Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupa „SAUCĒJAS”
izveidojusies 2003. gadā
Rīgā. Šobrīd tās sastāvā ir
10 dziedātājas. Grupas
dalībnieces apvieno kopīgs
mērķis
–
apgūt
un
popularizēt
latviešu
tradicionālās dziedāšanas
stilus un tehnikas, īpašu
uzmanību
veltot
tām
lokālajām
tradīcijām,
kurām
raksturīga
daudzbalsība.
„Saucēju”
repertuārā ir plaši pārstāvēti
dažādi
latviešu
tradicionālās
polifonijas
veidi, kas dokumentēti pārsvarā trīs Latvijas novados – Kurzemē, Sēlijā un Latgalē un
sniedz priekšstatu gan par arhaiskās burdondaudzbalsības veidiem, gan dažādām vēlīnās
izcelsmes daudzbalsības formām.
Savas darbības laikā „Saucējas” sagatavojušas vairākas koncertprogrammas, kas veltītas
atsevišķām Latvijas vokālās mūzikas tradīcijām Viļakas, Liepnas, Sēlpils / Vārnavas,
Ludzas / Kārsava. Izdoti četri grupas mūzikas albumi („Saucējas” 2007, „Dziediet,
meitas, vokorā. Sēlpils un Vārnavas folklora” 2012, „Saucējas. En concert á Paris”
2014, „Trīci, munu ustabeni. Ludzas un Kārsavas tradicionālā mūzika” 2016). Albums
„Dziediet, meitas, vokorā” saņēmis Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu (2012), bet
albums „Trīci, munu ustabeni. Ludzas un Kārsavas tradicionālā mūzika” – Latgaliešu
kultūras gada balvu „Boņuks” (2016).
Pašlaik „Saucēju” aktualitāte ir projekts „Tradicionālā dziedāšana dabas akustiskajā
telpā”, kura ietvarā grupas dalībnieces iepazīstas ar dziedāšanas tradīcijām, kas
saglabātas folklorā un ieražu aprakstos, un saskaņā ar tur minētajiem laiktelpas
nosacījumiem un dziesmu repertuāru veic mūzikas ieskaņojumus dabā.
Ārpus Latvijas „Saucējas” koncertējušas Lietuvā, Igaunijā, Armēnijā, Gruzijā,
Baltkrievijā, Krievijā, Bulgārijā, Polijā, Austrijā, Francijā un Itālijā.
Vairāk informācijas par grupu skat. http://www.facebook.com/saucejas
Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopa „SVĀTRA” dibināta 1994.
gadā. “Svātra” no latgaliešu
valodas ir nojauta un
nojausma. “Svātrā” mēs
gūstam gudru padomu, kā
nodzīvot
pēc
iespējas
pilnvērtīgāku,
daudzveidīgāku
un
cilvēcīgāku mūžu. Kopas
pamatsastāva
dalībnieku
vecums ir no 25 līdz 50
gadiem, kā arī bērni, kuru
vecāki darbojas grupā.
Dziesmu skanējumu pavada
latviešu
tradicionālie
mūzikas
instrumenti:

kokles, vijole, stabules, bungas, etnogrāfisko deju pavadījumu skanējumam pievienojas
cītara, akordeons, bajāns, kontrabass. Kopas repertuārā ir daudz kadriļu tipa deju 4, 6, 8
pāriem. Kopas repertuārā tās nonākušas pateicoties Latvijas Folkloras krātuves
pierakstiem vai pierakstītas ekspedīcijās un meistarklasēs.
2008. gadā iznāca pirmais CD albums „Lobreiteņ, reitā agri...”. 2013. gadā klajā nāca
otrais mūzikas albums ”Seši reiti nedeļā”.
Vairāk informācijas par kopas darbību skat. www.svatra.lv ;
https://www.facebook.com/Folk-Song-and-Dance-Group-SVATRA1797500153808581/
„KAKTU BALLES MUZIKANTI” ir tradicionālās mūzikas grupa, ko raksturo vitāls
un enerģisks spēles stils,
elegants vizuālais tēls un
padziļināta interese par
latviešu mūzikas tradīcijām.
Instrumenti un mūzika, ko
spēlē grupa, ir tāda, kādu
senāk varēja dzirdēt "kaktu
ballēs" jeb Latvijas lauku
sētās organizētajos deju
vakaros.
Vairāk informācijas par
grupu skat.
http://www.kaktuballe.lv

