Ceļojums mūzikas pasaulē.
Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”, 5. – 9. klašu
izglītojamajiem martā tika piedāvāta iespēja noskatīties tiešsaistes
koncertlekciju “Sprādziens mūzikā”, kas aizveda viņus savdabīgā virtuālā
ceļojumā pa 20.gadsimta mūzikas līkločiem, liekot atsaukt atmiņā
mūzikas žanru daudzveidību, zināmos un mazliet piemirstos dziedātājus
un muzikālās grupas. Pārskatāmi tika demonstrēta džeza, blūza, svinga,
revolucionārā rokenrola, hipiju mūzikas savdabība, disko spožums,
astoņdesmitie un deviņdesmitie gadi popkultūrā un mūzikas mikslis
mūsdienās.
Koncertstāstu papildināja īpaši veidotie video materiāli, noteiktam
laikam piemērots lekcijas vadītāju: dziedātāja Mikus Abaroniņa un
multiinstrumentālistes Artas Abaroniņas atbilstošais apģērbs, veiksmīgais
un talantīgais sniegums.
Programmā skanēja populārākās dziesmas no Elvisa Preslija, The
Queen, Maikla Džeksona, The Beatles, AC/DC, ABBA, Frenka Sinatras,
The Rolling Stones un citu izpildītāju repertuāra.
Pateicoties lekcijas interaktīvajam raksturam, izglītojamie varēja
dziedāt līdzi, izmēģināt deju soļus un izbaudīt digitālo tehnoloģiju
iespējas, jūtoties kā īstā koncertā.
Izglītojamo atsauksmes par redzēto un dzirdēto:
Koncertlekcija "Sprādziens mūzikā", manuprāt, bija labs veids, kā uzzināt
par pagātnes notikumiem, tā laika mūziku. (Viktorija)
Lekcijas laikā es pārliecinājos, ka mūzika nenoveco, jo daudzas dziesmas
man bija pazīstamas. Noslēguma daļā man ļoti patika arī latviešu
dziesmu popūrijs. (Sandra)
Koncertlekcija bija ļoti interesanta un tajā pašā laikā arī izglītojoša.
(Jana)
Ļoti patika šī koncertlekcija, jo atgādināja labu seriālu vai pārraidi.
Vislabāk patika tas, ka dziesmas un skaņdarbi bija atpazīstami. Lekcijas
vadītāju izpildījums bija ļoti patīkams. (Vitālijs )
Noskatījos video, kas bija krāsains un pamācošs, bet pārāk garš. (Santa)
Ļoti patika koncerts. Esmu sajūsmā. (Jūlija )
Šajā laikā koncerta ideja ir ļoti laba, kas ļāva justies kā īstā koncertā
(Dzintars )

Koncertlekcijas vadītāji bija ļoti atraktīvi un pozitīvi, kuri piesaistīja
katra uzmanību. (Aldis )
Man ļoti iepatikās šāda veida koncerts. Es kaut ko līdzīgu vēl gribētu
redzēt, tikai ne 40 minūšu garumā. (Iļja)
Kopumā lekcija bija interesanta, man personīgi patika. Paldies projektam
„Latvijas skolas soma” par iespēju uzzināt kaut ko jaunu! (Daniela )
Informāciju apkopoja skolotāja Zinaīda Ķedere.

