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MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ - 2017 

 

24. augustā plkst. 18.00 Vienības nama koncertzālē 

 

DMITRIJS JUDINS / Maskava 
 

24. augustā plkst. 18.00 Daugavpils 

pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs 

iespēja vērot grandiozu muzikālo 

projektu ar nosaukumu BALTIJAS 

MUZIKĀLĀ AKADĒMIJA – 100 

jaunu un talantīgu Krievijas, Lietuvas 

un Latvijas mūziķu koncertu, kas 

norisināsies pilsētas Vienības nama 

koncertzālē. Vienā no koncertā daļām 

izskanēs Ludviga van Bēthovena 

Fantāzija simfoniskajam orķestrim, korim 

un klavierēm, klavieru solo - Dmitrijs 

JUDINS. 

 

Dmitrijs Judins dzimis 2001. gada 16. maijā Maskavā. Interese par mūziku puisim parādījās 

agrā bērnībā, un jau piecu gadu vecumā viņš tika pieņemts Gņesinu vārdā nosauktajā 

Maskavas speciālajā mūzikas skolā, kur viņš mācījās pie klases audzinātājas Lidijas 

Grigorjevas. Dmitrijs ir vairāku reģionālo un starptautisko festivālu un konkursu laureāts, 

tajā skaitā - XV starptautiskā Aleksandra Skrjabina vārdā nosauktā pianistu konkursa 

uzvarētājs (Parīze, 2015. g., I vieta), II starptautiskā Vladimira Kraiņeva vārdā nosauktā 

Maskavas pianistu konkursa laureāts un divu speciālo balvu ieguvējs (2017. g. aprīlis) u.c. 

Kopš 2013. g. decembra Dmitrijs ir Vladimira Spivakova Starptautiskā labdarības fonda 

koncertprogrammas dalībnieks, bet kopš 2014. g. rudens viņš ir šī paša fonda stipendiāts. 

Fonda stipendiāta statusā pianists uzstājies uz skatuvēm Filharmonijas kamerzālē, 

Čaikovska vārdā nosauktajā Rahmaņinova zālē Maskavas konservatorijā, M. I. Gļinkas 

vārdā nosauktajā Valsts centrālajā mūzikas kultūras muzejā. 2016. g. janvārī D. Judins ar 

solo koncertu uzstājās Viļņā, Vladimira Spivakova Starptautiskā labdarības fonda 

Ziemassvētku festivāla ietvaros. No 2014. līdz 2016. g. viņš bija Maskavas valdības 

stipendiāts, bet 2016. g. kļuva par Maskavas mēra Grantu programmas laureātu mākslas 

sfērā. 2016. g. rudenī Dmitrijs ar solo koncertiem uzstājās Saratovā un Kurskā, pietam 

Saratovā viņš uzstājās kopā ar Saratovas konservatorijas orķestri. Līdz šim Dmitrijs Judins 

uzstājies koncertzālēs Krievijā, Ukrainā, Vācijā, Šveicē, Austrijā, Kazahstānā, Lietuvā, 

Latvijā un Somijā. 

 

Ielūgumus uz koncertu var saņem Vienības nama koncertzāles kasē no 14.augusta 

darbadienās, no plkst. 16.30 līdz plkst. 18.30.  

 

Šogad projektam „Muzikālais augusts Daugavpilī” aprit 5 gadi! To rīko: Latviešu 

kultūras centrs, atbalsta Daugavpils pilsētas dome. 

____________________________________________________________ 

Informācija: Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, t. 65427552 
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