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INTERVIJA
ANTA JANKOVSKA: «VIENMĒR ESMU SAJŪSMINĀJUSIES
PAR VISU, KAS IR SAISTĪTS AR OPERAS PASAULI»

nors), Dainis Kalnačs (tenors), Nauris
Indzeris (baritons), šarmantā vijolniece un Lielās mūzikas balvas laureāte
Paula Šūmane, kā arī Operetes teātra simfoniskais orķestris diriģenta
Atvara Lakstīgalas vadībā. Koncertu
vadīs Operetes teātra mākslinieciskā vadītāja Agija
Ozoliņa-Kozlovska.
Šajā vakarā skanēs fragmenti no Franča Lehāra
operetēm «Jautrā atraitne»,
«Grāfs fon Luksemburgs»,
«Paganīni», «Skaista ir pasaule», «Džūdita», «Smaidu
zeme», lelles Olimpijas ārija no Žana Žaka Ofenbaha
operas «Hofmaņa stāsti».
Arī fragmenti no operetēm
– no Karla Cellera «Putnu
pārdevējs», Imres Kālmāna
«Silva. Čardaša karaliene»,
Karla Millekera «Laupītājs
Gasparone», Johana Štrausa
«Čigānu barons», Čarlza
Lekoka «Roka uz sirds» un
Vittorio Monti «Čardašs».
Agija Ozoliņa-Kozlovska
uzsver: «Šī koncertprogramOļegs Zernovs

Koncertā piedalīsies operdīva
Sonora Vaice (soprāns), Laura PurenaKancāne (soprāns), Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkne
Patrīcija Kozlovska (soprāns), Dainis
Skutelis (tenors), Kārlis Rūtentāls (te-

Mārīte Meļņika

Gaisā virmo pavasaris, nule kā atzīmēta arī Starptautiskā sieviešu
diena. Šajās noskaņās šogad jau otro reizi Operetes teātris aicina izbaudīt krāšņu un daudzveidīgu teatralizētu koncertprogrammu «Musique
d’amour» («Mīlestības mūzika»). Šoreiz tā izskanēs 16. martā pulksten
19.00 VEF Kultūras pilī.

ma ar Vīnes elpu būs mūzika ar mīlestību par mīlestību; mūzika, kuru
mīlam un pazīstam. Esam noilgojušies pēc tikšanās ar klausītājiem,
tāpēc, veidojot šo programmu, šoreiz
īpaši esam ieklausījušies Operetes
teātra skatītāju izteiktajos lūgumos.
Šī programma ir kā dzīvesprieka un
mīlestības eksplozija, ko vēlamies
dāvāt mūsu klausītājiem. Tajā pārstāvēti visi operetes žanra komponenti,
solisti gan dzied, gan dejo, gan runā
dialogus, ir elegants, asprātīgs humors un laimīgas beigas, un tiek mai-

nīti grezni tērpi. Skanēs skaistākās
operešu ārijas un dueti, fragmenti no
publikas iemīļotākajām operetēm un
mūsu koncertprogrammām.»
Vēl viena izcila personība, kas
kāps uz skatuves, ir mūsu uzrunātā
ANTA JANKOVSKA (soprāns/Itālija).
– Pirmais «Musique d’amour»
koncerts jau notika februārī. Jūs noteikti daudz ko varat pastāstīt par to.
– Patiesībā šis koncerts ir kā sava
veida «veltījums» kovida pandēmijas gadiem, kad divu gadu garumā
kultūras jomā viss bija apstājies, un

mums nebija nekādu iespēju sarīkot
jau par tradīciju kļuvušos Jaungada
Galā koncertus. Protams, daudz kam
varēja sekot līdzi tiešsaistē, taču šajā
formātā zūd patiesās sajūtas. Tāpēc
mēs bijām ļoti priecīgi, ka beidzot
varējām klātienē atgriezties pie saviem skatītājiem. Jau izskanējušais
Valentīndienas koncerts tagad ir
nosaukts par pavasara un Sieviešu
dienas koncertu. Tajā tiek atskaņota
skaistākā un pazīstamākā operetes
mūzika. Šī žanra cienītājiem tie ir
īsti svētki, jo mūzikas mīlētāji jau
Uģis Bērziņš

Anta Jankovska

Valentīndienas koncertā «Musique d’amour»

Foto no personiskā arhīva

Silvas lomā I. Kalmāna operetē «Silva. Čardaša karaliene».
Edvīns - Dainis Skutelis
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