
17. AUGUSTS 18. AUGUSTS 19. AUGUSTS

09:30 Reģistrācija   

10:00 Atklāšana 10:00-11:00 Warm- Up 10:00-11:00 Warm- Up

11:00-12:00
meistarklases ar Latvian

Voices dalībniekiem

11:00-12:00 
meistarklases ar Latvian

Voices dalībniekiem

11:00-12:00 Tikšanās ar a
cappella grupu ManSound

no Ukrainas

12:00-12:20 Kafijas pauze 12:00-12:20 Kafijas pauze 12:00-12:20 Kafijas pauze

12:20- 13:30 
meistarklases ar Latvian

Voices dalībniekiem

12:20- 13:30
Meistarklases ar

Arturas Burke

12:20- 13:30 
meistarklases ar Latvian

Voices dalībniekiem

Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums

15:00- 16:00
meistarklase ar Shipsi

15:00- 16:00 meistarklases
ar a cappella grupu

 Midnight Five

15:00- 17:00
ģenerālmēģinājums

koncertam

16:00- 16:20
Kafijas pauze

16:00- 16:20
Kafijas pauze

 

16:20-17:30   meistarklases
ar Latvian Voices

dalībniekiem

16:20-17:30- meistarklases
ar Latvian Voices

dalībniekiem

18:00 Noslēguma koncerts.
Meistarklašu dalībnieki un

ManSound (Ukraina)

19:00 SHIPSEA koncerts
20:00 Midnight Five

koncerts
 

Afterparty* Afterparty* Afterparty*

MEISTARKLAŠU
PROGRAMMA
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Meistarklases ar Latvian Voices
dalībniekiem
Grupas dalībnieki Laura Jēkabsone, Jānis Strazdiņš, Una Stade, Zane
Stafecka, Paula Pērkone un Beāte Krūmiņa, piedāvās izzināt dažādus
a cappella muzicēšanas aspektus, kas svarīgi gan ansambļa, gan
individuālā skanējuma uzlabošanā. 

Šī gada meistarklasēs pieskarsimies sekojošiem jautājumiem:

Iedziedāšanās kā vokālās tehnikas attīstīšana
Radošs mēģinājuma process
Kas un kādas ir mūsu robežas?
Kā justies uz skatuves?
Vides un ieradumu ietekme uz balsi 
Kā veicināt vokāla un runas balss veselību ?
Kā balss ir saistīta ar mūsu ķermeni, un kā ar ķermeņa apzinātības
palīdzību varam tiekties pēc harmonijas ar savu balsi?
Darbs ar vokālajiem ansambļiem, kas uz meistarklasēm ieradušies
pilnā sastāvā, pie viņu izvēlēta repertuāra.

www.latvianvoices.lv/festival

Kā jau katru gadu, arī šajā festivāla reizē, prezentēsim jaunāko a cappella
mūzikas pasaulē, dalīsimies ar savu grupas stāstu, kā arī vērsīsim uzmanību
ne tikai uz sadziedāšanos ar balsīm, bet arī ar personībām. 



Meistarklase ar Shipsea

Shipsi, jeb īstajā vārdā Jānis Šipkēvics, ir latviešu mūziķis- dziedātājs,
multiinstrumentālists, komponists, vārdu autors, producents un visā
visumā daudzpusīga radošā personība. Grupas “Instrumenti”
dalībnieks. Vokālās grupas “Cosmos”, kā arī apvienību “Nepāriet”,
“Dora” izveidotājs. Šobrīd aktīvi darbojās solo projektā “Shipsea”. 

www.latvianvoices.lv/festival

Meistarklase ar Arturas Burke

Elpas un balss treneris Arturas Burke, vairāk nekā 10 gadus pētījis
pareizu elpošanu un tās ietekmi uz rezultātiem sportā, mūzikā un
atveseļošanos no slimībām. Gadu gaitā trenējoties, pētot elpošanu un
uzkrājot pieredzi, viņš pakāpeniski izveidoja elpošanas vingrinājumu
sistēmu. Sākumā to izmēģinājis uz sevi, bet pēc tam sapratis, ka šī
pieredze varētu palīdzēt arī citiem. 

Meistarklase ar Midnight Five

"Midnight Five" ir 2020.gada septembrī izveidota grupa, kas sastāv no
5 profesionāliem mūziķiem, kuri satikušies Rīgas Doma kora skolā un
tagad savas karjeras saista ar kora, vokālo grupu un skatuves
mākslām. Grupas nosaukumā iekodēts dziedātāju miers, mistiskums,
kā arī nezināmais, tādēļ arī repertuārs sastāv gan no džeza,
popmūzikas, folkloras un citiem stiliem.



www.latvianvoices.lv/festival

Tikšanās ar Ukraiņu a cappella grupu
ManSound

"ManSound ir vokālais sekstets, kas dibināts 1994. gadā Kijivā.
ManSound ir piedalījies vairāk nekā 50 džeza festivālos, trīs reizes
uzstājies Lionel Hampton Jazz Festival ASV. 2001. gadā "All American
Entertainment Awards" apbalvošanas ceremonijā "ManSound" tika
nominēts kā labākā vokālā grupa. 2002. gadā ManSound ieguva
pirmo vietu starptautiskajā a cappella grupu konkursā Vokal Total.
2004. gadā Contemporary A Cappella Society (CASA) apbalvoja
slaveno džeza standartu, ko aranžējis Vladimirs Mihnoveckis, par
labāko vokālo izpildījumu pasaulē džeza stilā.

Meistarklasēs aicināti piedalīties gan esoši ansambļi
pilnā sastāvā, gan arī individuālie interesenti. 

 
 Par meistarklašu apmeklējumu būs iespēja iegūt
apliecību un saņemt profesinālās kompetences

pilnveides 12 stundas
 

KONTAKTI
Eva Agafonova 

latvianvoices@latvianvoices.lv 


