Mazie Opermūzikas un Mākslas svētki Sēļu muižā
2020. gada 8. augustā Sēļu muižā apmeklētājus jau septīto gadu priecēs Mazie
Opermūzikas un Mākslas svētki. Šoreiz pasākumā, pateicoties Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Vidzemes kultūras programmai,
skanēs opermūzikas nakts koncerts “Seviļas kaislības”*.
Svētki sāksies plkst.20.30. Tiks griezta lenta jaunajai Velvju zālei**, tajā tiks atklāta
mākslinieces – keramiķes Sanitas Mickus personālizstāde “Piezīmes mālā” . Izstāžu
zālē un mazajā zālē tiks atvērta mākslinieces Olitas Gulbes – Ģērmanes gleznu
izstāde“Šis gaiss tik pilns ar skaistiem vējiem…” /I.Ziedonis/ Būs iespēja tikties ar
mākslinieci.
Lielajā zālē tiks atklāta Jūrmalas mākslinieku – Alises Landsbergas, Baibas Briedes,
Jāņa Jēkabsona, Laines Kainazes, Ineses Ziemeles un Voldemāra Krutina - Sēļu muižas
plenērā tapušo darbu izstāde.
Stallī būs apskatāma arī tradicionālā izstāde “Ziedi manā dārzā”, kas norisinās katru
gadu tieši Sēļu muižas svētku laikā. Visskaistākie ziedi atceļos uz izstādi gan no pašu
pagasta, gan no Mazsalacas krāšņākajiem dārziem.
Pasākuma laikā apskatāmas vēl četras izstādes: mākslinieces Ērikas Kumerovas
personālizstāde “Dabas citāti", porcelāna figūriņu kolekcija (Zviedrija), Mākslinieces
Initas Reimandovas porcelāns, akmensmasa, kolekcijā ‘’ Dzīvības līnijas’’, izstāde “
Manas dzimtas pūralāde’’.
Plkst.22.00 muižas estrādē opermūzikas nakts koncerts “Seviļas kaislības”.
Opermūzikas nakts koncerts “Seviļas kaislības Sēļu muižā” ļaus klātienē izdzīvot
aizaujošus notikumus jautrajā mīlas stāstā par Rozīnu, viņas tēvoci Bartolo, kurš vēlas
jaunavu precēt un viņas iemīļoto jaunekli Almavivu, kuriem palīdz attapīgais un
viltīgais bārddzinis Figaro.
Koncertā piedalīsies Krišjānis Norvelis (bass), Kalvis Kalniņš (baritons), Mihails
Čulpajevs (tenors), Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), Ilona Bagele (mecosoprāns)
un svētku kamerorķestris diriģenta Normunda Vaiča vadībā.

*Projekta “Seviļas kaislības” mērķis ir aktualizēt Sēļu muižas kultūrvēsturiskā
mantojuma nozīmību, rīkojot opermūzikas nakts koncertu senās muižas un parka
teritorijā, ļaujot klātienē baudīt augstvērtīgu un profesionālu mākslinieku sniegumu,
nodrošinot kvalitatīvu kultūras produkta pieejamību Vidzemes laukos, attīstot un
saglabājot muižas vēsturiskās tradīcijas.
**Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros tiek īstenots
projekts “Velvju zāles remontdarbi Sēļu muižā”.
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt
izmantoti pasākuma organizatora publicitātes materiālos.

Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!
Aicinām izbaudīt Sēļu muižas senatnīgo auru, dabas krāšņumu un romantisko
noskaņu Mazajos Opermūzikas un Mākslas svētkos 8. augustā!

Anete Gluha, Mazsalacas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

