Aicinām uz
Hāgas Karaliskās Konservatorijas kvinteta
meistarklasēm un koncertu
2022.gada 5. decembrī
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā
•
•

plkst. 11.00 – 13.00 individuālās meistarklases
plkst. 13.30 Hāgas Karaliskās Konservatorijas Kvinteta koncerts

Mērķauditorija: Dažādu mūzikas instrumentspēles pedagogi, audzēkņi
Meistarklasēs aplūkojamās tēmas sniedz ieskatu un metodes atšķirīgu mūzikas žanru
uztverei, apguvei un izpildījumam, spēlējot kopā un individuāli; metodes un pieejas
melodijas iegaumēšanai, skaņas, tehnikas un rutīnas veidošanai.
Hāgas Karaliskās Konservatorijas kvinteta (Kristians Kalva, Pietro Mirabassi,
Emiliano Roca, Arjun Ramdas, Dāvids Eglītis) dalībniekus vieno mērķis saglabāt
džeza mūzikas tradīcijas, pilnveidot savu profesionalitāti, iedvesmot topošos jaunos
mūziķus un rosināt radošumu.
Meistarklašu tēmas:
Kristians Kalva

Trompete

Cik svarīga ir skaņa, tehnika, diapazona veidošana,
treniņa rutīnas veidošana, klasiskās mūzikas
atskaņošana, džeza mūzikas atskaņošana, sekcijas
spēles māksla.

Pietro Mirabassi

Saksofons

Emiliano Roca

Ģitāra

Arjun Ramdas

Kontrabass

Dāvids Eglītis

Bungas

Improvizācija, mūzikas apguve, spēlējoties kopā un
caur ausu treniņiem; saksofona tehnika, skaņas un
harmonikas progresijas apgūšana.
Komponēšana, improvizācija, tehnika, pieeja spēles
tēmām, prakses rutīna, ansambļa pavadīšana.
Skaņa, pulsa trenēšana; metodes un pieejas, lai
mācītos un iegaumētu melodijas tā, lai jūsu ausis būtu
advancētas; klausīšanās un klausīšanās ar nolūku;
prakse un spēles prakse.
Skaņa; tehnika; prakse, rutīnas veidošana; spēle ar
ierakstiem; ķermeņa sagatavošana; ansambļa
pavadīšana

Meistarklasēs, kas notiks angļu valodā, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.
Meistarklases norisināsies vienlaicīgi, norises laikā dalībniekiem iespējams apmeklēt
vairākas.

Meistarklašu dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidi 5 stundu apmērā “Mūzikas apguves metodes un pieejas melodijas
iegaumēšanai, skaņas un rutīnas veidošanai”.
Dalības maksa meistarklasēs pedagogiem – 15.00 eiro; audzēkņiem – bezmaksas.
Interesentiem lūdzu pieteikties līdz 30. novembrim saitē - https://ej.uz/hagasmeistarkl
Ja no vienas skolas ir vairāki dalībnieki, lūgums pieteikties vienā anketā.
Ja nevarat atvērt pieteikšanās saite šajā dokumentā, lūdzu to iekopējiet pārlūkā.

Detalizētāka informācija:
• Izglītības programmas “Mūzika” vadītāja Ināra Rubīna, tel. Nr. tel.26485354;
• Izglītības metodiķe Ija Groza; tel. Nr. 29287585; metodikis@akcmv.gov

