, pirmās mīlestības vētras un negaisus, pašatdevīgu tvīksmi, saņemot atbildi, mīlestības 
dāvināšanas prieku, vilšanos, šķiršanos un mīlestības pārdzimšanu citā dimensijā – putnā ar zīda 
asti, kas no šauri intīmām ieliņām aiznes neaptveramos plašumos. Tāds koncertā ir jubilāra Ojāra 
Vācieša dzejā balstīts stāsts – mums katram tik zināms un saprotams. Tas ietērpts latviešu 
komponistu sacerētā un vokālo ansambļu izpildītā dziesmu satvarā, veidojot vienotu emocionālo 
veselumu kā turpinājumu jau 2009.gadā iesāktajam vokālo ansambļu repertuāra papildināšanas 
darbam un iepriekšējos Dziesmusvētkos Rīgas Doma dārzā izskanējušajam koncertam 
“Mīlestības dziesmas”.

Jānis Kalve

Arturs Maskats. Naktsvijole 
Selga Mence. Es ļoti stipri klusām saucu tevi
Dzied Rīgas vokālā  džeza grupa Assambly Singers 

Arturs Maskats. Kas netic, ka jasmīni staigā
Dzied meiteņu vokālais ansamblis Ēra 

Rihards Dubra. Cik pie tevis ir savādi silti
Dzied vokālā grupa Anima Solla

Jānis Lūsēns, Andra Sējāna aranžejums. Baltā romance
Dzied meiteņu vokālais ansamblis Cantabile koncertuzveduma instrumentālā ansambļa 
pavadījumā

Imants Mežaraups. Jeseņina motīvi
Dzied vīru vokālais ansamblis Dancis

Jānis Lūsēns, Andra Sējāna aranžejums. Dāvana
Dzied vīru vokālais ansamblis Dancis  koncertuzveduma instrumentālā ansambļa pavadījumā



Arturs Maskats. Satrūkās(i) zelta gaiļi
Dzied vokālais ansamblis Harmonija Rīgai koncertuzveduma instrumentālā ansambļa 
pavadījumā

Kārlis Rūtentāls. Tevi mīlēšu (Es tevi mīlēšu vakar)
Dzied  vokālā grupa Teria 

Arturs Maskats. Kaut ko klusiņām
Dzied meiteņu vokālais ansamblis Ēra 
Tenora solo – Kārlis Rūtentāls

Jānis Lūsēns, Andra Sējāna aranžējums. Ciemos lūgums
Dzied vokālais ansamblis Harmonija Rīgai 

Rihards Dubra. Madrigāls (Ej ātrāk prom!)
Dzied jauktais vokālais ansamblis Lai top! 

Kārlis Rūtentāls. Šķelmīga dziesmiņa
Dzied vokālā grupa Teria 

Rihards Dubra. Elēģija
Dzied vokālā grupa Anima Solla un stīgu kvartets Gaiva 

Rihards Dubra. Un neatrast...
Dzied meiteņu vokālais ansamblis Cantabile 

Rihards Dubra. Putns ar zīda asti
Dzied vokālā grupa Anima Solla un stīgu kvartets Gaiva

Natālija Munda. Dziesmiņa par vieglu elpu
Dzied vokālā grupa Teria 

Jānis Lūsēns, Andra Sējāna aranžejumā. Ar zvaigžņu kluso gaismu
Dzied vokālais ansamblis Lai top! koncertuzveduma instrumentālā ansambļa pavadījumā

Ēriks Ešenvalds. Pēc manis (pirmatskaņojums)
Dzied visi koncertuzvedumā dalībnieki instrumentālā ansambļa pavadījumā

Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Andris Sējāns
Režisors, video projekciju, gaismu partitūras autors – Roberts Rubīns
Gaismu mākslinieks – Oskars Timbars
Scenārija autors – Jānis Kalve
Scenogrāfs – Didzis Jaunzems
Projekta vadītājs – Sanita Sējāne



Koncertā piedalāsAktrise Leonarde ĶestereInstrumentālā grupa (stīgu kvintets, klavieres, ksilofons, akordeons).
Rīgas Tehniskās universitātes stīgu kvartets Gaiva, mākslinieciskā vadītāja Dzidra Pelēķe

Kandavas kultūras nama meiteņu vokālais ansamblis Cantabile, vadītājs Toms Kazimirisaņecs
Latvijas Universitātes vīru vokālais ansamblis Dancis , vadītāja Sarmīte Ančāne-Vilciņa
Mazsalacas Kultūras centra meiteņu vokālais ansamblis Ēra, vadītāja Dita Tarvida
Ogres Kultūras centra vokālā grupa Anima Solla, vadītāja Mārīte Puriņa
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā Ģilde” vokālā grupa Teria, vadītājs Kārlis 
Rūtentāls
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas “Ave sol” Rīgas vokālā džeza 
grupa Assambly Singers, vadītājs Einārs Verro
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas centra „Imanta”  vīru vokālais 
ansamblis Harmonija Rīgai, vadītājs Ārijs Šķepasts
Rīgas 6. vidusskolas jauktais vokālais ansamblis Lai top!, vadītājs Ārijs Šķepasts


