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1. 2012. gada Dabas koncertzāle Bombina bombina (sarkanvēdera
ugunskrupis)
Šī gada vienīgais Dabas koncertzāles pasākums notiks 30. jūnijā, Demenē, Daugavpils novadā. Vietas izvēle nav nejaušība, jo šī
gada galvenā varoņa tālākā apmešanās vieta Eiropas ziemeļos ir tieši šeit Latvijas dienvidos.
Šī gada varonis - sarkanvēdera ugunskrupis - tulkojumā no latīņu valodas Bombina bombina nozīmē klusi skanošs. Būtiskā iezīme ir
tā vokālā prasme. Tā ienesusi jaunas nianses muzikālā materiāla izveidē. Tas tiek veidots krāsaināks, nedaudz aizejot no noskaņu
jeb ambientā skanējuma uz netradicionālu dramaturģiju, kur faktiski pazūd stilu tīrība, tos vienkārši apvienojot. Tā ir simbioze starp
tradicionālo, akadēmisko un alternatīvo skanējumu. Dabas koncertzāles skanošā daļa veidota kā klusi skanoša operas izrāde un,
kas interesanti, izrāde notiks, klusi skanošā „operas teātrī”.
Mūziķu pamatsastāvs - Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis , Kaspars Tobis, Andris Sējāns, Valdis un Rūta Muktupāveli un Anrijs
Grinbergs. Viņu sniegumu papildinās vijoļu kvarteta skaņas un sarkanvēdera ugunskrupja īpašās vokalīzes. Video un gaismas
projekcijas - Roberts Rubīns, Viktors Keino, Gatis Kidals, Oskars Timbars.
Kā jau ierasts - pats pasākums sāksies ap plkst.19.00., sākumā apmeklētājiem ļaujot iepazīties tuvāk ar šī gada pasākuma galveno
varoni rekordlielā - vairāk kā 15 - skaitā zinātnisko darbnīcu. Tajās būs iespēja sekot ugunskrupja dzīvas gaitām no kurkuļa līdz
pilntiesīgajam krupja tēviņam vai mātītei. Kā ierasts zināšanas varēs iegūt izzinošās, izklaidējošās un mākslinieciskās nodarbēs.
Ar vien vairāk zinātne un mūzika Dabas koncertzālē veido vienu veselumu un šogad tam piešķirta vēl lielāka nozīme. Tam īpaši
veltīta būs otrā daļa, kurā šī gada galvenā varoņa dzīves ritums tiks izstāstīts, apvienojot zinātniskas laboratorijas un operas
elementus.
Šogad Dabas koncertzāles komanda īpaši lūdz apmeklētājus Latvijas vienā no tālākajiem novadiem uzturēties ilgāk (vai atbraucot
ātrāk) un iepazīt trīs valstu – Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas – robežu krustpunktā redzamo.

Iegaumējiet, ka koncerts notiek pierobežā un drošības pēc lūdzam apmeklētājiem paņemt līdzi pases vai kādu citu personu
apliecinošu dokumentu!
Pasākums, kā allaž ir bezmaksas un par to pasakāmies Latvijas vides aizsardzības fondam, A/S Latvijas Finieris, Dabas aizsardzības
pārvaldei.
Lai Dabas koncertzāles baudīšana būtu patīkama, līdzi der paņemt piemērotu apģērbu. Vakari pēc Jāņiem mēdz būt dzestri.
Omulībai līdzi varat ņemt savu cienastu, tēju, kafiju vai kādu citu padzērienu. Pasākuma laikā nepiedāvāsim to iegādāties. Noderēs
savi paklājamie vai sēžamie un kabatas lukturītis atpakaļceļam. Aktualitāti nav zaudējuši pretodu līdzekļi.

Aicinam rīkoties dabai draudzīgi, līdzpaņemto sviestmaižu papīrus un izdzerto sulu pakas vai pudeles pēc pasākuma pašiem
aiznesot prom.

2. Apskatei pirms Dabas koncertzāles

Daugavpilī un Daugavpils novadā
>>>
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3. Cita noderīga informācija uzturoties Daugavpilī un Daugavpils
novadā
Tiem, ka vēlēsies nakšņot pēc koncertzāles pasākumam tuvākajā apkaimē, lūgums laicīgi apzināt nakšņošanas iespējas.
Plašākas uzziņas Daugavpils novada mājas lapā www.visitdaugavpils.lv.

4. Kā nokļūt līdz Demenei?
Sekojiet arī norādēm pasākuma dienā pasākuma vietā!
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