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"Rīgas Ritmi" svin 15 gadu jubileju!
Vasaras karstākajā laikā, jūlija pirmajā nedēļā, klāt iecienītākais pilsētas festivāls 
“Rīgas Ritmi”. Šogad festivāls norisināsies no 1. līdz 4. jūlijam un savā jubilejas 
gadā turpina piedāvāt izcilus džeza mūzikas koncertus pilsētas koncertzālēs un 
uz brīvdabas skatuvēm, meistarklases un Latvijas mūziķu prezentāciju ārvalstu 
viesiem. 

Trīs lielākie festivāla dubultkoncerti norisināsies no 2. līdz 4. jūlijam Rīgas Kongresu 
namā – starptautisks sastāvs “Bugge ‘N’ Friends”, izraēļu dīva Ester Rada, Vidusjūras 
noskaņu duets “Fresu/Bonaventura”, ģitārists Raul Midon, pianists Ramon Valle un 
amerikāņu vokālists Allan Harris ar Latvijas Radio bigbendu programmā “Tribute 
to Nat King Cole”.

Jau otro gadu Daugavas koncertzālē notiks “OlainFarm Jazz Nights” ar projektu 
“Spencer, Manley & Feds” (ASV), džeza mākslinieku konkursa “Riga Jazz Stage” 
laureātiem un franču džeza izpildītāju Cyrille Aimée.
 
Festivāls 2. un 3. jūlijā Kongresu nama Jaunajā zālē aicina uz “Rīgas Ritmi 
Showcase”, kurā piedalās Latvijas mākslinieku elite. Showcase mērķis ir prezentēt 
Latvijas labākos džeza, improvizācijas un pasaules mūzikas izpildītājus ārvalstu 
producentiem, žurnālistiem un festivālu organizatoriem. 

Savukārt visas nedēļas garumā notiks arī festivāla “Rīgas Ritmi” meistarklases, 
kas tiek organizētas ar mērķi paplašināt jauno mūziķu zināšanas un to turpmāku 
pielietojumu praksē.

“Festivāls “Rīgas Ritmi” ik gadu Latvijas klausītājiem ļauj izbaudīt 
pasaulslavenu mūziķu uzstāšanos Rīgā vairākās koncertu sērijās.” 

- delfi.lv

RĪGAS RITMI 2015
PROGRAMMA

Trešdiena, 1. jūlijs
17:00 Origo Summer Stage

• Riga Jazz Presents
• Bunch Of Gentlemen

21:00 Kaņepes Kultūras centrs
• Zingaros /Argentina/

Ceturtdiena, 2. jūlijs
14:00 Kongresu nama Jaunā zāle

• Jāņa Ruņģa Klātbūtne  • Daumants Kalniņš 5tet
• L. Jansone & R. Tiguls  • Bunch Of Gentlemen

19:00 Kongresu nams
• BUGGE ‘N’ FRIENDS /Norway, Turkey, USA/ 
• ESTER R ADA /Israel/

20:00 Atpūtas parks EGLE
• Daumants Kalniņš 5tet 
• Malene Kjaergaard

21:00 Kaņepes Kultūras centrs
• SOIL /LV,  Slovenia/

22:00 Daugavas koncertzāle
• Spencer, Manley & Feds /LV, USA/

Piektdiena, 3. jūlijs
14:00 Kongresu nama Jaunā zāle 

• Kristīne Prauliņa & Friends   • Sus Dungo 
• DAGAMBA   • Catalyst

19:00 Kongresu nams
• FRESU / BONAVENTUR A DUO /Italy/ 
• R AUL MIDÓN /USA/

20:00 Atpūtas parks EGLE
• Bunch Of Gentlemen
• Ralfs Eilands & PeR

21:00 Kaņepes Kultūras centrs
• Jāņa Ruņģa Klātbūtne

22:00 Daugavas koncertzāle
• Riga Jazz Presents ft. Malene Kjaergaard, 
   Kristīne Prauliņa, Vytaute Pupšyte

Sestdiena, 4. jūlijs

19:00 Kongresu nams
• R AMÓN VALLE /Cuba/ 
• ALLAN HARRIS & LATVIJAS RADIO BIGBENDS

        “Tribute to Nat King Cole” /USA, Latvia/

20:00 Atpūtas parks EGLE
• Rick Feds & Friends ft. Dave Manley, Taphy Spencer  
• Kristīne Prauliņa & Friends

21:00 Kaņepes Kultūras centrs
• Reis / Demuth / Wiltgen /Luxembourg/

22:00 Daugavas koncertzāle
• Cyrille Aimée /France/

Special

STARPTAUTISKA IS MŪZIKAS FEST IVĀLS



Ester Rada / Izraēla /

Rīgas Kongresu namā, 2. jūlijā, 19.00

Estere Rada ir jauna vokāliste un komponiste, kuras muz-
ikālā skanējuma dažādība meklējama viņas kultūras man-
tojumā - viņa ir Izraēlā dzimusi etiopiete.  Apvienojot R&B, 
džezu, regeju, fanku un etiopiešu mūziku, ieguvusi popu-
laritāti un kritiķu atsauksmes Eiropā, ASV un Kanādā. 

“Neo-souls ar Etiopijas garšu.” 
- chicagomusic.com

line up: Ester Rada - vokāls, Ben Hoze - ģitāra, Michael Guy - 
bass, Lior Romano - taustiņi, Gal Dahan - saksofons, Inon Peretz - 
trompete, Maayan Milo - trombons, Dan Mayo - sitaminstrumenti

Bugge ‘N’ Friends / Norvēģija, Turcija, ASV /

Rīgas Kongresu namā, 2. jūlijā, 19.00

Bugge ‘N’ Friends ir daudznacionāla zvaigžņu 
apvienība, kurus vieno melodiska nekaunība, maigas 
ritma sekcijas, elektroniskas perkusijas un lipīgas 
kompozīcijas, kuru autors ir pats Buge Veseltofts. 
Tā ir patiesi starptautiska mūzika ar ietekmēm no 
vairākām kultūrām.

line-up: Bugge Wesseltoft (NO) - piano, rhodes, Erik Truf-
faz (FR) - trompete, Ilhan Ersahin (TUR) - saksofons, Joa-
quin “Joe” Claussell (ASV) - elektronika, Marius Reksjø 
(NO) - bass, Andreas Bye (NO) - bungas, Eric Holm (NO) 
- perkusijas

Raul Midón / ASV /

Rīgas Kongresu namā, 3. jūlijā, 19.00

Mūzikas pasaulē atpazīstamību guvis kā izmeklētas 
balss īpašnieks un ģitārists ar oriģinālu spēles man-
ieri. Savas karjeras laikā izdevis septiņus albumus un 
sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Herbijs Henkoks 
un Stīvījs Vonders. 

“Brīvs mākslinieks ārpus 
jebkādām kategorijām.” 

- The Huffington Post

line-up: Raul Midón - balss, ģitāra, perkusijas
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Fresu & Bonaventura / Itālija /

Rīgas Kongresu namā, 3. jūlijā, 19.00

Paolo Fresu ir starptautiski pazīstams trompetists un kom-
ponists, džeza festivālu “Time in Jazz” un “Nuoro Jazz” māk-
slinieciskais vadītājs. 1996. gadā atzīts par labāko Eiropas 
mūziķi un ieguvis “Django d’Or” balvu Parīzē. 
Komponists, pianists un bandoneonists Daniele Di 
Bonaventure pārstāv gan klasisko, gan mūsdienu mūziku 
– sākot no džeza, tango līdz pat folkmūzikai un eksperi-
mentāliem skanējumiem. 

“Korsikas, Vidusjūras un visas plašās pasaules 
noskaņas fascinējošā apvienībā.” 

- amazon.com

line-up: Paolo Fresu - trompete, Daniele Di Bonaventura - 
bandoneons

Ramón Valle / Kuba /

Rīgas Kongresu namā, 4. jūlijā, 19.00

Kubiešu pianists, kuram piemīt eksplozīva enerģija. 
Viņa uzstāšanās ir harizmātiskas un spēlētā mūzika 
- galvu reibinoša. Kaislīgs Stīvija Vondera harmoni-
ju, Leonarda Koena skarbuma un Džona Koltreina 
noskaņas interprets.
 
“Mākslinieka virtuozitāti un unikālo improvizācijas 

stilu dziļi ietekmējis viņa Kubas kultūras 
mantojums un mīlestība pret klasisko mūziku“

- JAZZIZ MAGAZINE USA

Allan Harris &
Latvijas Radio bigbends / ASV, Latvija / 
“Tribute to Nat King Cole”
Rīgas Kongresu namā, 4. jūlijā, 19.00

Programma “Tribute to Nat King Cole” aptver 
leģendārakās, iemīļotākās un zināmākās amerikāņu 
pianista un vokālista Nat “King” Cole dziesmas:
“Mona Lisa”, “Unforgettable”, “Route 66”, “Nature 
Boy”, “L.O.V.E.”.

“Hariss ir atjautīgs dziedātājs ar 
samtainu balsi, kam mūzika ir asinīs.”

– Steven Suskin, Variety
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Meistarklases/Workshop
10:00-14:00

• Ester Rada, Allan Harris

Otrdien
Tuesday 30.06. Trešdien

Wednesday 1.07. Ceturtdien
Thursday 2.07. Piektdien

Friday 3.07. Sestdien
Saturday 4.07.Programma / Program

KONGRESU NAMS
CONGRESS CENTRE

DAUGAVAS
KONCERTZĀLE

DAUGAVA
CONCERT HALL

ORIGO
SUMMER
STAGE

19:00-22:30
• PAOLO FRESU & DANIELE

DI BONAVENTURA /Italy/

• RAUL MIDÓN /USA/

19:00
• RAMÓN VALLE /Cuba/

• ALLAN HARRIS &
LATVIAN RADIO BIG BAND
"Tribute to Nat King Cole" /USA, Latvia/

20:00-23:00
• Daumants Kalniņš 5tet
• Malene Kjaergaard

20:00-23:00
• Bunch of Gentlemen
• Ralfs Eilands & PeR

20:00-23:00
• Rick Feds & Friends ft.

Dave Manley, Taphy Spencer
• K.Prauliņa & Friends

21:30
• SOIL /LV/Slovenia/

21:30
• Zingaros /Argentina/ 

21:30
• Jāņa Ruņģa Klātbūtne

21:30
• Reis/ Demuth/ Wiltgen
  / Luxembourg /

ESTER RADA 2.07.

Rīgas Ritmi Showcase
14:00-17:30

• Jāņa Ruņģa Klātbūtne
• Daumants Kalniņš 5tet
• L. Jansone & R.Tiguls
• Bunch of Gentlemen

Rīgas Ritmi Showcase
14:00-17:30

• Kristīne Prauliņa & Friends
• Sus Dungo
• DAGAMBA
• Catalyst

KONGRESU NAMA
JAUNĀ ZĀLE

CONGRESS CENTRE
NEW HALL

RAMON VALLE 4.07.

19:00-22:30
• BUGGE ‘N’ FRIENDS

ft. Bugge Wesseltoft, Erik Truffaz,
Ilhan Ersahin, Joaquin Claussell

• ESTER RADA /Israel/ 

ALLAN HARRIS & LATVIAN RADIO BIG BAND 4.07.

BRĪVDABAS ATPŪTAS
PARKS EGLE

LEISURE PARK EGLE

RAUL MIDON 3.07

KAŅEPES
KULTŪRAS CENTRS
KANEPE CULTURE CENTRE

OlainFarm Jazz Nights
22:00

• Riga Jazz Presents
               /LV, Denmark, Lithuania/

OlainFarm Jazz Nights
22:00

• Spencer, Manley & Feds /USA, LV/

OlainFarm Jazz Nights
22:00

• Cyrille Aimée /France/

LATVIJAS RADIO
1. STUDIJA

Meistarklases/Workshop
10:00-14:00

• Taphy Spencer, Dave Manley

Meistarklases/Workshop
10:00-14:00

• Raul Midón, Allan Harris

Meistarklases/Workshop
10:00-14:00

• Ramón Valle, Cyrille AiméeBUGGE 'N' FRIENDS 2.07.

10 – 40 EUR 10 – 40 EUR 10 – 50 EUR

10 EUR 10 EUR

bezmaksas bezmaksas bezmaksas

10 – 15 Eur 10 – 15 Eur 10 – 15 Eur

17:00
• Riga Jazz Presents
• Bunch of Gentlemen

bezmaksas
FRESU / BONAVENTURA 3.07.

Festivālam
Rīgas Ritmi

15! Tel. +371 67105220

Biļetes kasēs

Tel. 29404405 Tel. 29404405 Tel. 29404405 Tel. 29404405
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RĪGAS RITMI 
S H O W C A S E

Kongresu nama Jaunā zāle
Ceturtdien, 2. jūlijā, 14:00

• Daumants Kalniņš 5tet
• Jāņa Ruņģa Klātbūtne
• L. Jansone & R. Tiguls
• Bunch Of Gentlemen

Kongresu nama Jaunā zāle
Piektdien, 3. jūlijā, 14:00

• Kristīne Prauliņa & Friends
• Sus Dungo
• DAGAMBA
• Catalyst

Izraēliete ar etiopiešu 
dvēseli – Estere Rada

Viena no festivāla “Rīgas Ritmi 2015” 
zvaigznēm ir lieliskā, jaunā r&b skatuves balss 
Estere Rada no Izraēlas. 

Vai tava jaunā koncertprogramma balstīta 
jaunajā albumā vai tajā ir arī citas dziesmas, 
kā, piemēram, Ninas Simonas skaņdarbu 
kaverversijas?

Tajā ir albuma dziesmas un arī Ninas Simonas 
dziesmas. Un dažas jaunas dziesmas, kas nav 
albumā.

Vai auditorija atšķiras, kad tu uzstājies, 
piemēram, Igaunijā, ASV vai Francijā?

Jā, nedaudz. Nevaru pateikt kaut ko konkrēti. 
Beigu beigās mūzika ir starptautiska valoda, 
tādēļ katrs to uztver nedaudz līdzīgi. Ikviens 
sajūt mūziku un mīl mūziku. Mūzikas mīlestība 
pulcē cilvēkus visur. 

Vai tu centies koncertu pārvērst ballītē, lai tajā 
būtu spēcīga enerģija un varbūt pat dejošana?

Mēs cenšamies to darīt. Cilvēki mūsu koncertos 
dejo visur pasaulē. Ne jau sākumā, bet beigās 
visi dejo!

Tad jau arī Rīgā cilvēki tavā koncertā varēs 
dejot?

Jā. Viņiem būs jādejo!

Tomēr tava uzstāšanās nav tikai par ballīti.  

Es daudz ko ņemu no etiopiešu mūzikas. Tā ir 
ļoti dzīvelīga un laimīga, un tajā ir iepīta arī 
dejošana.  

Rīgā tu pasniegsi arī meistarklasi. Ko tu teiksi 
jaunajiem dziedātājiem, mūziķiem un citiem 
cilvēkiem, kuriem interesē mūzika?

Galvenais ir darīt tieši to, ko viņi saprot ar 
brīvību, nevis to, kas var viņus apstādināt. 

Kāds plāns Rīgas koncertam?

Es vienmēr kaut ko pamainu, lai koncerti 
nebūtu vienādi. Lielu lomu spēlē auditorija, jo 
tā var piespiest tevi pamainīt enerģiju.

Brīnišķīga mūzika 
no Norvēģijas -
Buge Veseltofts

Tas ir džezs. Tā ir pasaules mūzika. Tā ir 
neoklasika. Dažbrīd pat roks. Tas ir norvēģu 
taustiņinstrumentālists un komponists 
Buge Veseltofts (Bugge Wesseltoft).

Tu ieradīsies Rīgā ar projektu “Bugge ‘N’ 
Friends”. Ko no tā gaidīt – vai tā ir sava 
veida electro-jazz supergrupa?

Šis sastāvs ir radīts no dažādiem mūziķiem, 
kurus esmu saticis, ceļojot apkārt pasaulei. 

Piemēram, deviņdesmitajos sāku uzstāties 
Francijā. Tā bija pirmā valsts, uz kuru devos. 
Un tur es sadraudzējos ar Ēriku Trufā (Erik 
Truffaz). Kopš tā laika esam draugi un laiku 
pa laikam uzstājamies kopā. Tad ir lieliskais 
Ilhans Ersahins (Ilhan Ersahin) – viņš ir 
zviedrs, kurš dzīvo Ņujorkā un kuram ir 
klubs Turcijā. DJ Hoakins Klasēls (Joaquin 
Claussell) – pirmoreiz es viņu satiku Japānā 
pirms daudziem, daudziem gadiem un mēs 
apspriedām iespēju kaut ko paveikt kopā. 
Nezinu, vai tā ir supergrupa, bet tā ir draugu 
būšana. Es vēlējos sadarboties ar cilvēkiem, 
kurus patiešām apbrīnoju. Un maija beigās 
būs jauns albums, par ko esmu tiešām 
priecīgs. Tas tiešām izklausās lieliski! 
Mēs ieradīsimies Rīgā pāris nedēļu tūres 
ietvaros jūlijā. Pirmoreiz kopā spēlējām 
Oslo 2011. gadā. 

Tad Rīgā spēlēsiet jaunā albuma 
programmu. Un tas saucas…

Tas saucas “Bugge ‘N’ Friends”. Tā būs sava 
veida promocijas tūre. Neesam devušies 
tūrē kopš uzstājāmies Japānā, Brazīlijā un 
citās valstīs, tādēļ nevaram vien sagaidīt, 
kad atkal varēsim uzspēlēt kopā. Skaņa ir 
ļoti “grūvīga” (no vārda “groove”), diezgan 
līdzinās “The New Conception of Jazz”. Tā 
ir no tās pašas “grūvs-satiek-džezu” sērijas.

Tu atgriezīsies festivālā “Rīgas Ritmi”. Biji 
šeit jau 2006. gadā. Kādas ir atmiņas no tā 
laika?

Man ļoti patika! Bija ļoti jauka atmosfēra 
un es arī pasniedzu meistarklases jaunajiem 
mūziķiem. Bija ļoti labi dziedātāji. Parasti 
pilsētās, kurās uzstājos, uzturos neilgi, tādēļ 
priecājos atgriezties Rīgā, lai uzkavētos 
nedaudz ilgāk. Esmu bijis Latvijā vēl vienu 
reizi. Rīga ir burvīga pilsēta un es tiešām 
gaidu, kad varēšu tur pavadīt vēl dažas 
dienas.
Autors: Rīgas Ritmi. Visa intervija lasāma www.rigasritmi.lv
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Ņujorkas balss – Alans Hariss
Lielisks baritons, smalki izjusts izpildījums un “Gibson” 
ģitāra – tas ir Alans Hariss (Allan Harris) no Ņujorkas, kurš 
kopā ar Latvijas Radio bigbendu izpildīs Netam Kingam 
Kolam (Nat King Cole) veltītu dziesmu programmu. 

Rīgā tu izpildīsi Netam Kingam Kolam veltītu progammu 
kopā ar bigbendu.

O, es esmu ļoti satraukts! Tas būs lielisks koncerts. Tu 
nevari nošaut garām ar Netu Kingu Kolu, vai ne? Ikviens 
zinās gandrīz katru dziesmu, ko izpildīšu. 

Kad tu izpildi Neta Kinga Kola dziesmas, vai ir sajūta, ka 
dziedi dziesmas, kuras ir kopā ar tevi visu dzīvi, nevis tikai 
jaunu programmu, ko centies izpildīt pēc iespējas labāk?

Tas ir labs jautājums! Tās IR dziesmas, ar kurām esmu 
izaudzis kopš bērnības. Mana ģimene, mana tante tās 
vienmēr atskaņoja. Es tiešām izaugu, klausoties šīs 
dziesmas. Man tās dziedāt ir dabiska lieta tāpēc, ka 
visupirms es mīlu viņa balsi. Man patīk orķestrācijas. Viņš 
bija neticami labs džeza pianists, tādēļ es vēlos, lai tad, 
kad izpildām šo programmu, mani klavieru spēlētāji spēlē 
ar mīlestību. 

Vai Netam Kingam Kolam veltīta programma ir cieņas 
izrādīšana lieliskām dziesmām, lieliskam māksliniekam 
vai arī tas ir drošs veids, kā izpaust savas emocijas zināmās 
dziesmās?

Te ir divas daļas. Viena – man patīk izrādīt šāda veida 
cieņu Netam Kingam Kolam, jo mana balss skan līdzīgi 
viņējai. Mums balsī ir vienāda piesātinātība. Un otra 
– viss atkarīgs no grupas. Es būšu Rīgā dažas dienas 
pirms koncerta. Kopā labi pavadīsim laiku un sapratīsim, 
kur varam atļauties dažas vaļības. Koncerta vidū es arī 
izpildīšu dažas dziesmas ar kvartetu. Un ar to es noteikti 
paimprovizēšu. Ar basistu, bundzinieku un pianistu. 
Pievienosim dažām dziesmām funky sajūtu. 

Tu Rīgā pasniegsi arī meistarklases. Kādi būs galvenie 
punkti tajās?

Es viņus nobiedēšu! Nē, es jokoju. Ko es tikko pateicu? Ja 
nopietni, tad galvenais būs – paklausīties kādu vokālistu 
dziedam, izvēlēties kādu. Un vienmēr ir kādi divi vai trīs 
vokālisti, it īpaši jaunie, kuri vēlas celt roku un parādīt sevi. 
Tad nu es viņus izvēlēšos. Izvēlēšos dziesmu, ko viņi vēlas 
dziedāt, un mazliet to paklausīsimies. Es viņus nekritizēšu, 
bet norādīšu pareizo virzienu, parādīšu dažas lietas, kas 
viņiem jāizdara. Un es ceru, ka viņi to uzķers.

2., 3. un 4. jūlija vakaros gleznainajā Daugavas 
koncertzālē norisināsies festivāla “Rīgas Ritmi 2015” 
koncertsērija “OlainFarm Jazz Nights”!

“Spencer, Manley & Feds” – pavisam 
svaiga latviešu un amerikāņu mūziķu 
apvienība, kuras priekšgalā ir jaunā 
nu-soul un R&B dīva Taphy Spencer 
(Tafija Spensere).

Viņai pievienosies Rick Feds pie si-
taminstrumentiem, ģitārists Dave 
Manley (Deivs Menlijs) un taustiņin-
strumentālists Rūdolfs Macats. Apme-
klētājus sagaida jazz, funk un R&B šalts.

Starptautiskā džeza mākslinieku 
konkursa “Riga Jazz Stage” laureātu 
kopprojekts “Riga Jazz Presents”. 

Koncertā piedalīsies – Kristīne 
Prauliņa, Vytaute Pupšyte (Vitaute 
Pupšīte, Lietuva) un Malene 
Kjaergaard (Malēne Kjaegārda, Dānija), 
saksofonists Dāvis Jurka, pianists 
Viktors Ritovs, ģitārists Mārcis Auziņš, 
basists Edvīns Ozols un bundzinieks 
Artis Orubs.

Franču-dominikāņu izcelsmes 
vokāliste Cyrille Aimée (Sirila Emē) 
ir mūsdienu džeza neizsmeļams 
talants, kas starptautiski pazīstama 
tieši pateicoties savām vokālajām 
prasmēm. Viņa ir Montrē džeza 
festivāla un Sāras Vonas Starptautiskā 
džeza vokāla konkursu laureāte, un 
fināliste prestižajā Teloniusa Monka 
konkursā.
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Biļešu informācija

Biļetes uz festivāla “Rīgas Ritmi 
2015” koncertiem var iegādāties visās 
“Biļešu Serviss” kasēs un internetā 
www.bilesuserviss.lv

Cenas sākot no EUR 7.50 līdz EUR 75
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1. -4. jūlijs, Rīga

Pērkot SUPERBIĻETI, skatītājs iegūst 
iespēju apmeklēt sešus koncertus Rīgas 
Kongresu namā ar 50% atlaidi - ekskluzīvās 
vietās zāles centrā ar vislabāko redzamību 
un akustiku!
SUPERBIĻETES cena – EUR 75

Bērniem
Pirmsskolas vecuma bērni (līdz 7 gadiem) 
koncertus var apmeklēt bez maksas, 
neaizņemot papildus sēdvietu.

Skolēniem, studentiem un senioriem
Skolēniem, studentiem un senioriem ir 
iespēja iegādāties biļetes ar 15% atlaidi. 
Lai iegūtu atlaidi, skolēniem, studentiem 
un senioriem ir jāierodas pēc atlaižu kup-
niem Kr. Valdemāra ielā 5, 309. kab. un 
jāuzrāda apliecība. Atlaižu kupons derīgs 
Rīgas Kongresu nama “Biļešu Serviss” kasē, 
Kr. Valdemāra ielā 5. Kupons jāuzrāda un 
jānodod pārdevējai, pērkot izvēlēto biļeti.

“Tele2” klientiem
Visi “Tele2” klienti saņem 25% atlaidi 2 
biļešu iegādei, sūtot SMS ar tekstu RITMI 
uz numuru 1626 un saņemot atlaides kodu. 
Biļetes var iegādāties “Biļešu Serviss” 
tirdzniecības vietās un internetā, uzrādot 
kodu.

www.bilesuserviss.lv
info@bilesuserviss.lv

Vairāk informācijas
par biļešu politiku un akcijām:
www.rigasritmi.lv
+371 67105216 

Brīvdabas koncerti festivālā!

Festivāla “Rīgas Ritmi” laikā notiks vairāki bezmaksas koncerti gan “Origo Summer 
Stage”, gan atpūtas parkā “Egle”. 

1. jūlijā plkst. 17.00 “Origo Summer Stage” uzstāsies starptautiskā džeza mākslinieku 
konkursa “Riga Jazz Stage” laureātu un pavadošā sastāva kopprojekts “Riga Jazz 
Presents”, kurā piedalās džeza izpildītāji no Latvijas, Lietuvas un Dānijas. Tāpat uz 
skatuves kāps grupa “Bunch of Gentlemen”, kas radusies 2012. gadā un kuras sastāvā 
ir deviņi talantīgi, radoši džentlmeņi, kas ar sirdi un dvēseli atdevušies kvalitatīvas 
fanka un džeza mūzikas radīšanai un atskaņošanai. 

Savukārt 2. jūlijā plkst. 20.00 atpūtas parkā “Egle” uzstāsies “Daumants Kalniņš 5tet”. 
Daumants Latvijas mūzikas pasaulē ir jau atpazīstamību guvis vokālists un Grand 
Prix ieguvējs vairākos starptautiskos džeza mākslinieku konkursos - “Riga Jazz Stage 
2015” (Latvija), “Nomme Jazz 2010” (Igaunija), “Jazz Voices 2009” (Lietuva). Tajā pašā 
vakarā uzstāsies arī dāņu džeza vokāliste Malene Kjaergaard, kas ir starptautiskā 
džeza mākslinieku konkursa „Riga Jazz Stage 2014” fināliste un 2.vietas ieguvēja 
konkursā „Young Jazz Composer of the Year” Dānijā.

3.jūlijā  plkst. 20:00 “Eglē” grupa “Bunch of Gentlemen” un Ralfs Eilands ar grupu 
“PeR”. Grupa “PeR” (“Please Explain the Rhythm”) dibināta 2007. gadā, un kopš tā lai-
ka tā sniegusi koncertus visos lielākajos Latvijas mūzikas festivālos, ieskaitot “Rīgas 
Ritmi”.

Visbeidzot 4. jūlijā plkst. 20.00 “Eglē” uz skatuves kāps džeza mākslinieku konkur-
sa “Riga Jazz Stage 2014” Grand Prix ieguvēja Kristīne Prauliņa kopā ar draugiem. 
Viņa koncertē Latvijā un ārzemēs gan ar gospeļkori, gan dažādiem džeza, blūza un 
populārās mūzikas sastāviem. Kristīne uzsver, ka šis nav soloprojekts, bet gan gru-
pa “Kristīne Prauliņa & Friends”, kas izpilda basista Reiņa Ozoliņa dziesmas ar viņas 
tekstiem.

Vēl tajā pašā vakarā uzstāsies arī Amerikā dzīvojošā latvieša, bundzinieka Rick Feds 
jeb Riharda Fedotova projekts “Rick Feds & Friends”, kurā piedalās gan vokāliste 
Taphy Spencer, gan ģitārists Dave Manley, gan taustiņnieks un basists Rūdolfs Macats. 

Meistarklašu informācija

Līdzās koncertu programmai festivāls “Rīgas Ritmi” visas nedēļas garumā piedāvā arī 
plašu meistarklašu sēriju, kā ietvaros festivāla mūziķi un viesi dalās savās zināšanās, 
tehnikā un mākslinieciskajās vīzijās ar jaunajiem talantiem. 
Neatņemama meistarklašu publika ir mūzikas skolu audzēkņi, kas apmeklē gan meis-
tarklases, gan koncertus, tādējādi ievērojami veicinot meistarību savā specialitātē. Ik 
gadu meistarklasēs piedalās arī pedagogi, žurnālisti un citi interesenti.

Festivālā “Rīgas Ritmi 2015” meistarklases pasniegs - vokālisti Allan Harris, Ester 
Rada un Cyrille Aimée, pianists Ramón Valle, ģitārists Raul Midón un citi. 

Norises laiks un vieta: 1.-4. jūlijs, Latvijas Radio 1. studija. Meistarklases noslēgsies 4. 
jūlijā ar diskusiju “Kā gūt atpazīstamību starptautiskajā mūzikas arēnā”, kurā piedalīsies 
“Rīgas Ritmi Showcase” mūzikas eksperti, dalībnieki un meistarklašu apmeklētāji. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās: workshop@rigasritmi.lv 
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