Komponiste Agneta Volkova (ex.Krilova) dzimusi un augusi Ventspilī un viņas pirmās
kompozīcijas tapušas Ventspils Mūzikas skolā un vidusskolā pie skolotājas Ritas Grīnbergas.
Jau padsmit gadu vecumā Agnetai tapa nopietnas kompozīcijas, kuras mūzikas vidusskolas laikā
vainagojās ar 18 gadu jaunās komponistes pirmo simfonisko darbu klarnetei, marimbai un stīgu
orķestrim, kuru atskaņoja VMV simfoniskais orķestris diriģenta Mārtiņa Berga vadībā. Pēc VMV
Klavierspēles nodaļas (ped. Ludmila Martinovska) absolvēšanas (paralēli mācoties arī mūzikas
teorijas nodaļā) Agnetas ceļš kompozīcijā turpinājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie komponistiem
prof.Romualda Kalsona un prof.Jura Karlsona, iegūstot bakalaura un vēlāk arī maģistra grādu Mūzikā – kompozīcijā.
Maģistra studiju laikā vienu mācību gadu studējusi arī Somijā, Helsinkos, Sibeliusa Mūzikas akadēmijā pie somu komponista
prof.Veli-Matti Puumalas.
Agnetas Volkovas intereses neapstājas tikai pie mūzikas. Agnetu vienmēr pastiprināti interesējusi arī medicīna un
psihoterapija. Pēc studijām Somijā un JVLMA maģistrantūras absolvēšanas Agneta iestājās Rīgas Stradiņa universitātē
Rehabilitācijas fakultātē, vēlāk studijas turpinot Liepājas universitātē, iegūstot Maģistra grādu Veselības aprūpē - Mūzikas
terapijā. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādājusi un ar izcilību aizstāvējusi par mūzikas terapijas ietekmi uz autiskā spektra
traucējumiem, un kopš 2008. gada praktizē kā mūzikas terapeite ar dažādu diagnožu pacientu grupām. Liepājas universitātē
absolvējusi arī Vadības un sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot maģistra grādu Izglītības vadībā. Agneta uzskata, ka izglītības
nekad nevar būt par daudz un viņas izglītības pūrā ir trīs maģistra grādi, studiju pieredze piecās augstskolās, dalība daudzās
Latvijas un ārvalstu konferencēs, kongresos, meistarklasēs, semināros un kursos, kā arī pati vada lekcijas un meistarklases
mūzikas terapijā, un šobrīd jau atkal studē - Rīgas Geštaltterapijas institūtā, lai iegūtu psihoterapeites - geštaltterapeites
kvalifikāciju.
Agnetai ir arī skanīga balss, tādēļ viņa piecus gadus bijusi Jāņa Zirņa vadītā jauktā kora “Ogre” dziedātāja, divus
gadus Mārītes Puriņas vadītā vokālā ansambļa “Anima Solla” dalībniece, kopš 2019. gada ir kamerkora “Muklājs”
kormeistare.
Pedagoģisko darbu mūzikas teorijā, kompozīcijā un klavierspēlē veikusi teju 20 gadus. Līdztekus komponēšanai,
pedagoģiskajam un mūzikas terapeites darbam darbojusies vairākos radošos projektos - organizējusi akadēmiskās mūzikas
koncertus, kormūzikas koncertus, brīvdabas pasākumus un labdarības koncertus, ekumēniskos dievkalpojumus-koncertus
u.c., bijusi scenāriju autore un režisore vairākiem kultūras pasākumiem un koncertiem. Ikdienā ar lielu prieku un aizrautību
strādā par projektu vadītāju PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolā un direktora vietnieci Carnikavas Mūzikas un mākslas
skolā.
Komponistes Agnetas Krilovas darbu sarakstā atrodamas aptuveni 70 kompozīcijas - ap 40 kora dziesmu,
simfoniskie darbi, tostarp divas simfonijas – “Polārsimfonija” un “Uz Jauno pasauli”, etno opera “Mēmā” (Latvijas Nacionālās
operas ģildes Ņujorkā, ASV Atzinības balva par piedalīšanos jaunas latviešu operas radīšanas konkursā), kā arī virkne
dažādu sastāvu kamermūzikas darbu, solo dziesmas, dziesmu cikli, klaviermūzika un ērģeļmūzika.
Agnetas dzīves un mūzikas filosofijas pamatā dominē miera, harmonijas un garīgās gaismas meklējumi, mīlestība,
smalkums, maigums, arī prieks un humors, tikai ne agresija vai bezjēdzīgs troksnis.
Agnetas Krilovas darbi atskaņoti gan Latvijā, gan daudzviet ārzemēs – Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Čehijā,
Slovēnijā, Šveicē, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā (Sanktpēterburgā, Maskavā), Izraēlā, ASV (Čikāgā, Bostonā) un
citviet.

