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Lielās mūzikas balvas 2013 nominācija „Gada koncerts”
	
  
	
  
Lielās mūzikas balvas 2013 nominācijai „Gada koncerts” ir izvirzīts Jāzepa Vītola 150.
dzimšanas dienai veltītais Dziesmu svētku koncerts Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2. jūlijā;
Sinfonietta Rīga un baroka vijolnieka Enriko Onofri koncerts „Itāļu baroka šedevri” Senās
mūzikas festivālā Rundāles pilī 13. jūlijā; kā arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
sezonas atklāšanas koncerts 27. septembrī Lielajā ģildē.
Viena no vērienīgākajām un saviļņojošākajām odām Jāzepam Vītolam izskanēja 2. jūlijā Latvijas
Universitātes Lielajā aulā ar komponista 150. jubilejai veltīto koncertu Dziesmu svētku
ietvaros. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Mārtiņš Klišāns; organizators - Latvijas Nacionālais
kultūras centrs. Pieci labākie jauniešu kori, Liepājas simfoniskais orķestris un līdz šim vēl nebijis
apvienotais Latvijas kordiriģentu koris, un Latvijas diriģentu zieds ar spilgtu scenāriju uzgleznoja
dzīvu Jāzepa Vītola portretu, ceļot gaismā maz zināmas komponista kormūzikas pērles un atskaņojot
Vītola mūzikas šedevrus, latviešu kultūras stūrakmeņus. „Aizkustinoši patiess apliecinājums mūsu
tautas muzikālās identitātes spēkam,” uzskata LMB žūrijas locekle Olga Pētersone.
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Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 2013. gada sezonas atklāšanā klausītājiem sniedza
neaizmirstamu koncertu latviešu un krievu mūzikas programmā. Orķestris dižās vecmeistaru
diriģentu gvardes pārstāvja Vladimira Fedosejeva vadībā Jura Karlsona baleta svītā “Sids’’ radīja
dzīvi teatrālu izrādi ar elpu aizraujošām krāsām, kā arī dāvāja slāviskas smeldzes piesātinātu, dziļi
aizkustinošu Sergeja Rahmaņinova 2. simfonijas lasījumu. Maz atskaņotās Modesta Musorgska
“Nāves dziesmas un dejas’’ savā biedējoši patiesajā interpretācijā izpildīja izcilais basbaritons Egīls
Siliņš.
	
  
2014. gada 4. martā Latvijas Nacionālajā operā ar Hennessy atbalstu notiks Lielās mūzikas balvas
2013 pasniegšanas svinīgā ceremonija, kuru tiešraidē atspoguļos LTV1 un LR3 “Klasika”.	
  
Lielo mūzikas balvu organizē VSIA “Latvijas Koncerti” sadarbībā ar Kultūras ministriju.
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