
CIENĪJAMIE SKOLOTĀJI UN VECĀKI! 
 

Atbalsta fonds „Muzicējam kopā ar draugiem” arī šovasar organizē radošo nometni 
„Vasaras meistarklases – 2014 jaunajiem kamermūziķiem Dobelē”. Tajās aicināti 
piedalīties bērni un jaunieši, kas muzicē kameransambļos. Šīs meistarklases norisināsies 7 
dienu garumā 2014.gada 18.-24.augustā viesu namā Ausātas, 6 km aiz Dobeles. 
Nokļūšanai turp un atpakaļ ir pasūtīts autobuss. 

Piedāvājam dalībniekiem intensīvas nodarbības, papildinot zināšanas un iemaņas, arī 
apgūstot jaunas prasmes kamermuzicēšanā aizrautīgu un laipnu pedagogu vadībā:  

vijolnieks profesors Petras Kunca un altiste Stase Kunciene (Viļņa, Lietuva),  
čelliste Dace Pūce (Em.Dārziņa MV), 
vijolniece Dace Upatniece (Jāz. Mediņa Rīgas 1.MS)  
pianiste Maija Blumberga (Jāz. Mediņa Rīgas 1.MS) 

Bet ne tikai. Ieplānotas arī interesantas un saturīgas brīvā laika aktivitātes, sportošana un 
vakara atpūtas/izklaides pasākumi, kurus palīdzēs organizēt arī 2 palīgi (Reinis un Lauris). 
Ceram, ka arī noslēguma ballīte Augusta zvaigznes izdosies jauka. 

Ausātas ir 3-stāvīga mūsdienīga celtne, bet visa apkārtne – romantisks dabas stūrītis 
mežmalā (atpūtai un pastaigām), ar mazu ezeriņu, pirtiņu. Dzīvošana labiekārtotās istabiņās 
ar visām ērtībām (2-3 dalībnieki katrā); garšīgas maltītes 4x dienā (kā arī kaut kas uz kārā 
zoba brīvajos brīžos). Ausātās ir pietiekami plašas telpas mūzikas nodarbībām gan ar, gan 
bez klavierēm; būs laiks arī spēlēm, rotaļām, dažādām sporta aktivitātēm, t.sk. peldēšanai.  
Pavisam plānots uzaicināt 32 jaunos kamermūziķus. Dalības maksa 80.00 EUR. 
 

Meistarklasēs apgūtais vainagosies pasākumā 
Kamermūzikas dienas Dobelē: 

Ceturtdien, 21.VIII 
11.00 bērnu un jauniešu kamermūzikas koncerts Tērvetē  
Piektdien, 22.VIII 
12.00-16.00 divi meistarklašu vadītāji vadīs meistarklases 
                       Zemgales reģiona mūzikas skolu kolēģiem  
17.00-18.00 kamermūzikas koncerts Dobeles mūzikas  
                                                                        skolas zālē 
Sestdien, 23.VIII 
16.00-17.00 kamermūzikas koncerts Annas baznīcā   

 

Ja Jūsu izvēle ir „jā”, tad lūdzam šo informatīvo lapiņu parakstīt un līdz 20.aprīlim nodot 
sk. Melbārdei (mob.22390939; epasts: weplay@inbox.lv) vai projekta vadītājam Laurim 
(mob.26634401, epasts: lauris_melb@inbox.lv). Iespējamo dalībnieku vecākiem būs 
izziņota sanāksme, kurā sīkāk stāstīsim par šīm meistarklasēm, sagatavosim līgumus utt.. 

   
 

Audzēkņa vārds, uzvārds, vecums, skola, instruments:  
 

Datums un vecāku paraksts:      


