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31.03 Iepazīt E. 
Grīga orķestra 
svītu -  “Pērs 
Gints” 

1. Izlasi - Svītas vēsture. 
Norvēģu rakstnieks H.Ibsens lūdza E.Grīgam uzrakstīt  
mūziku viņa lugai “Pērs Gints”. Grīgs nebija sajūsmā, jo 
uzskatīja ka luga nav piemērota mūzikas valodai, taču 
finansiālu apstākļu dēļ, ķērās pie darba.  1876 g. notika 
lugas pirmizrāde. Lugā bija 23 mūzikas miniatūras. 
Baidoties, ka lugas garuma un sarežģītības dēļ mūzikas 
nesaņems pelnīto novērtējumu, Grīgs atlasīja no lugas 
materiāla 8 miniatūras un tās sakārtojot  izveidoja 
neatkarīgu mūzikas darbu – divas svītas orķestrim 
“Pērs Gints” 
 

1.. “Rīta” skaisto 
melodiju uzsāk 
flautas solo, kā sauc 
instrumentu, kurš 
turpina melodijas 
solo.  
2. Kāds instruments 
orķestra variantā 
spēle melodijas 
solo.  “Kalna karaļa 
alā”? 

Ieskitīts, 
neieskaitīts 



I daļa 
1. Rīts 
2. Ozas( mātes vārds 

) nāve 
3. Anitras deja 
4. Kalna Karaļa alā 

II daļa 
1. Ingrīdas žēlabas 
2. Arābu deja 
3. Pēra Ginta 

atgriešanās 
4. Solveigas dziesma 

 
 

 
2. Izlasi - Svītas saturs. 

Svīta ir programmātiska (Tāds kam ir saturs) , jo 
mūzikas secībā un saturā saglabājas lugas norise un 
tēli. 
Lugas galvenais personāžs ir Pērs Gints – zemnieku 
puisis, lielībnieks, kas vada dzīvi melos un apmānā, 
līdz pats vairs nevar pateikt, kas īstenība un kas – 
izdomājums. 
 

3. Noklausies Svītas mūzika 
Šis ir viens no vispazīstamākajiem Grīga darbiem, jo 
mūzika ir ļoti skaista.  
“Rīts” 
Agrīnā rīta saule maigi modina Pēru Gintu no miega.  
https://www.youtube.com/watch?v=QCiQho5DzfY 

3. Kādas balss 
grupas pārstāve ir 
soliste “Solveigas 
dziesmā” 

https://www.youtube.com/watch?v=QCiQho5DzfY


“Kalnu karaļa alā” 
Pēru vajā pretīgie kalna rūķi – troļļi, un viņu 
valdnieka meita 
https://www.youtube.com/watch?v=54y6W1p5llU 
https://www.youtube.com/watch?v=TCsV7EIhoMU 
“Solveigas dziesma” 
Mūzikas pamatā ir norvēģu tautasdziesma, kurā 
Grīgs raksturo pievilcīgo, jauko sievieti, kura visu 
mūžu mīl un gaida Pēru atgriežamies. 
https://www.youtube.com/watch?v=0ydLKx50B8c 
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