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Lauda Jerusalem 
Koncertas vaikams ir visai šeimai

Lux Musicae London  |  Jungtinė Karalystė
Daniel Thomson – tenoras

Mirjam-Luise Münzel – išilginės fleitos ir viola da gamba
Aileen Henry – arfa

Harry Buckoke – viola da gamba

Šis senosios muzikos ansamblio „Lux Musicae London“ koncertas visai 
šeimai pakvies į garsinę ir vaizdinę kelionę po gyvybinga kultūrine dvasia 
alsuojantį Jeruzalės miestą. Visų svarbiausia, jog šios kelionės dalyviams 
net neprireiks valandų valandas sėdėti lėktuve!
Ypatinga ir lanksti senovinių instrumentų ir tenoro vokalo kombinacija 
leidžia ansambliui sukurti tokias muzikos kūrinių, šlovinančių Jeruzalę, 
aranžuotes, kurios plačiai atskleidžia Jeruzalės religines ir folkloro tradici-
jas bei senosios Jeruzalės muzikos atlikimo papročius, gyvavusius senovėje 
ir tebegyvuojančius dabar. Ši muzikinė kelionė nupieš spalvingą turtingo 
Jeruzalės muzikinio gyvenimo paveikslą ir taip jauniesiems klausytojams 
originaliai paaiškins, kodėl kompozitoriai taip žavisi šiuo miestu ir kodėl 
jam dedikuoja tiek daug savo kūrinių. Muzikiniai garsai šiame koncerte 
susipins su spalvingomis fotografijomis ir trumpais vaizdo įrašais, kuriuose 
teatro režisierius Abrahamas Buckoke‘as užfiksavo savo lėtų pasivaikščio-
jimų po šį miestą įspūdžius ir akimirkas.
O ar žinojote, kad žydų kilmės kompozitorius Salomone‘as Rossi, gyvenęs 
ir kūręs Italijoje, parašė instrumentinį trio, kuriame paslėpė Izraelio 
nacionalinio himno melodiją? Ateikite ir sužinokite, kaip jis tai padarė!

•

Orlando di Lasso (apie 1532–1594): Urbs beata Jerusalem

Augustine Bassano (prieš 1530–1604): Pavan & Galliard in g
Salamone Rossi (apie 1570–1630): 82 psalmė Mizmor leasaf

Klezmeris Voss ze tojg mir dajn
Klezmeris Brandwein Doina

Salomone Rossi: 128 Psalmė Shir hammaealot
Klezmeris Papir Is Doch Veis

Salomone Rossi: Sonata prima detta la Moderna
Klezmeris der Heyser Bulgar

Salomone Rossi: Correnta sesta & Correnta prima
Claudio Monteverdi (1567–1643): Lauda Jerusalem

Izraelio nacionalinio himno tema /
Biagio Marini (1594–1663): Sonata sopra fuggi dolente core

William Daman (apie 1540–1591): The only Lord of Israel 
Thomas Lupo (1571–1627): Duo for two viols

William Daman: Hark Israel
Augustine Bassano: Pavan & Galliard in e flat major

Salomone Rossi: Benediction a 3   
Correntas Terza & Quarta

Klezmeris Odessa Bulgar

Tomas Luis de Victoria (1548–1611): Urbs beata Jerusalem
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