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12.08. plkst. 18.00 – Vienības nama koncertzālē (Rīgas ielā 22a) 

 

Pianista Andreja OSOKINA solo koncerts 

 

ASTORAM PJACOLLAM 100! TANGO KLAVIERĒM 

 

Īpašais viesis Daniils BULAJEVS (vijole) 

 

Andrejs Osokins ir pasaulē pieprasīts latviešu pianists, kurš regulāri 

uzstājas leģendārās Eiropas koncertzālēs gan solo koncertos, gan kopā ar 

orķestriem izcilu diriģentu vadībā. Pianista koncerti ir emociju, mīlestības 

un skaistas klaviermūzikas piesātināti, tie pārsteidz ar mūziķa pārliecinošo 

dažādu mūzikas stilu izjūtu, harismu un virtuozitāti, kā arī brīnišķīgām 

skaņdarbu interpretācijām. 

Koncertprogramma veltīta izcilā argentīniešu komponista Astora Pjacollas 

100. jubilejai, un tajā skan ne tikai valdzinošie Pjacollas un Oskara Stroka 

tango, bet arī Sergeja Rahmaņinova un Džordža Geršvina spilgtā un 

emocionālā klaviermūzika. Šī krāšņā programma būs atklājums gan Andreja 

Osokina talanta cienītājiem, gan tiem klausītājiem, kuru sirds ietrīsas ikreiz, 

dzirdot vārdu “tango”. 

Koncertprogrammas īpašais viesis – spožais, jaunais vijolnieks Daniils 

Bulajevs, kura sniegumu augsti novērtējuši ne tikai klausītāji, bet arī 

profesionāļi – viņš tika nominēts Lielajai mūzikas balvai 2020 kategorijā 

“Gada jaunais mākslinieks”. Kopā ar Andreju Daniils izpildīs Pjacollas 

ciklu “Četri gadalaiki”, kā arī virtuozus tango, kas atklās jaunā vijolnieka 

meistarību pilnā krāšņumā. 

Astors Pjacolla bija pilnīgi jauna tango veida radītājs – 20. gs. tālajā 

Argentīnā dzima “tango nuevo”. Viņš attīstīja tango žanru, pievienojot tam 

džeza un klasiskās mūzikas elementus, tādējādi pārvēršot to no deju mūzikas 

par nopietniem skaņdarbiem, kas skan pasaules lielākajās koncertzālēs. 

Savukārt gadsimta pirmajā pusē Latvijā aktīvi darbojās “tango karalis” – 

izcilais Oskars Stroks. Stroka tango iekarojuši klausītāju mīlestību visā 

pasaulē.  

___________________________________________________________________ 

 

• Skatītāju ievērībai!  

 

Latvijā tiek saglabāti noteiktie ierobežojumi, saistīti ar koronavīrusa pandēmijas 

izplatību. Koncertu varēs apmeklēt tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas 

personas ar derīgu digitālo sertifikātu. Uz pasākumu jānāk laicīgi, ar izprintētu vai 
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savā telefonā lejupielādētu QR kodu un personu apliecinošu dokumentu (pase vai 

ID karte).  

 

Ieeja bez maksas. 

Koncertus varēs vērot arī tiešraidē uz ekrāna Dubrovina parkā. 

 

 

Tiekamies Muzikālajā augustā Daugavpilī! 

 

Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iestāde VIENĪBAS NAMS, atbalsta DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME, 

Daugavpils pilsētas domes KULTŪRAS PĀRVALDE, PIKC Daugavpils Dizaina 

un mākslas vidusskola SAULES SKOLA  

Koncertu laikā notiek filmēšana un fotografēšana. 

 

Informācija: www.vienibasnams.lv, t. 65427552 
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