
 

Koncertuzvedums  “Īkstīte” Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
 

 

     Š.g. 22. martā projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
sākumskolas 1.-4.klašu skolēni digitālā veidā noskatījās VSIA “Latvijas koncerti”  

koncertizrādi ”Īkstīte”. Uzveduma pamatā bija izcilā dāņu rakstnieka H.K. Andersena 
pasaka “Īkstīte”  un franču baroka ģēnija Marka Antuāna Šarpantjē mūzika.  
     Izrādes laikā skolēniem tika piedāvāts ieklausīties skaistā senās mūzikas skanējumā. 
Skanīgie operas dziedājumi mijās ar deju soļiem topošo baletdejotāju sniegumā. 
Skolēni iepazina dažādus mūzikas instrumentus, piemēram senlaicīgo mūzikas 
instrumentu -  klavesīnu, un ieklausījās to skanējumā, ko sniedza instrumentālais 
mūzikas ansamblis Lāsmas Melderes - Šestakovas vadībā. Pasakas varoņu lomās 
iejutās  populārie operdziedātāji M. Keine, E. Martinsone, K. Rūtentāls, M. Čulpajevs.  
Caur stāstījumu, ko sniedza  muzikoloģe Karina Bērziņa, skolēni dziļāk un spilgtāk 
varēja izprast pasakas būtību.  Koncertuzvedums tika filmēts  skaistā vietā - Rundāles 
pilī. Pils telpas, kā arī mākslinieku greznie tērpi bija tas, kas skolēniem ļoti patika.  
     Izrādē skolēni  sastapās ar trauslo un labsirdīgo meiteni Īkstīti, nejauko krupi un 
kurmi, lauku peli, izpalīdzīgo bezdelīgu un  drosmīgo princi.  
     Skolēni koncertu vērtēja kā aizraujošu, interesantu, skaistu, izzinošu.  
Dažas no 1.- 4. klašu skolēnu atsauksmēm: 

 Man ļoti patika izrāde, īpaši izrādes vidusdaļa. Sapratu, ka senā mūzika ir 
skaistāka nekā mūsdienu. Tā ir augstos toņos, jāprot labi dziedāt, lai to 
nodziedātu. 

 Man ļoti patika Īkstītes dziedātās dziesmas. Īkstīte bija ļoti dzīvespriecīga. 
Interesanti, ka Īkstīti tik daudzi gribēja precēt, bet tikai princis apprecēja, jo arī 
Īkstītei princis iepatikās. 

 Māksliniekiem bija ļoti skaisti, grezni tērpi. Tās bija īstas princešu kleitas. 
 Man izrāde patika, bet žēl, ka nesapratu, ko dzied, jo dziesmas bija franču 

valodā. 
 Ļoti skaista zāle, kur notika izrāde. 
 Redzēju senos mūzikas instrumentus. 
 Izrāde ļoti patika! Arī mammai patika!  
 Būtu interesantāk, ja varētu skatīties īstenībā! 
 Izrāde bija interesanta, bet man grūti bija atbildēt uz jautājumiem! 
 Man ļoti patika, ka Īkstīte palīdzēja bezdelīgai. Pēc tam bezdelīga palīdzēja 

Ikstītei.  
 Man nepatika, ka Īkstītei bija jāprecas ar kurmi.  
 Īkstīte bija ļoti, ļoti skaista! 
 Meitene ļoti skaisti dejoja! Es tā neprotu. 

Skolotājas Sarmīte Isoda un Sandra Davne 
 



 



 

 


