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Ruslans ROGAĻEVIČS / Руслан Рогалевич (Baltkrievija). 
Ruslans ar mūziku sāka nodarboties jau agrā bērnībā. Beidzis skolu, viņš iestājās Baltkrievijas valsts
kultūras  institūtā  kora  diriģēšanas  nodaļā.  Paralēli  akadēmiskajam  dziedāšanas  stilam  Ruslans
mēģina  sevi  arī  estrādes  vokālajā  mākslā,  piedalās  republikas  mēroga  konkursos,  uzstājas  kā
autordziemu solists,  raksta  mūziku, dziesmas.  2016. gadā izdod pirmo solo albūmu un kļūst  par
valsts Eirovīzijas atlases konkursa dalībnieku. Pašreiz sevi pilnveido kā solists un strādā par vokālo
pedagogu.  Koncertā  „Raimonda  Paula  dziesmas”  Ruslans  izpildīs  dziesmu  „Es  aiziet  nevaru”
(„Любовь настала”).

Jordans MARKOVS (Bulgārija).
Grand  Prix  ieguvējs,  starptautisko  konkursu  laureāts,  Bulgārijā,  Spānijā  Krievijā,  Ungārijā  u.c.
valstīs. 2012. gadā iestājās un 2016. gadā ar izcilību beidza P.Vladigerova Bulgārijas valsts mūzikas
akadēmiju Sofijā pop un džeza mūzikas klasē. Bulgārijas top dziedātājs, komponisti raksta speciāli
viņam skaņdarbus – pateicoties tam, dziedātājam ir izveidojies savs repertuārs, ar kuru viņš koncertē
Bulgārijas lielākajās pilsētās kopā ar orķestri un šova baletu.  Koncertā „Raimonda Paula dziesmas”
Jordans izpildīs dziesmu „Я тебя рисую”

Jekaterina KUDINSKAJA (Igaunija). 
Tallinas Universitātes studente, ar dziedāšanu nodarbojas no 5 gadu vecuma, beigusi mūzikas skolu
klavieru klasē un mācījusies Georga Otsa mūzikas vidusskolā. Ir starptautisko konkursu laureāte,
paralēli dziedāšanai nodarbojās ar mākslas vingrošanu, pašreiz profesionāli nodarbojas ar mūsdienu
deju. Koncertā  „Raimonda Paula dziesmas” Jekaterina izpildīs dziesmu „Я люблю тебя больше
природы”.

Guļnara KOŠENOVA / Гульнара Кошенова (Kazahstāna). 
Ar izcilību  beigusi  Karagandas  Tehnisko Universitāti.  Paralēli  studijām strādāja  Kali  Baižanova
koncertapvienības ansamblī „Арай” kā soliste. 2013. gadā iestājās un 2016.gada beidza Kazahstānas
T. Žurgenova Nacionālo Mākslu akadēmiju estrādes vokālajā nodaļā, turpināja izglītību maģistratūrā.
Pazīstama  kā  teātra  aktrise  mūziklā  «Astana  musical».  Koncertē  ar  Kazahstānas  valsts  mūzikas
orķestriem, etnogrāfiskiem ansambļiem un piedalās džeza mūzikas projektos. Koncertā „Raimonda
Paula dziesmas” Guļnara izpildīs dziesmu „Песня на бис”.

Ivans DJATLOVS / Иван Дятлов (Krievija).
Nacionālās  pētniecības  kodolenerģijas  universitātes  students.  Dzimis  nelielā  pilsētiņā  Vičugā
Ivanovas apgabalā, piecu gadu vecumā Ivans sāka iet skolā pirmajā klasē, un brīvajā laikā apmeklēja
pilsētas Bērnu jaunrades centru. 6 gadu vecumā viņš tika pirmo reizi  uz skatuves, un saprata tās
maģisko iedarbību. Tā sākās dziedātāja muzikālais ceļš. Tālāk bija mācības skolā, konkursi, festivāli,
koncerti visā plašajā Krievijā. Arī tagad, apgūstot nopietnas zinības universitātē, mūzika vienmēr ir
līdzās. Ivana radošās dzīves moto – ja tu esi uz skatuves, esi godīgs un atklāts skatītāju priekšā – tad
veiksme būs tavs sabiedrotais! Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Ivans izpildīs dziesmu „Дай,
Бог”.
 
Adriana MIGLĀNE (Latvija).
 Adrianai ir 18 gadi, kopš pašas bērnības viņas lielākā aizraušanās ir mūzika. Pirmo reizi uz skatuves
kāpusi 3 gadu vecumā, un tā tas turpinās līdz šim brīdim. Piedalījās Latvijas X-faktora I sezonā, kur
ieguvu  3.vietu  un  tika  superfinālā.  Pašreiz  raksta  jaunas  dziesmas  un  koncertē  pa  visu  Latviju!
Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Adriana izpildīs divas dziesmas „ Vētra nāk” un „Nepareizā
dziesma”.
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Jegors KOROBKOVS (Latvija). 
Dažādu festivālu un konkursu Latvijā un ārpus tās uzvarētājs - jauniešu mūzikas konkurss „Kids
Awards”, jauno izpildītāju konkursi „Nāc sadziedāt” (Grand Prix) un „Mēs esam talantīgi” (1.vieta),
„Sapņi  piepildās!”  (Grand  Prix)  un  Starptautiskais  bērnu  un  jauniešu  mākslas  konkurss Debut
(1.vieta),  „Pavasara  balss”  (Grand  Prix),  Daugavas  pērle  (1.vieta). Solistam  ir  bagāta  pieredze
uzstāties arī labdarības pasākumos, festivālos un koncertos. Koncertā „Raimonda Paula dziesmas”
jaunais Daugavpils mākslinieks izpildīs dziesmu „Tai pilsētā”.

Milda  MARTINKENAITE (Lietuva). 
Blūza un rokmūzikas dziedātāja. Kopš 2014. gada Milda koncertē ar labi pazīstamo lietuviešu blūza
grupu  „The  Bluesmakers”,  valdzina  auditoriju  ar  savu  unikālo  balsi  un  enerģiju.  Milda  ar
panākumiem  ir  piedalījusies  dažādos  starptautiskos  konkursos,  kļuvusi  laureāte,  savukārt  no
Sanktpēterburgas  dziesmu  konkursa  (Krievija)  atvedusi  Grand  Prix  balvu. Koncertā  „Raimonda
Paula dziesmas” Milda izpildīs dziesmu „Meitene”.

Samuela Martyna MODZELEWSKA (Polija). 
Beigusi Jana Kohonovski Mākslas izglītības centru Kelcē,  starptautisko konkursu laureāte,  Bossa
Bonita and Acoustic Staff vokāliste, kā dziedātāja vislabāk sevi izjūt aktierdziesmā, džeza balādēs un
romantiskās  popdziesmās. Koncertā  „Raimonda  Paula  dziesmas”  Polijas  māksliniece  izpildīs
dziesmu, ko R. Pauls ir veltījis izcilajam tango meistaram Oskaram Strokam – „Король сочиняет
танго”, latviešu valodā tā ir pazīstama kā dziesma „Es nevēlos dejot tango”.

Ana STEFANOVIČA (Serbija)
2010. gadā Ana ar izcilību beidza Mūzikas koledžu „Slavenski” Belgradā klavieru klasē un 15 gadu
vecumā iestājās  Belgradas  Mūzikas  akadēmijā,  savukārt  2016.  gadā  absolvēja  akadēmiju  jau  kā
maģistrante. Paralēli mācībām Ana apgūst vokālo mākslu un uzsāk koncertdarbību. Raksta mūziku,
dziesmu tekstus angļu, spāņu un krievu valodā. Ana ir komponistu savienības biedre Serbijā, labi
pazīstama  kā  mūziķe,  dziedātāja,  starptautisko  konkursu  laureāte  un  televīzijas  programmu
dalībniece. Brīvajā laikā daudz lasa, apmeklē teātrus, skatās kino.

Selma SAVOLAINEN (Somija).
Selma  Savolainen  šodien  ir  viena  no  izcilākajām  džeza  dziedātājiem  Somijā.  Pazīstama  kā
daudzpusīga komponiste, grupas līdere un vokāliste. Selma bieži uzstājas Somijas lielākajos džeza
festivālos un koncertos. Pēdējā laikā koncertē arī Eiropā, 2016. gadā viņa tika izvēlēta, lai piedalītos
Betty Carter Jazz Ahead rezidencē Vašingtonā, D.C., kuru vada Jasons Morans. Šobrīt Selma strādā
pie kvarteta debijas albūma, kas tiks izdots 2018. gadā. Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Selma
izpildīs pasaulē vispazīstamāko R. Paula dziesmu „Dāvāja, Māriņa”. Šoreiz tā skanēs somu valodā.

Robert MATCHEZ (Spānija). 
Roberts ir studējis muzikālā teātra mākslu. Ir piedalījies vairākos mūziklos: „Jesushrist Superstar”,
„Evita”, „Sunset Boulevard”, „Chicago” un citos. 2008. gadā viņš kļuva par festivāla „Eurosingers”
finālistu. 2010. gadā viņš bija Eiropas Jauniešu kora dibinātājs Latvijas Dziesmu un deju svētku laikā
(Rīga),  ir  vinnējis  vairākos  starptautiskos  konkursos.  Roberta  šodienas  radošā  dzīve  sastāv  no
festivāliem, teātra izrādēm, televīzijas un citiem muzikāliem projektiem. Koncertā „Raimonda Paula
dziesmas” spānis izpildīs  dziesmu angļu valodā „Hold me”, kas Latvijā pazīstama ar nosaukumu
„Mēmā dziesma”. 

Artjoms KONDRATJUKS / Artem Kondratyk (Ukraina).
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Dziedātājs, komponists, vokālais pedagogs, aktieris, Ukrainas televīzijas konkursa «Голос Країни»
finālists, „Gada labākais dziedātājs 2010”. Beidzis Mākslas Nacionālās akadēmijas Kultūras institūta
estrādes nodaļu ar izcilību. Dramatiskais baritons, izcils tembrs, harizmātiska personība, darbaspējas
– tas viss kopumā veido jaunā dziedātāja karjeras izaugsmi. No 2011. līdz 2016. gadam strādā S.
Rihtera  Žitomiras  apgabala  filharmonijā  kā  augstākās  kategorijas  solists.  Izdevis  CD  albumus,
videoklipus. Koncertā „Raimonda Paula dziesmas” Artjoms izpildīs dziesmu „Подберу музыку” un
koncerta izskaņā vienosies ar visiem solistiem slavenajā R.Paula hītā – dziesmā „Par pēdējo lapu”.
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