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26.08. plkst. 19.30 – Vienības nama koncertzālē (Rīgas ielā 22a) 

 

Trio MILONGA – “Tango Sensācijas” 

 

Svetlana STAVICKA (akordeons) 

Jeļena SKURJATE (vijole)  

Aļona VĪNDEDZE (klavieres)  

 

Solisti: Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste Ilona BAGELE 

(mecosoprāns), mūziķis Arturs VĪNDEDZIS (alta saksofons)  

Programmā piedalās: Zinaīda SEMJONOVA (akordeons), Per BREDESEN 

(kontrabass) (Oslo, Norvēģija) 

 

Koncertā izskanēs Argentīnas un Eiropas tango populārā klasika, "tango nuevo" 

stila hiti. 

 

Instrumentālo trio “Milonga” (Daugavpils, Latvija) 1997. gadā izveidoja 

trīs jaunas talantīgās mūziķes. Ideja par ansambļa tapšanu radās 

Daugavpils akordeonistu orķestra solistei, profesionālai mūziķei un 

skolotājai Svetlanai Stavickai. Sākumā tas bija duets (akordeons un vijole), 

kurā Svetlana aicināja piedalīties kolēģi, Daugavpils mūzikas koledžas 

skolotāju Jeļenu Skurjati. Vēlāk, studējot Argentīnas komponista un 

bandoneonista Astora Pjacollas radošo darbību, mūziķes secināja, ka 

akordeona un vijoles skaņas lieliski apvienotu klavieru skanējums. Tā 

ansamblī tika uzaicināta pianiste, Mūzikas koledžas skolotāja Aļona 

Vīndedze, savukārt Astora Pjacollas kompozīcija “Milonga del Angel” kļuva 

par ansambļa titulskaņdarbu. 

Nākamgad (2022) ansamblis svinēs savu 25. dzimšanas dienu, bet šogad 

Muzikālajā augustā Daugavpilī kolektīvs ir sagatavojis koncertprogrammu 

“Tango Sensācijas”.  

Kopā ar instrumentālo trio “Milonga” koncertā piedalīsies Latvijas 

Nacionālās operas un baleta soliste Ilona Bagele, Norvēģijas mūziķis Pers 

Bredesens (Per Bredesen) un Latvijas mūziķi –  Arturs Vīndedzis, Zinaīda 

Semjonova. 

___________________________________________________________________ 

 

• 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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