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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Renesanses mūzikas stilistika 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 2. studiju gads 

Semestris: 3. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: profesors Guntars Prānis 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē un Mūzikas teorija un analīze, Latvijas mūzikas vēsture noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Mērķis – iegūt plašu un vispusīgu priekšstatu par renesanses vokālo un instrumentālo 

mūziku Rietumeiropas mūzikas vēstures kontekstā; spēt aptvert dažādu repertuāru 

teorētiskos un praktiskos aspektus, kas kalpo kā priekšnoteikums sava skatījuma un 

interpretācijas veidošanā. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

- Orientējas dažādajās renesanses mūzikas tradīcijās un repertuāros. 

- Pārzin nozīmīgākās renesanses kompozīcijas skolas un to spilgtākos pārstāvjus. 

- Orientējas renesanses mūzikas notācijas specifikā un attīstības vēsturē. 

- Izprot renesanses sakrālās mūzikas kopsakaru ar baznīcas liturģiju. 

- Renesanses mūzikas harmonijas un faktūras pamatprincipu pārzināšana. 

- Orientējas arī instrumentālajā mūzikā un instrumentu lietojuma iespējās vokālajā 

mūzikā. 

- Ir informēts par renesanses mūzikas vēsturiski informētas interpretācijas svarīgākajiem 

avotiem. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

- Spēj izveidot vienkārša skaņdarba interpretācijas priekšlikumu, balstoties uz 

konkrētiem vēsturiski informētas atskaņošanas prakses pamatprincipiem. 

 

Studiju kursa saturs 

Studiju kursa gaitā tiek apskatītas svarīgākās renesanses laika mūzikas skolas, 

repertuāri un tradīcijas, kurām ir nozīmīga loma visas tālākās Rietumeiropas mūzikas 

vēstures gaitā. Tiek apskatīti daudzi mūzikas piemēri un analizēti to notācijas, 

skaņkārtiskie, improvizācijas prakses un interpretācijas jautājumu aspekti. Liels akcents 

tiek likts uz praktiskiem vokālistu/instrumentālistu muzicēšanas aspektiem un vēsturiski 

informētu interpretāciju. 

3. semestris 
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Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Nr. p. 

k. 
Tematika 

Nodarb. veids/ 

stundu skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 

Ievads: Renesanses periodi mūzikas 

vēsturē: svarīgākie fakti, personības, 

estētiskās idejas un skolas 

Lekcija / 2 

Lasīt Andra Rubeņa 

“Renesanses filosofiski 

maģiskais reālisms.” 

2. 

Vokālās un instrumentālās mūzikas 

raksturīgākie žanri un to sistēma renesanses 

mūzikā. Žanru sasaiste ar attiecīgo laikmetu 

muzicēšanas situācijām un tradīcijām 

baznīcā, galmā un sadzīvē. 

Lekcija / 2 

Klausīties un salīdzināt 

dažādus Mašo un Landīno 

mūzikas ierakstus. 

3. 
Gijoms de Mašo un Frančesko Landīno - 

agrīnās renesanses grandi Itālijā un Francijā 
Lekcija / 2 

Lasīt un reflektēt par 

foburdona tehniku. 

4. 
Gijoms Difē, Džons Danstebls un Žils 

Benšuā 
Lekcija / 2 

Gatavot docētāja doto tēm,u 

semināram. 

5. 
Žoskēns Deprē, Jakobs Obrehts un Heinrihs 

Izāks. Florences skola 
Seminārs / 2 

Lasīt par Florences mūzikas 

kultūru, tās sasaisti ar 

mākslu un arhitektūru. 

6. 
Adrians Villerts un chori spezzati tehnika. 

Venēcijas skola 
Lekcija / 2 

Klausīties ierakstus - 

dažādus chori spezzatti 

tehnikas piemērus mūzikā. 

7. 

Džovanni Gabriēli, Palestrīna, Orlando di 

Lasso - ģēniji un jaunatklājēji Lekcija / 2 

Klausīties dažādus angļu 

lautas dziesmas 

interpretācijas paraugus. 

8. 
Angļu renesanses mūzika, dziesmas žanrs, 

konsorta mūzika 
Lekcija / 2 

Klausīties dažādus angļu 

lautas dziesmas 

interpretācijas paraugus. 

9. 
Instrumenti renesanses mūzikā un to lomas 

nostiprināšanās (piemēri) 
Lekcija / 2  

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite / 2  

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 
1) lekcijas un seminārnodarbības; 

2) patstāvīgais darbs: jauna materiāla (teorētiskā, muzikālā) apgūšana, mūzikas 

klausīšanās, teorētisko un vēsturisko nostādņu meklēšana bibliotēkā. 

 

Pārbaudījumu prasības: ieskaite ar vērtējumu semestra noslēgumā. Priekšnosacījumi 

ieskaites sekmīgai nokārtošanai:  

1) praktisks uzdevums – iepriekš dota vienkārša mūzikas piemēra interpretācijas 

priekšlikuma sagatavošana, praktiski pielietojot visas kursā apgūtās zināšanas;  
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2) teorētisks jautājums par viduslaiku mūzikas vēsturi, notāciju vai skaņkārtiskajām 

likumsakarībām 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā. Ieskaitē 

ar vērtējumu studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu 

skalai: 

*ļoti augsts apguves līmenis (10 – izcili, 9 – teicami); 

*augsts apguves līmenis (8 – ļoti labi, 7 – labi); 

*vidējs apguves līmenis (6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji); 

*zems apguves līmenis (3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 – ļoti, ļoti vāji). 

 

Zināšanu vērtēšanas (pēc 10 ballu sistēmas) kritēriji ir: 

1. Orientēšanās renesanses mūzikas vēstures, skaņkārtas, faktūras, notācijas un 

interpretācijas  pamatjautājumos. 

2. Vienkārša renesanses skaņdarba interpretācijas priekšlikuma sagatavošana, pielietojot 

zināšanas notācijas un stila un improvizācijas jautājumos. 

3. Spēja diferencēti novērtēt un komentēt renesanses mūzikas ietekmi uz vēlāka laika 

mūzikas dažādajiem aspektiem. 

 

Mācību valoda: latviešu valoda (angļu, vācu val.) 

 

Obligātā literatūra: 

Andris Rubenis “Renesanses filosofiski maģiskais reālisms.” Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 

Nicolaus Harnoncourt „Musik als Klangrede. Wege zu neuen Musikverständnis.” Kassel: 

Bärenreiter, 2010. 

Giulio Ongaro “Music of the Renaissance.” Wetsport, Connecticut: Greenwood Press, 

2003. 

Judd Cristle Collins “Tonal structures of early music.” New York:  Garland, 1998. 

 

Papildliteratūra: 

Anthony Baines “Musical Instruments Through The Ages.” New York: Walker, 2005. 

  

Citi informācijas avoti:  

Ieraksti, video, koncertu apmeklēkjums, tiešsaistes koncerti. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Baroka mūzikas stilistika 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 2. studiju gads 

Semestris: 3. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: docētājs Ansis Bētiņš 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē un Mūzikas teorija un analīze, Latvijas mūzikas vēsture noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti: kurss iepazīstina studentu ar vispārīgiem baroka 

laikmeta mūzikas atskaņošanas principiem, raugoties no vēsturiski informētas 

atskaņošanas prakses pozīcijām. Studējošais iegūst zināšanas par baroka mūzikas 

stilistiku raksturojošiem aspektiem, tos saistot ar zināšanām par Eiropas un pasaules 

zemju vēsturi, kultūru, mākslu, filosofiju, mitoloģiju, estētiku, attiecīgi izprotot atšķirības 

un arī līdzības starp dažādu laikmetu un reģionu ietekmējošiem faktoriem, fenomeniem. 

 

Studiju kursa saturs 

3. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

Nr. p. 

k. 
Tematika 

Nodarb. veids/ 

stundu skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 

Vēsturiski informēta mūzikas atskaņošanas 

prakse; vispārēja baroka stilistikas aspektu 

analīze, izmantojot konkrētu baroka laika 

nošu materiālu 

Lekcija (2) 

Salīdzināt lekcijas laikā 

analizēto darbu ar tā 

internetā pieejamiem audio 

ierakstiem; novērtēt 

stilistikas aspektu 

klātesamību vai neesamību 

2. Temps, noskaņa, afekti Lekcija (2) 

Atrast trīs afektuāli dažādus 

mūzikas piemērus; izvērtēt 

afektu ietekmi uz citiem 

stilistikas aspektiem 



6 

 

3. Dinamika, valodas ekspresija, retorika Lekcija (2) 

Noklausīties uzdotos 

mūzikas piemērus, kuros 

skaidri sadzirdama 

dinamisko elementu 

izmantošana; izpētīt to 

pielietošanas iespējamos 

iemeslus un 

valodiski/muzikāli retorisko 

pamatu 

4. 
Kamertoņi, instrumentu skaņojums, 

temperācija 
Lekcija (2) 

Noklausīties uzdotos 

mūzikas piemērus, kur 

viena skaņdarba 

atskaņošanai izmantoti 

dažādi temperēti 

instrumenti; izprast 

sadzirdamās atšķirības, 

novērtēt disonanšu un 

konsonanšu kontrastus 

5. 

Ģenerālbass, basso continuo, ciparotais 

bass, vispārīgi realizācijas paņēmieni itāļu, 

franču un vācu zemju baroka mūzikā 

Lekcija (2) 

Izvēlēties jebkādu baroka 

mūzikas skaņdarbu solistam 

un basso continuo; piedāvāt 

savu redzējumu tā 

realizācijai, pamatot to  

6. Artikulācija Lekcija (2) 

Noklausīties uzdotos 

mūzikas piemērus, kuros 

sadzirdami un saredzami 

itāļu un franču skolu 

artikulācijas paņēmieni 

7. 

Baroka laika mūzikas nošu materiāla 

īpatnības notācijā, pieraksta veidos; 

beztakšu prelūdijas, inegalite 

Lekcija (2) 

Izpētīt sniegtos nošu 

materiālus un noklausīties 

attiecīgos mūzikas 

piemērus, sadzirdot un 

saredzot konkrētas nošu 

pieraksta un mūzikas 

atskaņošanas īpatnības 

8. Intrumentālā un vokālā ornamentika Lekcija (2) 

Izpētīt sniegtos nošu 

materiālus, sameklēt tajos 

ornamentikas elementus; 

uzdotajos mūzikas piemēros 

saklausīt interpretu 

piedāvātos ornamentikas 

paņēmienus, analizējot to 

atbilstību no retorikas 

skatupunkta, izvērtējot 

reģionālās īpatnības 
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9. 
Viena baroka laika komponista skaņdarba 

pilna stilistiskā analīze 

Lekcija/ 

diskusija (2) 

Brīvi izvēlēties vienu 

baroka laika komponista 

skaņdarbu; to analizēt pēc 

lekcijās apgūtajiem 

stilistikas aspektiem 

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite (2) 

Brīvi izvēlēta baroka laika 

komponista skaņdarba 

stilistiskā analīze brīva stila 

esejas/referāta formā 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: Saturu studenti apgūst kontaktstundās un patstāvīgajā darbā. 

Studentiem ir pieejami lekciju materiāli elektroniskā formā (gan audio-lekcijas, gan 

lekciju powerpoint prezentācijas) 

 

Pārbaudījumu prasības: Brīva stila eseja/referāts, kurā tiek analizēti studējošā izvēlēta 

darba stilistiskie aspekti, tai skaitā nošu un teksta (ja tāds ir) analīze. To darīt, izmantojot 

trīs atšķirīgus mūzikas piemērus – divi, studējošāprāt, labi, viens, studējošāprāt, vēsturiski 

informētai atskaņošanas praksei neatbilstošs piemērs ar viedokļa pamatojumu. Apjoms – 

6 000 zīmju, kas atbilst aptuveni 1000 vārdiem / 3 lappusēm. 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā. Ieskaitē 

ar vērtējumu studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu 

skalai: 

Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

cipariem un 

vārdiem 

 

Zināšanu un prasmju līmenis 

10 

izcili 

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, demonstrē 

pašiniciatīvu tēmas paplašinātā, radošā apguvē. 

9 

teicami 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto, 

radoša pieeja.  

8 

ļoti labi 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto. 

7 

labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un prasmes, taču ne vienmēr 

spēj patstāvīgi realizēt apgūto. 

6 

gandrīz labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās zināšanu un praktiskā darba jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 

viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju trūkums. 

4 

gandrīz viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi 

izpratnē par studiju vielu. 

3 

vāji 

Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju 

tās praktiski pielietot.  

2 

ļoti vāji 

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 

ļoti, ļoti vāji 

Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

Mācību valoda: latviešu, angļu 
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Obligātā literatūra:  

Sadie, J.A., Companion to baroque music, University of California Press, 1998, 549 lpp; 

Tarling, J., The Weapons of rhetoric, Corda Music, 2004, 271 lpp 

 

Papildliteratūra:  

Neumann, F., Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton University 

Press, 2020, 646 lpp; 

Bētiņš, A., maģistra diplomdarbs “Vokālā ornamentika 17. gadsimta sākuma itāļu 

monodijā: galvenie principi un izpausmes Klaudio Monteverdi muzikālajā drāmā “Orfejs” 

(L’Orfeo), 2019; 

Latham, A.(ed.), The Oxford Companion to Music, London: Oxford University Press, 

2002; 

Buelow, G.J., A History of Baroque Music, Indiana University Press, 2004, 701 lpp 

 

Citi informācijas avoti: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Baroka mūzikas stilistika: Baroka 

opermākslas estētika un stilistika  

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 2. studiju gads 

Semestris: 4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: docētāja Zane Prēdele 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē un Mūzikas teorija un analīze, Latvijas mūzikas vēsture noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti: mērķis ir veicināt studējošā padziļinātas studijas 

baroka estētikā – kā rezultātā nostiprinātas faktoloģiskās zināšanas par baroka laikmeta 

operkomponistiem Eiropā, paplašināts redzesloks par 17. gadsimta mūzikas dzīves 

norisēm un Eiropas operteātru tradīciju nacionālajām atšķirībām.    

 

Studiju kursa saturs:  

Studiju kursa saturs ietver padziļinātu fokusu uz baroka estētikas raksturojumu, 

meklējot operkomponistu daiļradēs kopīgo un atšķirīgo. Tāpat uzmanība veltīta operžanra 

tapšanai un tā straujai evolūcijai, modifikācijām. Kursa ietvaros īpaši analizēta K. 

Monteverdi, H. Persela, G. F. Tēlemaņa, Dž. B. Pergolezi, G. F. Hendeļa, Ž. B. Lullī, Ž. F. 

Ramo un A. Vivaldi operdaiļrade. Kursa ietvaros studējošais iepazīstas ar baroka laikmeta 

dīvu un kastrātu fenomenu, pēta muzikālo ceļojumu autobiogrāfijas, analizē G. F. Hendeļa 

un A. Vivaldi operas, kā arī iegūst zināšanas par 17. gadsimta opermākslas tradīcijas 

konsekvencēm dažādās Eiropas valstīs.  

4. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Nr. p. 

k. 
Tematika 

Nodarb. veids/ 

stundu skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 
Baroka estētikas pārskats, opera un tās 

politika 
Lekcija / 2  
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2. Jaunā māksla: Monteverdi daiļrade Lekcija / 2 

Noklausīties/noskatīties 

operas „Orfejs” un „Popejas 

kronēšana” iestudējumus 

3. Opera Venēcijā (1636-1646) Lekcija / 2  

4. Itāļu opera Parīzē  Lekcija / 2  

5. Opermāksla Vācijā un Anglijā (1678-1702) Lekcija / 2 

Noklausīties/noskatīties 

operas „Didona un Enejs” 

iestudējumus 

6. Seminārs „Hendeļa operas” Seminārs / 2 Prezentācijas sagatavošana  

7. Opermāksla Francijā  Lekcija / 2 

Lasīt tekstu fragmentus no 

K. Vudas grāmatas „French 

Baroque Opera: a reader”  

8. Primadonnas un kastrāti Lekcija / 2 
Noskatīties filmu 

„Farinelli” (1994) 

9. 
Seminārs „Angļu mūzikas vēsturnieka 

Čārlza Burneja muzikālie ceļojumi” 
Seminārs / 2 Prezentācijas sagatavošana 

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite / 2 Prezentācijas sagatavošana 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

1) Lekcijas; 

2) Semināri (diskusijas); 

3) Studijas ar prezentācijām;  

 

Pārbaudījumu prasības: semestra laikā ir jābūt sekmīgi nokārtotām trim izvērstām 

prezentācijām, no  kurām trešā prezentācija (ieskaites datumā) ir vērtējumu noteicošākā.  

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā. Ieskaitē 

ar vērtējumu studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu 

skalai: 

 

Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

cipariem un 

vārdiem 

 

Zināšanu un prasmju līmenis 

10 

izcili 

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, demonstrē 

pašiniciatīvu tēmas paplašinātā, radošā apguvē. 

9 

teicami 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto, 

radoša pieeja.  

8 

ļoti labi 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto. 

7 

labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un prasmes, taču ne vienmēr 

spēj patstāvīgi realizēt apgūto. 
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6 

gandrīz labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās zināšanu un praktiskā darba jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 

viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju trūkums. 

4 

gandrīz viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi 

izpratnē par studiju vielu. 

3 

vāji 

Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju 

tās praktiski pielietot.  

2 

ļoti vāji 

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 

ļoti, ļoti vāji 

Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

 

Mācību valoda:. latviešu 

 

Obligātā literatūra: 

Palisca, Claude V. (1968). Baroque Music. Prentice – Hall, New Jersey 

Grout, Donal Jay, Palisca, Claude V. (1996). A History of Western Music. New York, 

Norton  

Raeburn, Michael (2007). The Cronicle of Opera. London, Thames & Hudson Ltd. 

Schonberg, Harold Charles (2011). The Lives of the Great Composers: Third Edition 

Fully Revised and Updated. London, Abacus 

Taruskin, Richard (2005). The Oxford History of Western Music. Volume 2. The 

Seventeenths and Eighteenth Centuries. Oxford, Oxford University Press 

 

Papildliteratūra:  

Baroque and Rococo (2012). Edited by Gauvin Alexander Bailey. London, New York, 

N.Y., Phaidon 

Grout, Donal Jay (1947). A Short History of Opera. New York, London, Columbia 

University Press 

Handel (2011). Edited by David Vickers. Burlington, VT, Ashgate Pub. Co. 

Schulenberg, Davis (2001). Music of the Baroque. New York, Oxford, Oxford University 

Press  

Wood, Caroline (2019). French Baroque Opera: a reader. Abingdon, UK, New York, 

USA, Routledge  

Citi informācijas avoti:  

www.courses.lumenlearning.com/musicapp_historical/chapter/opera-of-the-baroque/ 

 

 


