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Ineses Galantes Fonds 

... Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs un nepieciešams, lai mēs-mākslinieki 

varētu sniegt prieku un iedvesmot cilvēkus,  

kas nebūtu iespējams bez Jūsu palīdzības... 
Jūsu Inese Galante 



Ineses Galantes fonds 
Dibināts 2013.gadā IGF mērķis : 

 

atbalstīt un veicināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu operas žanrā, 

latviešu nacionālās operas un mūzikas kultūras nostiprināšanu un attīstīšanu, 

aktualizēšanu un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules operas un 

mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšanu Latvijā 

 IGF uzdevumi: 
 koncertu, meistarklašu un semināru organizēšana 
 klasiskās mūzikas un jauno vokālistu atbalstīšana un dažādu konkursu 

organizēšana 
 sadarbība ar starptautiskām kultūras organizācijām 
 Fonda rīkoto koncertu, pasākumu un ierakstu nodrošināšana 
 Fonda materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana 
 Labdarības pasākumu organizēšana 

«Summertime - aicina Inese Galante»                                                    
10 gadu jubilejas  festivāls 

Jūrmala, Dzintaru koncertzāle 11. - 17. augusts, 2014 
~20 000 apmeklētāji, izcili mākslinieki no Latvijas un pasaules 

/ Austrija, Francija, Itālija, Izraēla, Nīderlande, Krievija, Zviedrija u.c./ 
 

 «Inese Galante un Draugi »  
 koncertu cikls visā Latvijā  

klasiskās mūzikas intergrācija Latvijas reģionos  

(Rīga, Jūrmala,Ventspils,Liepāja u.c.) 
 

«Ineses Galantes talanti.LV»  
Ineses Galantes jauno talantu konkurss  

 

 Labdarības koncerti 

 Meistarklases 

Muzikālās nometnes 



`2014 

Piedāvājums/Tāme 



Projekta ideja  

Īpašu uzmanību Ineses Galantes fonds pievērsīs 

kvalitatīvai un interesantai mūzikai, lai reģioni 

saņemtu augstākās kvalitātes priekšnesumus un 

ieraudzītu savus jaunos talantus kopā ar Latvijas 

un pasaules līmeņa zvaigznēm. 

 

 

Koncertu iespējamie dalībnieki : Inese Galante, 

Raimonds Pauls, Aleksandrs Antoņenko, Ingus 

Pētersons, Sergejs Jēgers, Prāta Vētra, Dons, Intars 

Busulis, E.Dārziņa mūzikas skolas zēnu koris, Radio 

koris, kā arī dažādi Eiropas mākslinieki un arī jaunie 

talanti.  

`2014 

Koncertu galvenā ideja - iedvesmot auditoriju un veicināt pozitīvu domāšanu, kas 

caurvij koncerta priekšnesumus, ar virsideju - mūsu garīgais spēks ir neierobežots un 

ieguldot savu enerģiju kopības labā (šajā gadījumā konkrētas pilsētas un Latvijas) 

vienotības un saliedētības spēkam jārealizējas konkrētos sasniegumos. Jo pilsētu 

tāpat kā valsti veido kopiena, kuras apvienošanās dažādos laikos ir noteicošais 

faktors, lai kopiena pastāvētu, kas nozīmē - pastāvētu valsts, kultūra un nacionālā 

attīstība. 

 

«Ineses Galantes fonda» jaunais projekts «Inese Galante un Draugi» piedāvā sākot 

ar 2014. gadu jaunu koncertciklu, kas paredz koncertturnejas pa visu Latviju.  

Koncertos uzstāsies  Inese Galante un viņas draugi, kā arī jaunie talanti no visas 

Latvijas, no 2014.gada projekta «Ineses Galantes Talanti.LV». 



TĀME Nr.I «ZELTA»  `2014 

Simfoniskais orķestris  
5700 LVL/ 8 000 EUR 

Mākslinieku honorāri  
10 000 LVL/14 200 EUR 

Skatuve: apskaņošana, apgaismošana  
 8000 LVL/ 11 200 EUR 

Reklāmas materiāli  
3000 LVL/ 4 000 EUR 

Pasākuma scenārijs 

Koncerta vadītājs  
Valters Krauze 

 vai kāds cits augsta līmeņa vadītājs 
 

TV Ieraksts  
kā piedāvājums 

 

Koncerta ilgums: 1.5 h + 
 

Projekta īstenošana:  1 mēn. 

Kopā izmaksas  
 26 700 LVL/ 37 500 EUR 

 

Āra varIaNTs 



TĀME Nr. II «sudraba»  `2014 

Koncerta dalībnieki: 
 

tikai Latvijas mūzikas zvaigznes 
 

Ineses Galantes projekta  

«Ineses Galantes Talanti.LV» 

jaunie talanti 
 

Pasākuma scenārijs 

Koncerta vadītājs  

Konferansje 
 

Piedalās : 

Orķestris vai Kamerorķestris 
 

Kopā izmaksas  

 15 500 LVL/22 000 EUR 
*  Tāme katram šādam koncertam var tik izstrādāta individuāli, vadoties no abpusējām iespējām un vēlmēm. 
 

* Visas tāmes var tik koriģētas, izvērtējot iespējas un var tikt sastādīta individuāla tāme katrai pilsētai 

piemērota. 

Āra varIaNTs 



Koncerta vadītājs  
 

 

Konferansje 
 

 

Piedalās : 
Orķestris vai Kamerorķestris 

 

 

Kopā izmaksas  

 10 500 LVL/14 500 EUR 

 

`2014 

TĀME Nr. III  

TĀME Nr. Iv 

IEKŠTELPU varIaNTs 

Koncerta dalībnieki: 
 
 

tikai Latvijas mūzikas zvaigznes 
 
 

Ineses Galantes projekta  

«Ineses Galantes Talanti.LV» 

jaunie talanti 
 

Koncerta vadītājs  
 

 

Konferansje 
 

 

Piedalās : 
Kamerorķestris ( vai cita veida 

mazais instrumentu sastāvs)  vai 

klavieres. 
 

 

Kopā izmaksas  

 5 500 LVL/7 500 EUR 

 

Koncerta dalībnieki: 
 
 

tikai Latvijas mūzikas zvaigznes 
 
 

Ineses Galantes projekta  

«Ineses Galantes Talanti.LV» 

jaunie talanti 
 

* Tāme katram šādam koncertam var tik izstrādāta individuāli, vadoties no 

abpusējām iespējām un vēlmēm. 
 

* Visas tāmes var tik koriģētas, izvērtējot iespējas un var tikt sastādīta 

individuāla tāme katrai pilsētai piemērota. 



Uz tikšanos 

2014.gadā! 
 

Diāna GALANTE  
Ineses Galantes fonds 

 Direktore 

+ 371 20 50 86 05 

diana@inessagalante.com 

 www.inesegalante.com  

Vita JAUNZEME 
Ineses Galantes fonds 

Izpilddirektore 

+ 371 29 90 92 22 

vita.jaunzeme@inessagalante.com 

www.inesegalante.com  
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