
Koncertlekcija “Kino mūzikas vēsture” 

Ķiepenes pamatskolas 5.,6. un 7. klases skolēni mācību gada beigās attālinātā formātā 

piedalījās programmas “Latvijas skolas soma” koncertlekcijā “Kino mūzikas vēsture”. 

Skatoties koncertlekciju skolēni uzzināja dažādus saistošus faktus par kino attīstību, sākot 

no mēmā kino laikiem  līdz pat mūsdienām. Par to visu atraktīvi un saprotami pastāstīja, 

nodziedāja un nospēlēja mūziķis Mikus Abaroniņš un Arta Abaroniņa. Abi mūziķi 

pastāstīja, kā radies kino un kā mūzika ir palīdzējusi kino žanram attīstīties, pilnveidoties un 

kļūt atpazīstamai arī visā pasaulē. 

 

Izvēloties šo koncertlekciju, mūzikas skolotāja uzsvēra, ka pēc programmas Skola 2030 

mūzikā ir temati par kino un animācijas skaņdarbiem, arī par mūzikliem. Pēc “Kino mūzikas 

vēstures” lekcijas noskatīšanās skolēni šos tematus mūzikā jau palūkos ar priekšzināšanām 

un varēs jau vairāk dalīties pieredzē. 

Mūziķi savu stundu bija pārdomājuši, akcentējot gan to, ka skaņdarbu var izpildīt solo 

(dziedātājs), gan solo instruments (čells).  Svarīgi, ka tika izvēlēti skaņdarbi no pasaulē 

zināmām filmām un animācijas filmām, kas bērniem bija atpazīstami un zināmi, tādēļ stunda 

bija aizraujoša, jo varēja dziedāt līdzi ( piemēram, “Mūzikas skaņas”, “Ledus sirds” utt.). 

Lekcijā netika aizmirsta arī kino mūzika no latviešu filmām. Tika pastāstīts, ka filma 

“Dvēseļu putenis” pretendē uz Oskara nomināciju Amerikā. Mūziķi atraktīvā veidā arī 

izdziedāja popūriju ar latviešu filmu kino mūziku. 

Lekcijā paši mūziķi dalījās pieredzē par multiplikācijas filmu ieskaņošanu. Parādīja un 

pastāstīja par “zaļo ekrānu”, kas palīdz iegūt asa sižeta cienīgus trikus un nokļūt visā plašajā 

pasaulē, sēžot turpat kino studijā. 

Noskatoties koncertlekciju var secināt, ka daudzas dziesmas no kinofilmām un animācijas 

filmām ir kļuvušas populāras un ir atpazīstamas jau bez filmas skatīšanās – dziesmas sākušas 



savu patstāvīgo dzīvi. Jauki, ka lekcijas sagatavotāji bija padomājuši par atgriezenisko saiti 

– krustvārdu mīklu, kas ļāva pārbaudīt pašiem sevi par redzēto un dzirdēto. 

 

 

Skatoties koncertlekciju es uzzināju, kā ir radušās pirmās filmas. Bija ļoti interesanti 

uzzināt vairāk par filmu rašanos un kādas tās bija agrāk. Interesanti bija arī uzzināt par 

multfilmu izveidošanu. Man patika klausītie, kā viņi dzied, kā Arta spēlēja čellu. 

Annamarija 

 

Man ļoti patika, kā lekcija izskatījās un man tā likās ļoti interesanta. Gusts 

 

Noskatoties šo lekciju, man likās interesanti, kā senajos laikos filmēja filmas. Skatoties 

aizdomājos, ka viņi tajā laika filmēja mēmās filmas. Sandijs 

  

Man patika viss, taču vislabāk man patika tas, ka viņi nodziedāja vai nospēlēja 

populārākās filmu melodijas. 

Bija interesanti uzzināt, kaut ko tādu ko filmās nerāda, piemēram, zaļo sienu, kas visu 

parāda savādāk, patika arī uzzināt filmu faktiņus. 

Es uzzināju to, ka jebkas kas filmās izskatās īsts, tas viss varbūt parasta zaļā siena. Un 

uzzināju arī to, ka filmas var ietekmēt mūsu dzīvi. :D 

Man šis pasākums lika aizdomāties, kā tas ir, kad filmas uztaisa, tad tās var palikt ļoti 

populāras, vai nogrimt tā, ka tās neviens nezin. Kā arī lika aizdomāties par to, ko es 

darīšu nākotnē. Elizabete 
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