Lai nodrošinātu ērtu vietnes izmantošanu un uzlabotu šīs vietnes veiktspēju un funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot pārskatīt šo lapu, Jūs piekrītat
sīkdatņu saglabāšanai Jūsu ierīces atmiņā. Turpināt Vairāk informācijas
Pirmdiena, 10. augusts
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SLUDINĀJUMI

Meklēt portālā

Meklēt

RU

Reklāma

Kultūrvide

Mūzika

Sludinājumi

Pievienot

+ visi sludinājumi

Sludinājumi

pārdod jēru gaļu 5eiro/kg iesp...
pardodu sieviesu sudraba, mir...
Saliekamā dzelz gulta ar matra...
Pardodas zemes gabals 2922kv.m...
pardodu sieviesu sudraba ausa...
Jauks, simpātisks, jautrs, gu...
Velos ilgterminja iret 1istaba...
Mana izlase

Uzņēmumu katalogs
Meklēt katalogā
< Iepriekšējā
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Reklāma
Foto: Ģirts Gertsons
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Bildes vērtējums

Iemūžina katedrāles unikālās ērģeles (5)

03.08.2015

Atslēgvārdi sv.trīsvienības katedrāle | ērģeļmūzika | ieraksti

Šajās dienās Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē tiek veikti ērģeļmūzikas ieraksti, lai iemūžinātu unikālo ērģeļu
skanējumu. Gada beigās pie klausītājiem varētu nonākt divi kompaktdiski.
Kā portālu informēja projekta vadītāja Ilze Vitāle, līdz šim interesentiem nav bijušas plašas iespējas iegādāties
ierakstus, kur skanētu katedrāles ērģeles. "Viens no pēdējiem ierakstiem, kas tapis katedrālē, manuprāt, bija
ērģelnieka Lotara Džeriņa disks "Toccata alla Fantasia" 2008.gadā," norāda I.Vitāle.
Iniciatīva par ierakstu veidošana nāk no Vācijas – arhitekts Rolfs Džiani jau vairākus gadus interesējas par
Sv.Trīsvienības katedrāli, tās atjaunošanas darbiem, ir pētījis dievnama pamatu stiprināšanu, bet šobrīd ar viņa
atbalstu norit darbs pie divu albumu tapšanas.
Pirmajā būs dzirdami tie ērģelnieki, kas jau vairāku vasaru garumā muzicē ērģeļmūzikas koncertu sērijā "Mūzika
dievnamam" – ieraksta veikšanai atsaukušies astoņi mūziķi. "Ar šo albumu tiks popularizēts koncertcikls "Mūzika
dievnamam", kas jau ir guvis atzinību un iemantojis savu vietu klausītāju sirdīs," skaidro I.Vitāle.
Otrajā albumā, kura nosaukums būs "Laudate Dominum", muzicēs divas ar Liepāju saistītas ērģelnieces – Līga Dejus
un Līga Auguste, kamerkoris "Intis" un saksofoniste Santa Bukovska. Viņu izpildījumā skanēs pārsvarā ar Liepāju un
tās apkārtni saistītu komponistu darbi.
Ierakstu veic vācu audio inženieris Johaness Džiani, kurš audiovizuālo mediju mākslu apguvis Štutgartē un Ķelnē.
Mūzikas ierakstu darbu koordinē Darmštates Jāņa baznīcas mūziķis, ērģelnieks Bernhards Brands-Hofmeisters. Četru
dienu laikā veicams apjomīgs darbs, bez tam ierakstus var veikt tikai vēlās vakara un nakts stundās, kad netraucē
garāmbraucošo tramvaju radītās skaņas un vibrācijas. Ieraksta tapšanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Pēc
ieraksta veikšanas sekos tehniskā apstrāde Vācijā, abi albumi pie klausītājiem varētu nonākt gada nogalē.
Autors: liepajniekiem.lv
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Komentāri (5)
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Pievieno komentāru

Atlikušie simboli: 500

Vārds

+ skatīt visus

Pievienot

Autorizēties ar:
Kods

liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem.
Portālā aizliegts ievietot:
- neētiskus, rupjus komentārus un komentārus, kas satur nepatiesu, aizskarošu vai personisku informāciju,
- komentārus, kas neatbilst Latvijas Republikas likumdošanai,
- komerciāla rakstura informāciju vai jebkāda veida reklāmu un aģitāciju.
Noteikumu neievērošanas gadījumā, liepajniekiem.lv patur tiesības komentārus dzēst, slēgt iespēju komentēt un ziņot
tiesībsargājošām iestādēm.
Mūzika

+ skatīt visus

Saistītās ziņas
Koncerts ar pateicības
lūgšanu (2)

Opermūzikas koncerts
“Veltījums Fjodoram Šaļapinam”

7. augustā Liepājas Latviešu
biedrības namā festivāla
“Liepājas vasara” ietvaros skanēja
opermūzikas koncerts...
07.08.2015

Ērģeļu un alta duets

+ lasīt vairāk

Ērģelnieks senču zemē
(1)

Sācies mākslas forums
"Atklāj savu dzintaru!"

Jaunās Liepājas koncertzāles "Lielais
dzintars" mākslas forums "Atklāj
savu dzintaru!" sākās ar
multimediālo...
06.08.2015

Liepājas Sv.Trīsvienības
katedrāle aicina iepazīt
kristīgās vērtības (9)

+ lasīt vairāk

Sv. Trīsvienības
katedrālē skanēs
Elizabetes Hojeres
ērģeļmūzika

Uzdāvina satikšanos ar mūziku (1)

Koncerta "Satikšanās mūzikā" rīkotāji
uzdāvināja iespēju apmeklēt
koncertu Liepājas sociālo iestāžu
iedzīvotājiem un...
06.08.2015

+ lasīt vairāk

Liepājas Sv.
Trīsvienības katedrāle
gaida fasādes
restaurāciju (2)

vinchuks (8)

veselība
lpii Saulīte vai Sauleszaķis (7)

14

skaties.lv
84

Ērģelnieks –
ceļotājs laikā

Nedēļas nogalē 13.
Starptautiskais Liepājas
Ērģeļmūzikas festivāls

7. augustā plkst.
19.00 Liepājas Latviešu biedrības
namā festivāla “Liepājas vasara”
ietvaros skanēs opermūzikas...

"Triloģija Latvijas
ērģelēm" arī Liepājā

+ lasīt vairāk

Ciklā "Mūzika
dievnamam" notiks
Ineses Paičas un Lienes
Denisjukas-Straupes

Hika zālē skanēs "Baroks un džezs"

+ lasīt vairāk

darbs Vacija (3)

189

"Liepājas vasarā" skanēs
opermūzika

04.08.2015

Labs zobārsts (10)

Turpinās 13.
Starptautiskais Liepājas
Ērģeļmūzikas festivāls

+ lasīt vairāk

5. augustā plkst. 19.00 viesnīcas
“Promenade Hotel” Hika zālē
festivāla "Liepājas vasara" ietvaros
izskanēs koncerts...

Auto šroti (5)

Pazudis suns (2)

Ceturtdien, 6.augustā, kafejnīcā
"Kursas Putni" uzstāsies
instrumentālā apvienība "B.A.R.".
Koncerta sākums...

05.08.2015

+ skatīt visus

dr.staru terapeits A.Kalns

Aicina uz apvienības "B.A.R"
koncertu (1)

05.08.2015

Jaunākais forumā

koncerts
Ērģeļmūzikas festivālam
– 13

Imantas pedoﬁls aizturēts!
PASTEIDZIES!
74
4
29
ZĪMĒJUMU
KONKURSS ir ﬁniša
taisnē! Lai saņemtu
lieliskas balvas,
iesūti sava bērna
skaistāko mākslas
darbu
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27

22

Par svarīgāko Latvijā
un ārvalstīs skaties
LNT rīta raidījumā
900 Sekundes

Fotostāsts: kā rit
dzīve cirka skolā
Havanā
3

Jaunietis Cēsīs pie
veikala sarīko skaļu
diskotēku
95

Lasīt vēl
+ skatīt visus

Limanovska
Kirsans Iļumžinovs: Šahs šobrīd piedzīvo renesansi
http://t.co/ZTZMhiByRI с помощью @liepajniekiemlv

Micrec_PM
Uz Guntara Rača lielkoncertu „Dzimis Liepājā” ar Čili
Pica Drauga karti -20% atlaide
http://t.co/6VxVAVbaY4 via @liepajniekiemlv

MicRec
Uz Guntara Rača lielkoncertu „Dzimis Liepājā” ar Čili
Pica Drauga karti -20% atlaide
http://t.co/pQFIXDSjb0 via @liepajniekiemlv
+ skatīt visus

liepajniekiem.lv

2.383 „Gefällt mir“-Angaben

Seite gefällt mir

Teilen

Sei der/die Erste deiner Freunde, dem/der
das gefällt

+ skatīt visus

Reklāma
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