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Rīgā koncertēs Helsinku Policijas orķestris 
 
2015. gada 24. oktobrī plkst. 19.00 koncertzālē Lielā Ģilde koncertēs Helsinku Policijas orķestris 

(Helsinki Police Band), galvenais diriģents Sami Rūsuvuori (Saami Ruusuvuori). Koncerts notiks VII 

Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju foruma ietvaros.  

 
„Helsinku Policijas orķestris ir īpaša mākslinieciska vienība, jo tā dalībnieku pienākumi sadalīti vienlīdz 
atbildīgi starp spēlēšanu orķestrī un satiksmes uzraudzību – divām diametrāli atšķirīgām pasaulēm, 
tomēr, jādomā, ka tieši šo divu pasauļu pretnostatījums atļauj mūziķiem priecāties mūzikā un saskarties 
ar skarbo realitāti policijas darbā,” stāsta Latvijas Nacionālā kultūras centra pūtēju orķestru nozares 
eksperte Astrīda Ķēniņa. 
 
Policijas orķestris katru gadu koncertē apmēram 150 reizes gan pilnā pūtēju orķestra sastāvā, gan 
grupās. Viens no orķestra virsuzdevumiem un aicinājumiem ir izglītot bērnus un jauniešus, piedaloties 
dažādos projektos, kas veicina jaunu cilvēku interesi par mūziku. Orķestris muzicējis arī Igaunijā, Vācijā, 
Zviedrijā, Dānijā, Krievijā, Polijā un Francijā. Latvijā kolektīvs koncertēs pirmo reizi. 
 
Savam pirmajam koncertam Latvijā somu mūziķi izvēlējušies programmu, kuru veido gan mūsdienu 
somu komponistu skaņdarbi - Timo Forstrems (Timo Forsström), Ilari Hilikila (Ilari Hylkilä), Juka –Peka 
Lehto (Jukka-Pekka Lehto), gan skaņdarbi, kas pārstāv vieglās mūzikas žanru. Koncertā skanēs somu 
džeza komponista Juka Linkola (Jukka Linkola) un slavenā džeza trombonista un komponista Anti 
Risanena (Antti Rissanen) darbi. Tāpat klausītājus priecēs somu folkmūzika un kino mūzika, ko pārstāv 
Ansi Tikanmaki (Anssi Tikanmäki) un Enio Morikone (Ennio Morricone). 
 
Helsinku Policijas orķestra galvenais diriģents Sami Rūsuvuori atzīmē: „Šogad neviens koncerts nedrīkst 
iztikt bez Jana Sibeliusa komponētās mūzikas, jo visā pasaulē plaši tiek atzīmēta izcilā somu komponista 
150. dzimšanas diena. Koncertā Rīgā skanēs J.Sibeliusa „Valse Triste””.  
 
Koncertā piedalīsies solisti - Pasi Lokmans (Pasi Lockman), tenora saksofons; Pemo Ojala (Pemo Ojala), 
vokāls; Jonass Varta (Joonas Vartio), tuba; Stefans Stansia (Stefan Stanciu), pāna flauta.  
 

Biļetes pieejamas „Biļešu Paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas 3 EUR, 5 EUR, 7 EUR. 
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