Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Paukščiai 2018“ „Romuvos“
progimnazijoje ir gimnazijoje, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti
Jau penktąjį kartą respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis “Paukščiai” surengtas “Romuvos”
progimnazijoje ir antrąjį gimnazijoje. Šio festivalio idėjos autorė Aušra Kardašienė džiaugiasi, kad renginys
laukiamas tiek vadovų, tiek kolektyvų. Norinčių dalyvauti tikrai netrūko, - beveik 500 dalyvių. Gera buvo ir
dainuot, ir klausytis vienu metu traukiamos nuostabios Vytauto Kernagio dainos “Balto paukščio”, tapusios
festivalio himnu. Festivalyje skambėjo tik lietuviškos dainos apie paukščius. Jis skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui paminėti.
Į festivalį rinkosi dalyviai iš Kauno, Telšių, Mažeikių, Šiaulių. Šiaulių kultūros centro vokalo studijos
ROKOKO merginų kvintetas, ansamblis (vad. Rasa Kauneckaitė), Telšių “Ateities” progimnazijos ansamblis
(vad. Nijolė Činskienė), Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos vokalinis ansamblis “Linksmosios natelės” , jaunučių
choras “Muzika” (vad. Ginta Palujanskienė), meninio ugdymo studijos “Mikitukas” Urtės Adomaitytės ir
Austėjos Gimbutaitės duetas, solistė Vytautė Lipeikaitė (vad. Eglė Žalalienė), Šiaulių Gegužių progimnazijos
solistė Simona Mickutė, jaunučių choras “Strazdanėlės” (vad. Raimonda Janulienė), Kauno M.Mažvydo
progimnazijos pradinių klasių ansamblis “Mažvydukės” (vad. Rita Beitnaraitė), Šiaulių moksleivių namų
ansamblis (vad. Vilma Valiukienė), Telšių sav. Ryškėnų kultūros centro kvartetas (vad. Nijolė Činskienė),
Kauno estradinio dainavimo studijos “Tu ir Aš “ dainininkai (vad. Rita Beitnaraitė), Šiaulių “Dagilėlio”
dainavimo mokyklos 2 kl. berniukų ansamblis ( vad. Vilma Valiukienė), Šiaulių “Juventos” progimnazijos
jaunučių choras “Pelėdžiukai” , vokalinis ansamblis “Mergaičiukės” (vad. Loreta Stankuvienė), Šiaulių
moksleivių namų vaikų choras „Diemedėlis“ (vad. Valerija Berteškienė), Šiaulių vaikų meninės studijos
“Pūūūka” solistės Viltė Danilevičiūtė ir Emilė Navickaitė (vad. Brigita Šimkuvienė), Šiaulių „Romuvos“
progimnazijos muzikavimo ir dainavimo studija „Dunduliai“ (vad. Rasa Navickienė), Mažeikių Vytauto Klovos
muzikos mokyklos jungtinis jaunučių choras „Spinduliukai“ (vad. Ramunė Šakinskienė ir Eridana TallatKelpšienė), Kauno sesių Sofijos ir Izabelės Žebuolyčių duetas (vad. mama Lina Žebuolienė), Šiaulių “Saulės”
pradinės mokyklos ansamblis (vad. Sonata Markušenkienė), Kauno “Paparčio” pradinės mokyklos jaunučių
choras „Papartėlis“ (vad. Aistė Pabarškienė), Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos solistės Luka
Gontaitė ir Saulė Sirutytė (vad. Eridana Tallat-Kelpšienė), Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos duetas
(vad. Živilė Stanelienė), Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 1 kl. jaunučių choras (vad. Sigutė Vaičiulytė),
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos vokalinis ansamblis “Spinduliukai” (vad. Jūratė Minkevičiūtė),
Šiaulių Gytarių progimnazijos ansamblis “Mozaika” (vad. Neringa Ganusauskienė), žinoma, ir pačios
organizatorės Aušros Kardašienės vadovaujami kolektyvai - Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos jaunučių choras
“Šaltinėlis”, vokalinis ansamblis „Lašeliai“, solistė Urtė Medžiūnaitė, „Romuvos“ gimnazijos mišrus vokalinis
ansamblis „Fresco“, choras „Bene Notes“ .
Dalyviams ir žiūrovams nuotaiką kėlė puikūs „Romuvos“ gimnazijos vedantieji – Gabija Martišiūtė ir
Paulius Užgalis (paruošė liet.kalbos mokytoja Ingrida Samulionienė). Dalyviai ir vadovai gavo ne tik saldžių
dovanų. „Romuvos“ progimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Astos Venskienės, pagamino nuostabias
keramikines lėkštutes su paukšteliais, kurios buvo padovanotos kolektyvų vadovams. Mokytoja Rasa Čepulienė
su mokiniais puošė įvairias mokyklos erdves, pradinių klasių mokytojų vadovaujami mokiniai stebino savo
rankomis pagamintais įvairiais darbeliais apie paukščius. „Paukščiai“ Šiauliuose skambėjo, gal jau laikas grįžti į
Lietuvą ir tikriesiems paukščiams?

