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„Rīgas A Cappella festivāls“ 
tiek īstenots, lai attīstītu un 
popularizētu a cappella dziedāšanu 
Latvijā, kā arī veicinātu izcilību 
un augstus sasniegumus mūzikā. 
Festivāla uzdevums ir radīt dziļāku 
interesi par procesiem mūsdienu 
vokālajā mūzikā, palīdzēt labāk 
izprast šīs nozares būtību, arī 
īpašo vēsturisko lomu Latvijā. 

“Rīgas A Cappella festivāls” Latvijas skolām, koriem un ansambļiem ir 
izveidojis īpašu Festivāla kartes piedāvājumu, kas dos iespēju apmeklēt 
visus festivāla koncertus, tikšanos ar māksliniekiem un meistarklases. 



FESTIVĀLA 
KARTES 
PROGRAMMA -

13. novembris, Rīgas Sv.Pētera baznīca,
19.00 atklāšanas koncerts “Pareizticīgo 
dziedājumi” (programmā skaistākās 
pareizticīgo mūzikas pērles, piedalās vīru 
koris “Logos” un kamerkoris “Blagovest”),

14. novembris, koncertzālē “Rīga”, 
18.00 vokālās grupas “Latvian Voices” 
koncerts, 

19.30-20.30 aktivitātes un tikšanās ar 
māksliniekiem (vokālās grupas “Latvian 
Voices”, “Framest”, Rīgas Gospelkoris, 
darbnīcas, SmileBox fotobūdiņa, pasākumu 
vada improvizācijas grupa “Art’i’šok”),

21.00 “Nakts koncerts” (piedalās vokālā grupa 
“Framest”, Rīgas Gospelkoris, improvizācijas 
grupas “Art’i’šok”),

15.novembris, Rīgas Sv.Pētera baznīca,
19.00 “Labirinti” (programmā 15.-16.gs. 
mūzika, piedalās vokālā grupa 
“Ars Antiqua Riga”).

Festivāla kartes izmaksas vienam dalībniekam ir 15 eiro (ietver 4 koncertu apmeklējumu, 
aktivitātes un tikšanos ar māksliniekiem koncertzālē “Rīga”). Mazās Festivāla kartes izmaksas 
vienam dalībniekam ir 10 eiro (ietver 2 koncertu apmeklējumu un tikšanos ar māksliniekiem 
koncertzālē “Rīga”). Festivāla kartes ir pieejamas tikai grupām (sākot no 6 dalībniekiem, 
grupas vadītājam Festivāla karte bez maksas).

Grupu pieteikumi jānosūta uz epastu - info@rigasacappellafestivals.lv
Pieteikumā jānorāda  - kolektīva nosaukums (skola, koris, ansamblis, mūzikas skola utt), 
kartes veids (Festivāla karte vai Mazā Festivāla karte), iegādājamo karšu skaits (cik kartes 
plānots iegādāties), grupas vadītāja Vārds Uzvārds (grupas vadītājam bez maksas).

Papildus informācija par Festivāla kartēm - Ieva Niedre - 29722602
Informācija par Festivāla koncertiem un programmām www.rigasacappellafestivals.lv
Festivāla jaunumiem var sekot facebook.com/acappellariga 

"Rīgas A Cappella festivāls" savos koncertos piedāvā iepazīt a cappella žanra daudzveidīgumu, 
dažādos a cappella  mūzikas projektos iepazīstina ar Latvijas un pasaules spilgtākajiem izpildītājiem, 
piedāvā īpaši veidotus koncertus un meistarklases. 

„Rīgas A Cappella festivāls“ aicina iedvesmoties jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem, 
gūt spilgtas un radošas idejas tālākai attīstībai!

MAZĀS 
FESTIVĀLA KARTES 
PROGRAMMA -

14. novembris, koncertzālē “Rīga”, 
18.00 vokālās grupas “Latvian Voices” 
koncerts, 

19.30-20.30 aktivitātes un tikšanās ar 
māksliniekiem (vokālās grupas “Latvian 
Voices”, “Framest”, Rīgas Gospelkoris, 
darbnīcas, SmileBox fotobūdiņa, 
pasākumu vada improvizācijas 
grupa “Art’i’šok”),

21.00 “Nakts koncerts” 
(vokālā grupa “Framest”, 
Rīgas Gospelkoris, improvizācijas 
grupas “Art’i’šok”). Vienas Mazās 

Festivāla kartes izmaksas ir 
10 eiro (ietver 2 koncertu apmeklējumu, 
SmileBox fotobūdiņa, aktivitātes 
un tikšanos ar māksliniekiem 
koncertzālē “Rīga”).
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