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Diriģents Andris Nelsons saņēmis prestižo ‘Grammy’ balvu
15. februāra vakarā Losandželosā, Amerikas Savienotajās
Valstīs (ASV), latviešu diriģents Andris Nelsons apbalvots
ar prestižo mūzikas ierakstu
“Grammy” balvu par Dmitrija Šostakoviča 10. simfonijas
ierakstu “Shostakovich: Under Stalin’s Shadow - Symphony No. 10” Nelsona vadītā
Bostonas Simfoniskā orķestra
atskaņojumā. Balva piešķirta
nominācijā “Labākais orķestra
sniegums”.
58. “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonijā atzītais albums izdots 2015. gada jūlijā
vācu izdevniecības “Deutsche
Grammophon” paspārnē. Albuma ieraksts veikts Bostonā.
Latviešu diriģents Andris Nelsons ir atzīts par vienu no pasaules
labākajiem diriģentiem. Foto: EPA.

Slaveno apbalvojumu ik gadu
pasniedz 82 nominācijās par

izciliem sasniegumiem mūzikas ierakstu jomā. ASV Nacionālā ierakstu mākslas un zinātnes akadēmijas “Grammy”
balvas ir līdzvērtīgas “Oskara”
balvām kino jomā. Pirmoreiz
balvu pasniegšana notika 1959.
gadā.

Andri Nelsonu apsveicis arī
Valsts prezidents Raimonds Vējonis: “Varam būt patiesi lepni,
ka izcilā un talantīgā Latvijas
diriģenta veikumu novērtējuši
pasaules mūzikas profesionāļi.
Šis panākums apliecina mūsu
kultūras bagātību, plašumu un
augstvērtību. Tas ir patiesi liels
notikums un prieks, ka tieši
latvietis ir atzīts par vienu no
pasaules labākajiem diriģentiem un nominācijā “Labākais
orķestra sniegums” saņem mū-

zikas jomas prestižāko apbalvojumu.”
Valsts prezidents pateicas Andrim Nelsonam par Latvijas vārda nešanu pasaulē un novēl radošus panākumus arī turpmāk.

Nelsons dzimis 1978. gadā Rīgā
un savu mūziķa karjeru sācis
kā trompetists Latvijas Nacionālās operas (LNO) orķestrī.
2001. gadā Nelsons saņēma
Latvijas Lielo mūzikas balvu par izciliem sasniegumiem
mūzikā. No 2003. līdz 2007.
gadam viņš bija LNO galvenais
diriģents, kam sekoja divi gadi
Herfordas Ziemeļrietumvācijas
filharmoniskā orķestra galvenā
diriģenta amatā.
www.delfi.lv

Latviešu režisors saņem Berlīnes kinofestivāla “Kristāla lāci”

Renāra Vimbas uzņemtā filma
bija iekļauta Berlīnes festivāla
konkursa programmā “Generation”, kurai tika pieteiktas vairāk nekā 2000 filmas, bet par
balvu kategorijā “14plus” sacentās 15 pilnmetrāžas filmas.
Jauniešu žūrija galveno balvu
piešķīrusi tieši latviešu režisora
lentei, kuras galvenā varone ir
vidusskolniece Raja - viņa dzīvo Latgales laukos un viena atbild par mazāko brāli un dzimtas mājām, jo tēvs ir miris, bet
māte aizbraukusi uz Angliju.

Latvijas kino nozarei šis ir izcils sasniegums, kas papildina
agrāk iegūtās Berlināles balvas. 1995. gadā Kristāla lāci
īsfilmu sadaļā ieguva režisora
Nila Skapāna filmiņa “Lidojam?!” no seriāla “Munks un
Lemijs”. Savukārt 2013. gadā
bērnu filmu sadaļā Jāņa Norda spēlfilma “Mammu, es tevi
mīlu” saņēma starptautiskās
žūrijas Grand Prix, bet Ēvalda
Lāča animācijas filmai “Eži un
lielpilsēta” ieguva divas speciālbalvas - no bērnu žūrijas un
no starptautiskās žūrijas.
Filma “Es esmu šeit” Latvijā būs skatāma kinoteātros no
26. februāra. Galveno lomu tajā
spēlē Elīna Vaska, aktieru komandā ir Andžejs Jānis Lilientāls, Edgars Samītis, Ruta Birgere, Zane Jančevska, Rēzija

Kalniņa, Indra Briķe u.c.

Lenti producējusi studija “Tasse Film”. Scenārija autors un režisors ir Renārs Vimba, operators Arnar Thorisson (Islande),
komponists Ēriks Ešenvalds,
mākslinieks Aivars Žukovskis, kostīmu māksliniece Līga
Krāsone, grima māksliniece
Stīna Skulme, montāžas režisors Georgios Mavropsaridis
(Grieķija), skaņu režisors Jonas
Maksvytis (Lietuva).
Filma tapusi ar Nacionālā Kino
centra, Valsts Kultūrkapitāla
fonda un ES programmas Radošā Eiropa - MEDIA finansiālu atbalstu.
(Saglabāta teksta
rakstība. Red.)

oriģinālā

www.ir.lv

Referendums par Lielbritānijas palikšanu ES notiks 23. jūnijā
Lielbritānijā premjērministra
Deivida Kamerona solītais referendums par valsts dalību
Eiropas Savienībā (ES) notiks
23. jūnijā.

Foto: AP/ScanPix.

Kamerons uzsvēris, ka Briselē
divas dienas ilgušajās grūtajās
sarunās panākti kompromisa
risinājumi valsts dalības turpināšanai šajā savienībā, tāpēc
viņš centīsies panākt, lai vairums referenduma dalībnieku
nobalsotu par neizstāšanos no
ES. Par Briselē runāto viņš jau
sestdien vēstījis valdības locekļiem un pēc tam arī darīja zināmu, ka guvis valdības atbalstu
panāktajam kompromisam sarunās ar citu ES valstu vadītā-

jiem. Tad viņš arī apstiprinājis
referenduma datumu.

Vienošanās paredz iespēju septiņus gadus ierobežot sociālos
pabalstus viesstrādniekiem no
citām ES dalībvalstīm.

Panākta arī vienošanās par bērnu pabalstu ierobežošanu gadījumos, ja viesstrādnieku atvases
dzīvo citā valstī. Uz personām,
kas pabalstus saņem jau šobrīd,
ierobežojumus varēs attiecināt
no 2020. gada, bet uz jaunajiem pabalstu pieprasītājiem šie
ierobežojumi tiks attiecināti,
līdzko spēkā stāsies attiecīgs
Lielbritānijas likums.
(Turpinājums 5. lpp.)

Filmas “Es esmu šeit” galvenā varone - Latgales lauku vidusskolniece
Raja, kuru atveido Elīna Vaska. Publicitātes foto.

Ministru prezidents Kučinskis
darba vizītē Briselē

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) 17. februārī Briselē, tiekoties ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Martinu
Šulcu, apliecināja, ka turpinās

iepriekšējās valdības virzību,
atbalstot ES polītisko un ekonomisko vienotību, konkurētspēju un efektīvu darbību.
(Turpinājums 5. lpp.)

Latvijas premjērministrs Māris Kučinskis kopā
ar Eiropas Padomes vadītāju Donaldu Tusku.
Foto: AFP/LETA.

Jaunās latviešu filmas “Es
esmu šeit” pasaules pirmizrāde
Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā atnesusi tai izcilus panākumus - Kristāla lāci jeb galveno balvu kategorijā “14plus”,
kurā vērtējumu nosaka jauniešu žūrija.

