Mazie Opermūzikas un Mākslas svētki Sēļu muižā
2018. gada 10. augustā Sēļu muižā apmeklētājus jau piekto gadu priecēs Mazie
Opermūzikas un Mākslas svētki. Šoreiz pasākumā, pateicoties Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Vidzemes kultūras programmai,
izskanēs Gaetāno Doniceti operas “DONS PASKVĀLE” muzikālais stāsts.
Svētki sāksies plkst.21.00 ar vairāku izstāžu atklāšanu. Sēļu muižas lielajā zālē notiks
Igaunijas mākslinieku gleznu izstādes atvēršana. Piedalīsies: Malle Heinonen un Tīna
Erala (Pērnava). Savukārt Muižas klētī notiks tradicionālās izstādes “Ziedi manā dārzā”
atvēršana. Ar muzikāliem sveicieniem atklāšanā uzstāsies Valmieras dāmu vokālā
grupa “AD REM”. Pasākuma laikā apskatāmas vēl četras izstādes: gleznotāja Jāņa
Kalmītes (1907-1996) gleznas no Valmieras muzeja krājuma, porcelāna figūriņu
kolekcija (Zviedrija), lielajā klētī sadarbībā ar Valmieras muzeju izstāde „Sprēslenīcas,
vārpstiņas, ērkulīši...” un vēsturiskā ekspozīcija “Sēļu muiža un apkārtnes muižas”.
Koncertā plkst.22.00 Sēļu muižas estrādē Gaetāno Doniceti operas “DONS
PASKVĀLE” muzikālais stāsts. Tas būs komisks operas žanra meistardarbs, kur
sižetiskā līnija atspoguļo padzīvojuša vecpuiša izjokošanu, ko veic viņa ārsts, ārsta
māsa – jauna un skaista atraitne, savukārt tam visam pa vidu kā allaž klīst mīlas mokās
sirgstošs brāļadēls, kas beigās, protams, iegūst par sievu jauno un skaisto atraitni.
Piedalās Latvijas Nacionālās Operas un Baleta (LNOB) solisti: Inga ŠļubovskaKanceviča (Norīna), Krišjānis Norvelis (Dons Paskvāle), Kalvis Kalniņš (Malatesta),
Viesturs Jansons (Ernesto), Juris Ādamsons (Karlīno) un LNOB kamerorķestris
diriģenta Normunda Vaiča vadībā. Ieeja uz koncertu 5 euro, skolēniem 1 euro.
Projekts “Dons Paskvāle Sēļu muižā” (projekta numurs VKP/2018-89) tiek
īstenots pateicoties Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas valsts mežu atbalstam
un Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajam finansējumam 3000 euro apmērā. Projekta
mērķis ir aktualizēt Sēļu muižas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, ļaujot klātienē
baudīt augstvērtīgu un profesionālu mākslinieku sniegumu, attīstot un saglabājot
muižas vēsturiskās tradīcijas.
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt
izmantoti pasākuma organizatora publicitātes materiālos.
Aicinām izbaudīt Sēļu muižas senatnīgo auru, dabas krāšņumu un romantisko
noskaņu Mazajos Opermūzikas un Mākslas svētkos 10. augustā!
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