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MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2021
26.08. plkst. 18.00 – Vienības nama koncertzālē (Rīgas ielā 22a)
DAVID CHEVALLIER TRIO
Folk-džezs no Francijas!
Dāvids ŠEVALJĒ / David Chevallier (akustiskā 6 un 12 stīgu ģitāra, bandžo)
Sebastjēns BUASO / Sébastien Boisseau (kontrabass)
Kristofs LAVERNS / Christophe Lavergne (sitaminstrumenti)
Ar daudziem talantiem apveltītais ģitārists Dāvids Ševaljē jau daudzus
gadus ir sevi apliecinājis ne tikai kā izcils franču džeza, bet arī baroka
repertuāra izpildītājs. Trio, ko viņš izveidojis 2013. gadā kopā ar
kontrabasistu Sebastjēnu Buaso un sitaminstrumentālistu Kristofu Laverņu,
muzicē iedomāta Jazz Folk manierē.
Dāvids Ševaljē (1969) dzimis mūziķu ģimenē, sākotnēji apguvis klasiskās
ģitāras spēli, vēlāk aizrāvies ar kompozīciju un džeza improvizācijām.
Daudzus gadus D. Ševaljē muzicējis ar tādiem pazīstamiem franču džeza
grandiem kā Lorāns Dehors (Laurent Dehors) un Patriss Karatini (Patrice
Caratini) līdz 2003. gadā viņš nodibina pats savu mūzikas kompāniju, kuras
ietvaros attīsta daudzus projektus, apvienojot džezu, baroka mūziku, dziesmu
un popmūziku.
https://en.lesonart.net/trio
Turnejas producents: Lune de trois. Turnejas nodrošinājums: Vapaat äänet
ar Francijas institūta Latvijā, Francijas institūta/Nantes pašvaldības, CNM
Nacionālā mūzikas centra, Luāras reģiona prefektūras, Atlantijas Luāras
departamenta, Sacem, AJC – biedrības Association Jazzé Croisé atbalstu.
Sponsors: Kumu drums
___________________________________________________________________
• 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
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.
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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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