
21. Latviešu mūzikas svētki Madonā 

Meistardarbnīca jaunajiem izpildītājmāksliniekiem  
2018. gada 29. jūlijs – 4. augusts 

N O L I K U M S 
 (musicmadona.lv – Pasākumi - Latviešu mūzikas svētki – Topošo komponistu meistardarbnīca) 

 
 Norises vieta: Kusas pamatskola, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola. 

 Norises laiks: 2018. gada 29. jūlijs - 4. augusts. 

 Meistardarbnīcas vadītāji un specialitātes: Agnese Egliņa (klavieres), Hans Blok 
(improvizācija, trompete, trombons), Arturs Kloppe (mežrags, eifonijs, tuba), Rasa 
Kumsāre (vijole), Nadežda Bardjuka (čells); ja rodas vairāku dalībnieku interese par 
kādu no citām specialitātēm, tad organizatori meklēs iespējas nodrošināt speciālistu 
piesaisti. 

 Dalībnieki: bērnu mūzikas skolu skolnieki.  

 Katrā specialitātē maksimālais dalībnieku skaits ir 5, kas dalībai tiek akceptēti 
hronoloģiskā pieteikšanās secībā. Metāla pūšamo instrumentu spēlē kopējais 
dalībnieku skaits arī ir 5 katram pedagogam (summējot specialitātes). 

 Uzdevums: Latviešu mūzikas svētkiem sagatavot vismaz vienu latviešu komponista 
skaņdarbu; notis tiek iesūtītas kopā ar pieteikuma formu. 

 Koncerts: Kvalitatīvi iestudēts skaņdarbs/i tiks atskaņots kādā no meistardarbnīcas 
koncertiem.  

PIETEIKŠANĀS, DALĪBAS MAKSAS, UZTURĒŠANĀS, ĒDINĀŠANAS NOSACĪJUMI. 

 Dalības iemaksa VJTAF kontā (vismaz EUR 40), pieteikuma formas, vecāku atļaujas 
un skaņdarba (-u) nošu iesūtīšanas termiņš ir 2018. gada 1. jūnijs. Neierašanās 
gadījumā EUR 40 netiek atgriezti. 

 Atlikušās summas iemaksas termiņš, ar pārskaitījumu VJTAF kontā, ir 23. jūlijs. 

 Nometnes dalības maksa ir Eur 140 

 Organizatori piedāvā telpas naktsmītnei: dalībnieks pats sevi nodrošina ar matraci un 
gultas veļu. 

 Latviešu mūzikas svētki tiek pieteikti kā nometne un organizatori nodrošina bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanai arī dažādas aktivitātes ārpus mūzikas nodarbībām. 

 Nometnes vadītājs: Marģers Smudzis. 
 
Adreses dokumentu sūtīšanai pa pastu vai elektroniski ieskenētā, kā arī VJTAF rekvizītus skatīt 
zemāk. 

LATVIEŠU MŪZIKAS SVĒTKI 
musicmadona.lv 

Organizatori: VJTAF un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola 
Adrese: Blaumaņa iela 16, Madona, LV-4801 

Mūzikas svētku koordinators: Mārtiņš Bergs, tālr: 26194675; 
e-pasta adreses: music@madona.lv;  martinsbergs@gmail.com 

VJTAF rekvizīti: 
Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds, 

Madona, Blaumaņa 16, LV-4801, 
REĢ.NR.: 40008028780, 
BIC/SWIFT: HABALV22, 

Swedbank KONTS: LV87HABA000140J041618 
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