
 

Rīgas Austrumu vidusskolas 1. un 6. klašu skolēni 21. decembrī vēlamies piedāvāt 

skolēniem veltīt stundu šajā pirmssvētku laikā, lai mājās ar ģimeni skatītos un 

klausītos krāšņu un svinīgu koncertu "Īkstīte", kas šovasar izskanēja greznajā 

Rundāles pilī. Skaists senās mūzikas skanējums fantāziju rosinošā pasaku pasaulē. 

Lai koncerts izskan kultūras atslodzei no mācību darba, vienlaikus apgūstot kultūras 

mantojuma norisēm bērniem. 

Sākums – plkst.12.00 

PAR KONCERTU: 
Daudzi jaunāko klašu skolēni noteikti ir lasījuši pazīstamā dāņu pasaku meistara H. K. Andersena 
pasaku “Īkstīte”. Taču pateicoties VSIA" Latvijas Koncerti" iniciatīvai, aizraujošie Īkstītes 
piedzīvojumi pārtapuši krāšņā muzikālā uzvedumā, jo pati pasaka savijusies ar franču baroka 
ģēnija Marka Antuāna Šarpantjē mūziku no viņa sengrieķu mitoloģijas iedvesmotās operas 
"Akteons". 
Hansa Kristiana Andersena pasaka “Īkstīte” ir pilna aizraujošiem notikumiem un negaidītiem 
pavērsieniem. Tā stāsta par sievu un viņas sen ilgoto bērniņu – Īkstīti, kuru viņa atrod tulpes ziedā. 
Par nejauko Krupi, kas lolojumu nolaupa, par Lauku peli un Kurmi, arī Bezdelīgu, kas aizved 
Īkstīti uz brīnumu pilno Ziedu pasauli, kur viņa satiek Princi. Visi šie notikumi lieliski atklājas arī 
M. A. Šarpantjē krāsainajā mūzikā- gan skumjā un priecīgā, gan aizrautīgā un humora pilnā. 
Operas skaistie dziedājumi mijas ar deju soļiem topošo baletdejotāju sniegumā. 
Pasakas tēlos iejutīsies dziedātāji Marlēna Keine (Īkstīte), Evija Martinsone (Labā burve, Lauku 
pele), Kārlis Rūtentāls (Krupis un Kurmis) un Mihails Čuļpajevs (Taurenis un Princis). Solistiem 
pievienosies arī  vokālā grupa “Abaronin Ensemble” (Galminieki, Niedres un Vaboles), kā arī NMV 
Rīgas Horeogrāfijas skolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi (Putniņi, Bezdelīga) īpaša loma 
uzvedumā ir instrumentālajai mūzikai, kuru atskaņo senās mūzikas ansamblis Lāsmas Melderes-
Šestakovas vadībā. Baroka vijole un baroka čells pārstāvēs stīgu instrumentu grupu, ansamblī 
skanēs neviens vien senais pūšamais instruments, bet mūsdienu pierasto klavieru vietā - klavesīns. 
Stāstnieces lomā iejutīsies muzikoloģe Karina Bērziņa, bet par spilgtu vizuālo ietērpu ir 
parūpējusies māksliniece Ieva Ādamsone. 
Muzikālais uzvedums "Īkstīte" lieliski ieinteresē un ievada skolēnus senās mūzikas pasaulē. 
Koncerts 2020. gada vasarā tika īstenots kā Senā mūzikas festivāla programmas daļa šauram 
klausītāju lokam. 
Koncerta ilgums : 1 stunda 

Pasākums tiks apmeklēts Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros     

 

 


