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No karstasinīgiem tango līdz smeldzīgām un jautrām ebreju melodijām, no Latgales
klasiķa Jāņa Ivanova pastorālajiem motīviem līdz ABBAs disko ritmiem, no mūziklu
klasikas līdz roka hītiem un spāņu ugunīgajiem ritmiem, no franču valšiem un krievu
romancēm līdz latgaliešu polkām... un visam pāri akordeons kā orķestris, kā vienots
veselums mūsdienu spraigajā pasaulē, jūtu intensitāte un juteklisks mūzikas plūdums
cauri laikiem, vietām, pieredzēm un emocijām.
To visu koncertā “Zelta kāzas Odesā”, kur saplūst dažādu tautu kultūras un tradīcijas,
piedāvā instrumentālie ansambļi “Excelsus” un “L’Chaim”.

Instrumentālais ansamblis “Excelsus” jau 14 gadus muzicē gan dzimtajā pilsētā
Rēzeknē, gan citur Latvijā un ārzemēs – Prāgā (Čehija), Pērnavā (Igaunijā), Dmitrovā,
Lianozovā, Smoļenskā (Krievija), Baltkrievijā, Norvēģijā, Vācijā, Zviedrijā un Itālijā.
“Excelsus” no latīņu valodas nozīmē “tiekšanās uz augšu”, kas arī nosaka ansambļa
mērķi – nepārtraukti attīstīties, jo vienmēr var vēl labāk. Ansambļa sastāvā ir 4
akordeoni, basģitāra un bungas. Kā uzsver ansambļa dibinātāja un vadītāja Zane
Ludborža, tas ir sastāvs, kurš var spēlēt jebkuru partitūru – gan akadēmisko, gan
rokmūziku, gan populārus skaņdarbus. Koncerta pirmajā daļā “Excelsus” izpildījumā
skanēs A.Pjacolla, ABBA, A.Hačaturjans, Metallica, “Operas spoks”, kā arī J.Ivanova
“Adagio” no koncerta čellam ar orķestri, kas ansambļa mūziķiem asociējas ar saullēktu
un koncertos pārsteidz ar īpašu enerģētiku, dzīvespriecīgās Latgales polkas un citi
skaņdarbi no ansambļa CD “Veltījums dzimtajai pilsētai” (2017).
Savukārt koncerta otrajā daļā skanēs “L'Chaim” – “Lai dzīvo!” – ansamblis, kurš radies
salīdzinoši nesen (2016. gada nogalē), tomēr jau ir ieguvis klausītāju mīlestību ar
dzīvespriecīgajām ebreju melodijām. Ansambļa sastāvā ir divi akordeoni, ģitāra,
basģitāra un perkusijas. Līdz ar aizraujošajām ebreju melodijām “L’Chaim” izpildījumā
koncertā skanēs arī franču melodijas, krievu romances, E.Dārziņa “Melanholiskais
valsis”, R.Pauls u.c.
Abu ansambļu vadītāja ir Zane Ludborža – akordeoniste, Latvijā pirmās privātās
mūzikas skolas dibinātāja un vadītāja, N.Kravcova izgudrotā akordeona (kas tiek
dēvēts par 21. gadsimta akordeonu) vienīgā ieviesēja Latvijā. Jāpiebilst, ka šis
akordeons būs redzams un dzirdams koncerta pirmajā daļā.
Tiekamies koncertā!

