“Latvijas skolas somā” - programma “Shape of Music”
23. janvārī Ilūkstes Raiņa vidusskolā (Stadiona ielā 1) 1. – 9. klašu
skolēniem programmas “Latvijas skolas soma “ ietvaros bija iespēja
apmeklēt brīnišķīgu koncertu “Shape of Music”. Koncertu sniedza
inovatīva jaunrades muzikāla apvienība ar izcilu mūziķu piedalīšanos (Ilze
Zaržecka, Inese Fedorovska, Arta Abaroniņa).
Skolēni tika iepazīstināti ar četriem klasiskiem mūzikas
instrumentiem: vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Ikviens skolēns mūzikas
mācību grāmatā ir redzējis, kā izskatās šie mūzikas instrumenti. Savukārt
koncertā skolēniem bija oriģināla iespēja gan redzēt, gan dzirdēt, gan arī
pašiem paspēlēt ar tiem.
Skolēni klausījās gan latviešu, gan ārzemju skaņdarbus, gan senākus,
gan mūsdienīgākus. Skolēni dzirdēja A. Vivaldi skaņdarba “Gadalaiki”
fragmentu, P.Čaikovska baleta “Riekstkodis” fragmentu, kā arī fragmentus
no filmām “Zvaigžņu kari” un “Harijs Poters” u.c. Bija pārsteidzoši tas, ka
skolēni varēja atpazīt gandrīz visus dzirdētos skaņdarbus.
Koncerta otrajā daļā bērni varēja paši paspēlēt redzētos mūzikas
instrumentus. Tad gan valdīja smiekli un pārsteigumi.
Koncerta noslēgumā notika balsojums, kurš stīgu mūzikas
instruments patika vislabāk. Uzvarēja viszemāk skanošais mūzikas
instruments – kontrabass.
Visa priekšnesuma laikā bērniem bija interese, izbrīns un sajūsma.
Koncerts bija ļoti izzinošs un interesants.
Visiem skolēniem muzikālā programma „Shape of music” ļoti patika.
Gustavs un Raimonds: “Man ļoti patika kontrabass! Cik tas bija liels!”
Zane un Dāvis: “Es nedomāju, ka kontrabass ir tik liels!”
Maigurs un Nikita: “O! Man ļoti patika spēlēt čellu!”
Laura un Monta: “Man ļoti patika spēlēt vijoli!”
Katrīna un Amanda: “Man patika spēlēt kontrabasu!”
Vitālijs: “Man ļoti patika koncerts! “
Jana un Nikita : “Koncerts bija foršs!”
Gabriella un Elīza: “Koncerts bija ļoti interesants.”
Markuss: “Mūziķēm bija skaists apģērbs.”
Olivers: “Es papildināju savas zināšanas mūzikā.”
Everita: “Es gribu, lai skolā vēl būtu šādi pasākumi.”
Anita: “ Mūziķes ļoti skaisti spēlēja.”
Veronika un Viktorija: “Man ļoti patika mūziķes! Man patika dejot.”
Paldies mūziķēm par sniegto koncertu, iespējams kādu tas mudinās
apgūt vijoļspēli, kontrabasu vai citu mūzikas instrumentu.
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