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MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018 
2. augustā plkst. 18.00 – A. Pumpura skvērā  
 
TANGO DE CHAMPAGNE 
 
Muzikālais augusts Daugavpilī šogad iesāksies ar 
argentīniešu tango ritmiem un instrumentālām 
improvizācijām Grodņas filharmonijas mūziķu 
apvienības izpildījumā.  
 
Mūziķi: Ludmila KRUKOVSKAJA, Viktors 
SOKOLOVSKIS, Deniss LUKAŠENKO, Aleksejs 

KARBOVNIČIJS, Dmitrijs KAZEKA, Fjodors KARPEŅINS. Solisti:  Grigorijs LAVIŠS, Nadja 
IVANOVA. Mākslinieciskais vadītājs Boriss MJAGKOVS 

 
MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018 
2. augustā plkst. 19.30 – A. Pumpura skvērā  
 
DAGAMBA ar koncertprogrammu 
#LudwigVanRammstein 
 
„Monumentāli efektīgi” – tā grupas DAGAMBA 
jaunāko koncertprogrammu 
#LudwigVanRammstein vērtē koncertu apmeklētāji.  
 
#LudwigVanRammstein iedvesmas pamats rodams 

Vācijas mūzikas pasaules pazīstamāko un kontroversālāko pārstāvju – klasiskās mūzikas 
komponista Ludviga van Bēthovena un grupas Rammstein – daiļradē.  
„Šķietami tik atšķirīgi dažādu gadsimtu mūziķi, bet ar tik daudz ko kopīgu – viena valsts, viena 
valoda un mūzika, kas pārsteidz un lauž stereotipus“, atzīst grupas līderis Valters Pūce. 
Savukārt grupas pianists Dainis Tenis uzsver, ka: „Mums ir interesanti strādāt pie jaunās 
koncertprogrammas, atklājot, cik skaista un melodiska patiesībā ir Rammstein mūzika un 
kāda mežonīga jauda caurstrāvo Bēthovena darbus. Sākumā šis savienojums likās traks un 
nerealizējams, taču ar laiku atklājām, cik organiski šīs dažādo laiku melodijas viena otru 
papildina, veidojot muzikālu sinerģiju ar netverami mežonīgu skaistumu“. DAGAMBA jaunajā 
koncertprogrammā Bēthovena mūzika kļūs par rokmūziku, bet Rammstein melodijas iegūs 
akadēmisku skanējumu. „Interesanti ir mainīt lomas, kad Bēthovens sāk skanēt kā klasisks 
roka gabals, bet Rammstein pārtop akadēmiskā simfonijā. Mēs, savienojot dažādus mūzikas 
žanrus un laikmetus, nojaucam starp tiem robežas“, turpina Pūce. 
Grupu DAGAMBA izveidoja Valters PŪCE 2011. gadā. Viņam pievienojās bērnības draugs un 
čellists Antons TROCJUKS, bet pēc pāris gadiem irāņu perkusionists Hamidreza 
RAHBARALAM un lietuviešu pianists Dainis TENIS, izveidojot internacionālu grupas sastāvu. 
Pirms gada grupas sastāvu papildināja arī bundzinieks Artūrs JERMAKS.  
DAGAMBA aizraujošie muzikālie eksperimenti un radošie risinājumi būvē tiltu starp dažādām 
mūzikas pasaulēm, – roks, pops un klasiskā mūzika, tādejādi apvienojot dažādus muzikālos 
stilus, kā arī piešķirot klasiskai mūzikai mūsdienīguma elpu un skanējumu. 
Ieeja bez maksas 
 
Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils 
pilsētas dome. Informācija: Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, t. 65427552 

http://www.vienibasnams.lv/
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MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018 
9. augustā plkst. 18.00 – Vienības nama koncertzālē 
 
IGORS KOTĻAREVSKIS (Krievija) 
KLAVIERKONCERTS 
 
Starptautisko konkursu laureāts, nopelniem 
bagātais Krievijas mākslinieks, P. Čaikovska 
Maskavas Valsts Konservatorijas profesors. 
 
Ieeja bez maksas 
 
 
 
 
 

 
MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018 
9. augustā plkst. 19.30 – Vienības nama koncertzālē 
 
VELTĪJUMS PILSĒTAI 
 
Šogad, Latvijas valsts simtgadē,  Daugavpils pulcē 
daugavpiliešus, un citus mūziķus, kas ir guvuši 
atzinību kā izcili mākslinieki gan Latvijā, gan ārpus 
tās robežām!  
 
Koncertā „Veltījums pilsētai” dzirdēsiet slavenu 
operu ārijas, dziesmas, romances, kā arī 
instrumentālos skaņdarbus,  ko izpilda mūsu 
novadnieki, nesot Daugavpils vārdu plašajā pasaulē.  
Samsons IZJUMOVS – baritons / Latvijas Nacionālā 
opera un balets  
Rihards MAČANOVSKIS – bass / Latvijas Nacionālā 
opera un balets  
Andris LUDVIGS – tenors / Latvijas Nacionālā opera 

un balets  
Ilona BAGELE – mecosoprāns / Latvijas Nacionālā opera un balets  
Vera TAĻERKO – soprāns / Oslo Nacionālā opera un Lietuvas Nacionālā opera 
Sandis ULPE – tenors,  
Ilona KUDIŅA – flautas solo,  
LNO mūziķi:  
Ilze OZOLIŅA – klavieres,  
Svetlana OKUŅA – vijole,  
Inga SUNEPA – čells 
 
Biļetes: Vienības nama koncertzāles kasē no 1.08. darba dienās no plkst. 16.30–18.30.  
Cena 3.00 euro. 
Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils 
pilsētas dome. Informācija: Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, t. 65427552 
 

http://www.vienibasnams.lv/
http://www.vienibasnams.lv/
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MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018 
16. augustā plkst. 17.30; 19.30 – Daugavpils teātrī 
 
RAIMONDA PAULA DZIESMAS 
 
MĀRA BRIEŽKALNA DŽEZA SEKSTETS: Māris 
BRIEŽKALNS (sitaminstrumenti), Andris GRUNTE 
(bass), Viktors RITOVS (klavieres), Raimonds 
MACATS (taustiņi), Rihards GOBA (ģitāra), Jānis 
PUĶĪTIS (saksofons) un starptautisko konkursu 
laureāti. 
 
Biļetes: www.bilesuparadize.lv  un Daugavpils teātra 
kasē (t. 65426520). Cena: 5.00 euro 

Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils 
pilsētas dome. Informācija: Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, t. 65427552 
 

Ruslans ROGAĻEVIČS (Baltkrievija) 
 
Ruslans ar mūziku sāka nodarboties jau agrā bērnībā. Beidzis 
skolu, viņš iestājās Baltkrievijas valsts kultūras institūtā kora 
diriģēšanas nodaļā. Paralēli akadēmiskajam dziedāšanas stilam 
Ruslans mēģina sevi arī estrādes vokālajā mākslā, piedalās 
republikas mēroga konkursos, uzstājas kā autordziesmu solists, 
raksta mūziku, dziesmas. 2016. gadā izdod pirmo solo albūmu un 
kļūst par valsts Eirovīzijas atlases konkursa dalībnieku. Pašreiz 
sevi pilnveido kā solists un strādā par vokālo pedagogu. Koncertā 
„Raimonda Paula dziesmas” Ruslans izpildīs dziesmu „Es aiziet 
nevaru” („Любовь настала”). 

 

Jordans MARKOVS (Bulgārija) 
 
Jordans ir neskaitāmu starptautisku konkursu laureāts un Grand 
Prix balvas ieguvējs -  Bulgārijā, Spānijā, Krievijā, Ungārijā u.c. 
valstīs. 2012. gadā viņš iestājās un 2016. gadā ar izcilību absolvēja  
P.Vladigerova Bulgārijas valsts mūzikas akadēmiju Sofijā pop un 
džeza mūzikas klasē. Viņš ir viens no Bulgārijas top dziedātājiem, 
kam komponisti speciāli sacer skaņdarbus – pateicoties tam, 
dziedātājam ir izveidojies savs repertuārs, ar kuru viņš koncertē 
Bulgārijas lielākajās pilsētās kopā ar orķestri un šova baletu.  
Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Jordans izpildīs dziesmu „Я 
тебя рисую” 

 
Jekaterina KUDINSKAJA (Igaunija) 
 
Tallinas Universitātes studente, ar dziedāšanu nodarbojas no 5 
gadu vecuma. Jekaterina mācījusies Georga Otsa mūzikas 
vidusskolā, kur apguva klavierspēli. Ir starptautisko konkursu 
laureāte, paralēli dziedāšanai nodarbojās ar mākslas vingrošanu, 
pašreiz profesionāli nodarbojas ar mūsdienu deju. Koncertā 
„Raimonda Paula dziesmas” Jekaterina izpildīs dziesmu „Я люблю 
тебя больше природы”. 
 

http://www.vienibasnams.lv/
http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.vienibasnams.lv/
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Guļnara KOŠENOVA (Kazahstāna) 
 
Ar izcilību beigusi Karagandas Tehnisko Universitāti. Paralēli 
studijām strādāja Kali Baižanova koncertapvienības ansamblī 
„Арай” kā soliste. 2013. gadā iestājās un 2016.gada absolvēja 
Kazahstānas T. Žurgenova Nacionālo Mākslu akadēmiju estrādes 
vokālajā nodaļā, turpināja izglītību maģistratūrā. Pazīstama kā 
teātra aktrise mūziklā «Astana musical». Koncertē ar 
Kazahstānas valsts mūzikas orķestriem, etnogrāfiskiem 
ansambļiem un piedalās džeza mūzikas projektos. Koncertā 
„Raimonda Paula dziesmas” Guļnara izpildīs dziesmu „Песня на 
бис”. 

 
 

Ivans DJATLOVS (Krievija) 
 
Nacionālās pētniecības kodolenerģijas universitātes students. 
Dzimis nelielā pilsētiņā Vičugā, Ivanovas apgabalā. Piecu gadu 
vecumā Ivans sāka iet skolā pirmajā klasē, un brīvajā laikā 
apmeklēja pilsētas Bērnu jaunrades centru. 6 gadu vecumā viņš 
pirmo reizi tika uz skatuves, un saprata tās maģisko iedarbību. Tā 
sākās dziedātāja muzikālais ceļš. Tālāk bija mācības skolā, 
konkursi, festivāli, koncerti visā plašajā Krievijā. Arī tagad, 
apgūstot nopietnas zinības universitātē, mūzika vienmēr ir līdzās. 
Ivana radošās dzīves moto – ja tu esi uz skatuves, esi godīgs un 
atklāts skatītāju priekšā – tad veiksme būs tavs sabiedrotais! 

Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Ivans izpildīs dziesmu „Дай, Бог”. 
 

Adriana MIGLĀNE (Latvija) 
 
 Adrianai ir 18 gadi, kopš pašas bērnības viņas lielākā aizraušanās 
ir mūzika. Pirmo reizi uz skatuves kāpusi 3 gadu vecumā, un tā tas 
turpinās līdz šim brīdim. Piedalījās Latvijas X-faktora I sezonā, kur 
ieguvu 3.vietu un tika superfinālā. Pašreiz raksta jaunas dziesmas 
un koncertē pa visu Latviju! Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” 
Adriana izpildīs divas dziesmas „ Vētra nāk” un „Nepareizā 
dziesma”. 
 
 
 

 

Jegors KOROBKOVS (Latvija) 
 
Dažādu festivālu un konkursu Latvijā un ārpus tās uzvarētājs - 
jauniešu mūzikas konkurss „Kids Awards”, jauno izpildītāju 
konkursi „Nāc sadziedāt” (Grand Prix) un „Mēs esam talantīgi” 
(1.vieta), „Sapņi piepildās!” (Grand Prix) un Starptautiskais bērnu 
un jauniešu mākslas konkurss Debut (1.vieta), „Pavasara balss” 
(Grand Prix), Daugavas pērle (1.vieta). Solistam ir bagāta pieredze 
uzstāties arī labdarības pasākumos, festivālos un koncertos. 
Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” jaunais Daugavpils 
mākslinieks izpildīs dziesmu „Tai pilsētā”. 

http://www.vienibasnams.lv/
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Milda  MARTINKENAITE (Lietuva) 
 
Blūza un rokmūzikas dziedātāja. Kopš 2014. gada Milda koncertē 
ar labi pazīstamo lietuviešu blūza grupu „The Bluesmakers”, 
valdzina auditoriju ar savu unikālo balsi un enerģiju. Milda ar 
panākumiem ir piedalījusies dažādos starptautiskos konkursos un 
kļuvusi par laureāti, savukārt no Sanktpēterburgas dziesmu 
konkursa (Krievija) atvedusi Grand Prix balvu. Koncertā 
„Raimonda Paula dziesmas” Milda izpildīs dziesmu „Meitene”. 
 

 
Samuela Martyna MODZELEWSKA (Polija) 
 
Beigusi Jana Kohonovski Mākslas izglītības centru Kelcē. 
Samuela ir starptautisko konkursu laureāte, Bossa Bonita and 
Acoustic Staff vokāliste, kā dziedātāja vislabāk sevi izjūt 
aktierdziesmā, džeza balādēs un romantiskās popdziesmās. 
Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Polijas māksliniece izpildīs 
dziesmu, ko R. Pauls ir veltījis izcilajam tango meistaram Oskaram 
Strokam – „Король сочиняет танго”, latviešu valodā tā ir 
pazīstama kā dziesma „Es nevēlos dejot tango”. 
 
 

  
Ana STEFANOVIČA (Serbija) 
 
2010. gadā Ana ar izcilību beidza Mūzikas koledžu „Slavenski” 
Belgradā klavieru klasē un 15 gadu vecumā iestājās Belgradas 
Mūzikas akadēmijā, ko 2016. gadā absolvēja jau kā maģistrante. 
Paralēli mācībām Ana apgūst vokālo mākslu un uzsāk 
koncertdarbību. Raksta mūziku, dziesmu tekstus angļu, spāņu un 
krievu valodā. Ana ir komponistu savienības biedre Serbijā, labi 
pazīstama kā mūziķe, dziedātāja, starptautisko konkursu laureāte 
un televīzijas programmu dalībniece. Brīvajā laikā daudz lasa, 
apmeklē teātrus, skatās kino. 
 

 
Selma SAVOLAINEN (Somija) 
 
Selma Savolainen šodien ir viena no izcilākajām džeza 
dziedātājiem Somijā. Pazīstama kā daudzpusīga komponiste, 
grupas līdere un vokāliste. Selma bieži uzstājas Somijas lielākajos 
džeza festivālos un koncertos. Pēdējā laikā koncertē arī Eiropā, 
2016. gadā viņa tika izvēlēta, lai piedalītos Betty Carter Jazz Ahead 
rezidencē Vašingtonā, D.C., kuru vada Jasons Morans. Šobrīd 
Selma strādā pie kvarteta debijas albūma, kas tiks izdots 2018. 
gadā. Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Selma izpildīs 
pasaulē vispazīstamāko R. Paula dziesmu „Dāvāja, Māriņa”, šoreiz 
tā skanēs somu valodā. 

 
 

http://www.vienibasnams.lv/
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Robert MATCHEZ (Spānija) 
 
Roberts ir studējis muzikālā teātra mākslu. Ir piedalījies vairākos 
mūziklos: „Jesushrist Superstar”, „Evita”, „Sunset Boulevard”, 
„Chicago” un citos. 2008. gadā viņš kļuva par festivāla 
„Eurosingers” finālistu. 2010. gadā viņš bija Eiropas Jauniešu kora 
dibinātājs Latvijas Dziesmu un deju svētku laikā (Rīga), ir vinnējis 
vairākos starptautiskos konkursos. Roberta šodienas radošā 
dzīve sastāv no festivāliem, teātra izrādēm, televīzijas un citiem 
muzikāliem projektiem. Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” 
spānis izpildīs dziesmu angļu valodā „Hold me”, kas Latvijā 
pazīstama ar nosaukumu „Mēmā dziesma”.  

 
Artjoms KONDRATJUKS (Ukraina) 
 
Dziedātājs, komponists, vokālais pedagogs, aktieris, Ukrainas 
televīzijas konkursa «Голос Країни» finālists, „Gada labākais 
dziedātājs 2010”. Beidzis Mākslas Nacionālās akadēmijas Kultūras 
institūta estrādes nodaļu ar izcilību. Dramatiskais baritons, izcils 
tembrs, harizmātiska personība, darbaspējas – tas viss kopumā 
veido jaunā dziedātāja karjeras izaugsmi. No 2011. līdz 2016. gadam 
strādā S. Rihtera Žitomiras apgabala filharmonijā kā augstākās 
kategorijas solists. Izdevis CD albumus, videoklipus. Koncertā 
„Raimonda Paula dziesmas” Artjoms izpildīs dziesmu „Подберу 
музыку” un koncerta izskaņā vienosies ar visiem solistiem 

slavenajā R.Paula hītā – dziesmā „Par pēdējo lapu”. 
 

 
MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018 
23. augustā plkst. 18.00 – Vienības nama 
koncertzālē 
 
Opera JEVGEŅIJS OŅEGINS 
 
Šogad Pētera Čaikovska operai “Jevgeņijs 
Oņegins” - 140. Darbs pie operas tapšanas ilga 
gadu, tās pēdējās notis P. Čaikovskis uzrakstīja 
1878. gada 20. janvārī.   
 
Jau neskaitāmas reizes opera tika iestudēta 
pasaules lielākajos teātros, un,  nu ir pienācis 
laiks lielisko mūziku klausīties Daugavpilī. Kā 
sola operas veidotāji – radošā grupa 
neaizrausies ar mūsdienu tehnoloģiju un 
modernās režijas interpretācijām, bet 
skatītājiem piedāvās klasisko operas žanru ar 
izcilu mūziku, scenogrāfiju, tērpiem un A. 
Puškina romāna oriģinālā sižeta izklāstu trijos 
cēlienos.  
 
Savukārt, iestudējums tomēr būs savdabīgs 
muzikāls eksperiments,  jo tajā ņems dalību 
jauni mūziķi, jauni solisti, jauni dejotāji, jauni 

http://www.vienibasnams.lv/
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koristi no trijām valstīm: Krievijas, Latvijas un Lietuvas. No 17. augusta jaunie talanti dzīvos 
Daugavpilī un strādās pie operas iestudējuma kopā ar sava darba profesionāļiem – izciliem 
mūziķiem, režisoru, horeogrāfu, scenogrāfu, kordiriģentiem u.c. iestudējuma veidotājiem. 23. 
augustā Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē notiks operas “Jevgeņijs Oņegins” pirmizrāde. 
 
Dalībnieki: Starptautiskais jauniešu simfoniskais orķestris „Baltijas muzikālā akadēmija”, 
diriģents Aleksejs VASIĻJEVS (Sanktpēterburga); Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas koris, diriģents Jevgeņijs USTINSKOVS (Latvija), Nikolaja Rimska-Korsakova 
Mūzikas koledžas kora mākslinieki, kormeistars Nikolajs ROMANOVS, Solisti: Nikolaja 
Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas konservatorijas maģistranti (Sanktpēterburga); 
Horeogrāfiskais kolektīvs “Nemunas”, vadītāja Margarita TOMKEVIČIŪTĖ (Kauņa), 
baletmeistars Aleksandras  JANKAUSKAS (Kauņa). Režisors Aleksejs STEPAŅUKS 
(Sanktpēterburga). Projekta vadītājs Gintautas ŽELVIS. Sadarbības partneris: LATVIEŠU 
KULTŪRAS CENTRS. 
 
Biļetes: Vienības nama koncertzāles kasē no 1.08. darba dienās no plkst. 16.30 – 18.30. Cena 
3.00 euro. 
 
Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils 
pilsētas dome un Daugavpils teātris. Informācija: Latviešu kultūras centrs – 
www.vienibasnams.lv, t. 65427552 
 

 
MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018 
30. augustā plkst. 17.30 – Vienības nama koncertzālē 
 
Starptautiskais akordeonistu kvintets 
„EXCELSIOR” 
 
Mūziķi: Vladimirs UŠAKOVS (Sanktpēterburga, 
Krievija), Svetlana STAVICKA (Daugavpils, Latvija), 
Vladimirs PLUŽNIKS, Tatjana STEPANOVA (Omska, 
Krievija), Eduardas GABNYS (Viļņa, Lietuva).  
 
Vladimirs Ušakovs (Sanktpēterburga) – dzimis 
Ļeņingradā 1968. gadā. Beidzis Mūzikas skolu (1983), 
M. Musorgska mūzikas koledžu (1987), Valsts 
kultūras akadēmiju (1994). Muzikālo karjeru uzsāka 
duetā ar S. Lihačevu, vēlāk ar domubiedriem 
izveidoja St. Petersburg Musette Ensemble, ieguva 
godalgotas vietas konkursos Itālijā. Sniedz solo 
koncertus duetā ar Svetlanu Stavicku. 2011. gadā 

apbalvots ar zelta medaļu, kā augstākās līgas metrs pasaules akordeonistu vidū. 
 
Svetlana Stavicka – dzimusi Daugavpilī 1974. gadā. Beigusi Mūzikas koledžu, Daugavpils 
Pedagoģisko universitāti, maģistratūras grādu ieguvusi Lietuvas Mūzikas akadēmijā, 
strādājusi kā pedagogs un spēlējusi Daugavpils akordeonistu orķestrī.  Dotajā dzīves posmā 
muzicē duetā ar Vladimiru Ušakovu, ir  St. Petersburg Musette Ensemble soliste. 
 
Vladimirs Plužniks – dzimis 1964. gadā Omskā. Beidzis Omskas Mūzikas skolu, Omskas 
Mūzikas koledžu (1983), Lietuvas Mūzikas akadēmiju (1990). No 1991. gada strādā par pedagogu 
Omskas Mūzikas koledžā un Omskas Valsts universitātē. Ir Omskas municipalitātes ansambļa 
“Muzet” veidotājs un mākslinieciskais vadītājs. Starptautisko konkursu laureāts Itālijā, veic 
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aktīvu koncertdarbību. 
 
Tatjana Stepanova – dzimusi 1965. gadā Omskā. Beigusi Omskas Mūzikas skolu, Omskas 
Mūzikas koledžu (1985), M. Glinkas Novosibirskas valsts konservatoriju. Strādā par pedagogu 
Omskas Mūzikas koledžā un Omskas municipalitātes ansamblī “Muzet”. Starptautisko 
konkursu laureāte Itālijā, veic aktīvu koncertdarbību. 
 
Koncertā piedalās: Jeļena BORELE – soprāns (Latvija), Inna KRALIKA – mecosoprāns 
(Latvija), Gļebs BEĻAJEVS – klavieres (Latvija), Vytautas KIMINIUS – birbine (Lietuva) 
 
Ieeja bez maksas 
 
Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils 
pilsētas dome un Daugavpils teātris. Informācija: Latviešu kultūras centrs – 
www.vienibasnams.lv, t. 65427552 

 
30. augustā plkst. 19.30 – Vienības nama koncertzālē 
 
Čellu trio MELO-M  
un 
DAUGAVPILS AKORDEONISTU ORĶESTRIS, 
diriģente Tatjana SARATOVA 
 
Trio MELO-M sastāvā muzicē trīs akadēmiski trenēti 
mūziķi – Miķelis Dobičins, Kārlis Auzāns un Jānis 
Pauls. 
Melo-M īpašais šarms – tā ir spēja apvienot 
akadēmiskās mūzikas pamatus, virtuozu 

izpildījumu, rokmūzikas atraktivitāti un pašiem savu stilu. No 2005. līdz 2017. gadam trio 
izdevis sešus albumus. 
 

Daugavpils akordeonistu orķestris 2010. gadā 
piedalījās 6. Eiropas Akordeona mūzikas festivālā 
Prāgā (Čehija) un ieguva Galveno balvu. 
Akordeonistu orķestris ir vairāku Starptautisku 
konkursu un festivālu laureāts. Pēdējo 5 gadu laikā 
tika realizēti radoši projekti ar populāriem latviešu 
māksliniekiem: Rihardu Mačanovski, Olgu Pīrāgs, 
Ilonu Bageli, Viktoru un Svetlanu Ķisiļiem, Vladimiru 
Zubicki. Orķestris ir veidojis tematiskus koncertus –
“Tango virs pilsētas”, “Tango mīlestības un nāves 
skavās”, “Deju ritmā”, “Sarkanā krāsa - dzintars”, 
“Romantiskās fantāzijas”. 

Ieeja bez maksas 
 
Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils 
pilsētas dome un Daugavpils teātris. Informācija: Latviešu kultūras centrs – 
www.vienibasnams.lv, t. 65427552 
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