
KRISTĪNE BALANAS

Laikraksts The Times raksturojis latviešu vijolnieci Kristīni Balanas kā “žilbinoši
virtuozu” mūziķi. Viņa ir viena no visstraujāk plaukstošajiem talan�em uz pasaules
skatuvēm. Latvijas Lielās mūzikas balvas 2018 laureāte kategorijā “Gada jaunais
mākslinieks”, 3. vietas ieguvēja Starptautiskajā ARD mūzikas konkursā, Spānijas
karalienes Sofijas balvas Fundacion Excelen�a Young Talent saņēmēja.

Solistes lomā Kris�ne ir uzstājusies kopā ar Londonas Karalisko filharmonisko
orķestri, Bavārijas Radio SO, Parīzes kamerorķestri, RTÉ Nacionālo SO,
Izraēlas Camerata Jerusalem, Tatarstānas Nacionālo SO, Sičuaņas SO, Eiropas
Savienības SO, “Maskavas solis�em” Jurija Bašmeta vadībā, LNSO, Polijas
kamerfilharmonijas orķestri, Sinfonie�a Rīga, Cardiff Sinfonie�a, Sendajas
filharmoniķiem, Liepājas SO un ci�em, sadarbojo�es ar tādiem diriģen�em kā Ainārs
Rubiķis, Rorijs Makdonalds un Gads Kadošs. Muzicējusi Vācijā, Itālijā, Izraēlā, Latvijā,
Grieķijā, Francijas Radio fes�vālā Monpeljē kopā ar savu māsu čellis�, kā arī
Lielbritānijā, kur viņa ir rezidējošā māksliniece Pres�nas fes�vālā, arī tādās prestižās
koncertzālēs kā Berlīnes filharmonija, Southbank Centre, Kārnegi zāle u.c.

Kā soliste Kris�ne regulāri viesojas Latvijas Radio programmās, tāpat viņa ir
uzstājusies BBC Radio 3 pārraidē In Tune un BBC One programmā The One Show un
spēlējusi Pērsela zālē, Smitskvēras Svētā Jāņa un Kingspleisas koncertzālē.

Nepagurstoši popularizējot laikmetīgo mūziku un mazāk zināmu repertuāru,
Kris�ne ir pirmatskaņojusi Deivida Kūnana Vijolkoncertu ar RTÉ Nacionālo SO un
piedalījusies Veinberga Vijolkoncerta Lielbritānijas pirmatskaņojumā, kā arī Pētera
Vaska vijolkoncerta “Tālā gaisma” Rumānijas pirmatskaņojumā.

Kā kamermūziķe Kristīne sadarbojusies ar Maksimu Vengerovu, Vadimu
Gluzmanu, Borisu Garlicki, Rolandu Krīgeru un Rīdigeru Loteru.

Kris�ne absolvējusi Karalisko Mūzikas akadēmiju, kur viņa mācījās pie Ģerģa
Pauka, un Hansa Eislera Mūzikas augstskolu Koljas Blahera klasē, savukārt patlaban
viņas mentors ir Leonīds Kavakoss.

Kris�ne spēlē 1787. gada Antonio Graņāni vijoli, ko viņai laipni aizdevis The
Li�le Bu�erfly fonds ar Bēra Starptau�skās vijoles biedrības starpniecību.



GUNTARS FREIBERGS

Sitaminstrumentālists Guntars Freibergs ir viens no 2014. gadā dibinātā
ansambļa Perpetuum ritmico dalībniekiem, kā arī pedagogs Mārupesmūzikas skolā un
Ventspils Mūzikas vidusskolā. Kā solists uzstājies ar orķestriem Latvijā, Krievijā, Vācijā,
Bulgārijā un Čehijā.

Guntars Freibergs nominēts Lielajai mūzikas balvai 2010 kategorijā “Gada
jaunais mākslinieks”. Guntara izveidotais sitaminstrumentu ansamblis Perpetuum
ritmico �ka nominēts Lielajai mūzikas balvai 2016 kategorijā “Gada koncerts”.

2012. gadā ieguvis otro vietu prestižajā Zalcburgas marimbas konkursā un
2011. gadā – Grand prix sitaminstrumentu konkursā Fermo (Itālija).

Muzikālās gaitas Guntars Freibergs sāka Valkas mūzikas skolā un turpināja
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Viņš mācījās arī Maskavas Centrālajā mūzikas skolā
Marka Pekarska klasē; no 2007. līdz 2011. gadam studēja Strasbūras Mūzikas
konservatorijā; 2014. gadā ieguva maģistra grādu Antona Bruknera Lincas
Universitātē, kā arī papildināja prasmes Briseles Karaliskajā Mūzikas konservatorijā.

Guntars piedalījies meistarklasēs pie vadošiem sitaminstrumentu spēles
meistariem Keiko Abes, Momoko Kamijas, Bogdana Bacanu, Pētera Sadlo, kā arī
papildinājis prasmes Zalcburgas Mozarteum vasaras akadēmijā un Villekrozes
akadēmijā Francijā.

GUNTIS KUZMA

Gun�s Kuzma absolvējis LatvijasMūzikas akadēmiju prof. SigurdaCirceņa klasi.
Profesionālās iemaņas papildinājis meistarklasēs pie Eduarda Brunnera, Bruno Di
Džirolamo, kā arī semestri mācījies Stokholmas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā pie
prof. Šela - Inges S�vensona. Vairāku starptau�sku konkursu 1. vietas laureāts
(Starptautiskās Klarne�stu biedrības jauno izpildītāju konkursā / 2003., Soltleiksi�ja,
ASV; Starptautiskās Klarnetistu biedrības vidusskolnieku konkursā / 2001., ierakstu
konkurss; E. Medņa starptau�skā klarne�stu konkursā "Jaunais klarnetists" / 2001.,
Latvija).

Gun�s uzstājies ASV, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ukrainā, Vācijā,
Zviedrijā. 2005. gadā kā solists piedalījies A.Altmaņa Koncertino klarnetei ar orķestri
pirmatskaņojumā, pirmatskaņojis M.Dombrovskas Koncertu klarnetei ar orķestri, kā
arī R.Kronlaka skaņdarbus. Piedalījies dažādos ierakstos ("Latvijas Radio" fondos - P.
Vaska, L. Berio, L. Larsenas, K.M. Vēbera, K. Debisī, K.Tedesko, P. Žanžan, I. Stravinska,
Mocarta u.c. autoru darbi).

Mūziķa repertuārā lielākodaļu aizņem laikme�gāmūzika, viņš muzicē gan solo,
gan dažādos kameransambļos un orķestros, apguvis arī diriģēšanu pie Andra
Vecumnieka. Gun�s Kuzma spēlējis orķestra „Rīgas kamermūziķi” sastāvā, kopš 2002.
gada ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis, kopš 2008. gada - LNSO
klarnešu grupas koncertmeistars, kopš 2007. gada – kamerorķestra Sinfonie�a Rīga
klarnešu grupas koncertmeistars. 2005. gadā kā solists piedalījies Alvila Altmaņa
Concer�no klarnetei un s�gu orķestrim pirmatskaņojumā, pirmatskaņojis arī Mārītes
Dombrovskas Koncertu klarnetei ar orķestri un vairākus Rolanda Kronlaka skaņdarbus.



No 2022. gada Gun�s Kuzma ir Liepājas Simfoniskā orķestra galvenais diriģents
un mākslinieciskais vadītājs.

SANA VILLERUŠA

Sana Villeruša dzimusi Rīgā mūziķu Intas un Māra Villerušu ģimenē, un pirmie
soļi mūzikā, protams, tika sper� vecāku darbības aurā, jo mājā nemitīgi skanēja
mūzika, kur gan duetā, gan kopā ar daudziem ci�em mūziķiem mēģināja un
koncer�em gatavojās tē�s un mamma.

Sanas īpašā muzikalitāte ātri nesa dāsnus augļus, un viņas biogrāfiju sāka rotāt
konkursu lauri. No �em zīmīgākie plūk� Jāzepa Vītola Starptau�skā pianistu konkursā
1989. gadā; pēc tam saņemta balva un, kas īpaši svarīgi, iegūtas žūrijas un arī publikas
simpā�jas Starptau�skajā Friderika Šopēna konkursā Ķelnē, pēc tam Varšavā, un
speciālā balva ar poļu meistara vārdu saistītajā Eiropas pianistu konkursā Darmštatē.

Vēlāk nos�prināt profesionālās iemaņas Sanai palīdzējušas mācības Halinas
Černi-Stefaņskas, Vladimira Kraiņeva un vēl citu pianisma prominenču meistarklasēs,
bet mūzikas izpratni ietekmējusi viņas mīļo komponistu - Mocarta, Brāmsa, Šūberta,
Šūmaņa un Šopēna daiļrade.

Latvijā Sanu Villerušu pazīstam no ieraks�em Latvijas Radio - gan kā solis�, gan
kamermūzikas partneri, kā arī no koncer�em Rīgā un citās Latvijas pilsētās, muzicējot
kopā ar tē� Māri Villerušu, vēl ci�em Latvijas māksliniekiem, taču visvairāk - klavieru
duetā kopā ar savu dzīvesbiedru Franci Gaiļus. Duets �ka dibināts 2004. gadā un pēc
trīs gadiem – Starptau�skajā Edvarda Grīga konkursā Oslo - ar speciālu atzinību �ka
novērtēts Franča Šūberta un Johannesa Brāmsa darbu interpretācijā, arī
starptau�skajā konkursā Valbergā, Francijā, duets plūca laurus. Abi mūziķi ir
uzstājušies koncertos un fes�vālos Eiropā un Amerikā.

Beidzamos desmit gadus Sana gan kā koncertpianiste, gan pedagoģe strādā
Hamburgā, bet līdz tam darbojusies Vircburgā, kur bijusi Maksimiliana Universitātes
klavieru klases docente un bieži koncertējusi dažādās Vācijas pilsētās. Uz Vāciju viņu
1992. gadā aizvedusi vēlme studēt Hannoveras Mūzikas un teātra augstskolā, lai
papildinātos pēc mācībām profesora Arņa Zandmaņa klasē mūsu Mūzikas akadēmijā.

ILZE GRĒVELE – SKARAINE

Ieguvusi maģistra grādu Senās mūzikas dziedāšanā Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā Airas Rūrānes klasē. Studējusi arī Hāgas Karaliskajā konservatorijā
Nīderlandē un Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā. Vokālās prasmes papildinājusi
pie pasaulē atzītiem senās mūzikas un operdziedāšanas.

Grēvele-Skaraine ir vairāku starptau�sku meistarklašu dalībniece. Kā solo
māksliniece uzstājusies Rīgā, Igaunijā, Dānijā, Itālijā, Krievijā, Francijā, Nīderlandē un
Lietuvā. Sadarbojusies ar diriģen�em Atvaru Laks�galu, Māri Kupču, Māri Sirmo un
Valsts akadēmisko kori “Latvija”, pūtēju orķestri “Rīga”, Nīderlandes profesionālo
Baha mūzikas kamerkori, Liepājas Simfonisko orķestri u.c.



Cieša sadarbība izveidojusies ar Bal�jas valstu baroka mūzikas pārstāvjiem,
veidojot koncertprogrammas, kā arī ar ērģelniekiem Ilonu Birģeli un Aigaru Reini,
uzstājoties Latvijas dievnamos.

Ilze Grēvele-Skaraine ir Lielās mūzikas balvas 2019 nominante, starptautiskā
Alīdas Vānes jauno operdziedātāju konkursa 2019. gada laureāte, konkursa “Ineses
Galantes talanti 2018” uzvarētāja. 2019. gadā debitējusi Barbaras lomā Riharda
Dubras operas “Suitu sāga” pasaules pirmizrādē. Jau vairāk kā astoņus gadus ir viena
no vadošajām solistēm baroka korī Collegium Choro Musici Riga. Kopš 2018. gada ir
pieaicinātā docētāja Senās mūzikas katedrā JVLMA.


