Brāļiem Kokariem, Imantam un Gido, 100! Dižgariem veltīts pasākumu cikls
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Dziesmu un deju svētku tradīcija
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Pūtēju orķestri

Šā gada 16. augustā brāļiem Kokariem apritēs katram sava 100 gadu jubileja, bet kopā ˗ 200! Brāļi Kokari, Imants un Gido, ir
vienas no Latvijas kormūzikas vēstures spilgtākajām personībām. Vairāk nekā piecdesmit gadu Kokaru galvenais darbības fokuss ir
bijis kormūzikas attīstība un neatsverama kordziedātāju un kordiriģentu izaudzināšana. Pasaules kontekstā kormūzikas nozarē
Brāļi ir kā kvalitātes zīme Latvijas tautas dziedāšanas spēkam. No 14. augusta aizsāksies šo simtgažu svinēšana, vienlaikus pirmo
reizi atklājot un ieskandinot atjaunoto Lielo estrādi Mežaparkā ar svētku dziesmu vakaru “Brālibrāli”, uz kuru ir aicināti skatītāji.
14. augustā plkst. 21.00 Mežaparka Lielajā estrādē norisināsies svētku dziesmu vakars “Brālibrāli”,kurā piedalīsies Rīgas
kamerkoris “Ave Sol” un Latvijas diriģentu koris apmēram 400 dziedātāju sastāvā virsdiriģentu vadībā; tie gandrīz divu stundu ilgajā
koncertā izdziedās brāļiem Kokariem tuvas kompozīcijas. Skanēs gan Jāzepa Vītola un Ausekļa “Gaismas pils”, bez kuras nav
iedomājami nevieni dziesmu svētki un kura ievadīs stāstu par brāļu jauneklīgumu, gan šā gada jubilāra Imanta Kalniņa “Lūgšana” ar
Knuta Skujenieka vārdiem, kas iekļauta stāstā par briedumu, gan Artura Maskata un Aleksandra Čaka “Rīgai” noslēdzošajā
koncerta daļā par brāļu neatņemamo un dodamo. Koncertā savos skaņdarbos piedalīsies arī komponisti: Arturs Maskats, Zigmars
Liepiņš, Raimonds Tiguls. Koncerta radošajā grupā ir tās vadītājs diriģents Romāns Vanags, kā arī Mārtiņš Klišāns un Ints
Teterovskis.
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu paradīzes” interneta vietnē un biļešu kasēs no 14. jūlija. Apmeklējot pasākumu, jāievēro
valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības noteikumi; pasākumu drīkst apmeklēt personas, kuras pasākuma norises dienā varēs
uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu (“zaļais” drošības līmenis). Jebkura vecuma apmeklētājam ir jābūt
atsevišķai ieejas biļetei.

Skatītāju sēdvietas tiks izvietotas deju laukumā, vienlaikus paredzot vietu arī tiem, kas vēlēsies koncertu baudīt sēžot zālienā.
Tāpēc aicinām līdzi ņemt pledus, segas vai ko citu ērtākai zālienā sēdēšanai.
Pie pasākuma ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kuru iespējams iegūt
vietnē www.Covid19sertifikats.lv. Mainoties valstī noteiktajām prasībām pasākuma apmeklēšanai saistībā ar Covid-19 izplatības
ierobežošanu, noteikumi var būt paplašināti un/vai mainīti.
Jau no 14. augusta rīta Mežaparkā būs rosība, jo tur mēģinās vakara koncertu “Brālibrāli”, kas vienlaikus būs arī sākumpunkts jeb
pirmie kadri filmai “Daiļuma dārzs” par brāļiem Kokariem. Filmas tapšana kino kadrā sāksies līdz ar koncertu 14. augustā, kas kā
pirmais jaundzimušās estrādes kliedziens šai pasaulē turpināsies vēl veselu gadu, kad filmas autori meklēs to, kā parādīt Imanta un
Gido nospiedumus Latvijas kormūzikā ne tikai tiem, kam dziesmas tuvas balsij, bet arī ausīm, sirdij un dvēselei.
Brāļu Kokaru simtgades pasākumu ciklu rīko Rīgas dome, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu
apvienība, koncertorganizācija “Ave Sol”. Pasākums notiek Rīgas vasaras kultūras programmas ietvaros.
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