XIX Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate orkestrui „ROMUVA“ –
prizinė 3 vieta ir reprezentatyviausio B kategorijos orkestro titulas
Kovo 30dieną Palangoje vykusiame XIX Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate
sėkmingai pasirodė mūsų mokyklos kolektyvas. Tarptautinės muzikos ekspertų komisijos
sprendimu B (muzikos ir meno mokyklų) kategorijoje III vietą laimėjo Šiaulių „Romuvos“
gimnazijos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“, vadovaujamas Romualdo
Žukausko. Taip pat orkestras pelnė reprezentatyviausio B kategorijos orkestro titulą.
Orkestro vadovo ir muzikantų mintys po pasirodymo čempionate:
„Mūsų manymu, pasirodėme gana stipriai. Gerai sekėsi atlikti tai, ką ilgai repetavome.
Nuo scenos nulipome laimingi, nes gerai sugrojome. Motyvacijos pridėjo ir profesionalių
muzikų komplimentai bei pagiriamieji žodžiai po mūsų pasirodymo. Sau esame nugalėtojai,
kadangi įdėjome visą širdį į pasiruošimą čempionatui ir pasirodymą jame. Taip pat reikia
pabrėžti, jog čempionatui pradėjome ruoštis nuo pat rugsėjo mėnesio, dirbome tikrai intensyviai
ir nuoširdžiai viso pasiruošimo metu. Ne veltui po tokio atkaklaus darbo, po regioninių turų
mūsų orkestras, komisijos sprendimu, buvo perkeltas į aukštesnę B kategoriją, kurioje groja
muzikos ir meno mokyklų orkestrai. Patekus į aukštesnę kategoriją kilo nemenkas iššūkis - per
labai trumpą laiką išmokti ir gerai paruošti naują privalomą kūrinį. Tačiau į šį iššūkį visi
orkestrantai pažiūrėjo labai atsakingai ir po koncerto Palangoje visi džiaugėsi pasiektu rezultatu.
Džiaugiamės savo pasirodymu ir iškovota vieta Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate,
nors ne visi dalyvavę orkestrai laikėsi čempionato nuostatų, todėl nebuvo galima lygiaverčiai
konkuruoti. Kai kuriuose orkestruose grojo didesnis skaičius profesionalių muzikantų, nei buvo
leistina. O tai iš esmės sugriauna pačią čempionato dalyvių skirstymo į kategorijas koncepciją,
kadangi profesionaliems muzikantams yra skirta atskira kategorija, o šie groja kartu su
moksleivių orkestrais.
Mūsų atliekamas repertuaras buvo visiškai kitoks nei kitų orkestrų. Rinkomės tokius
kūrinius, kurie patinka visiems orkestro muzikantams, kuriuos smagu groti. Taip pat mums
svarbus faktorius – publika, kuri yra didžiausia ir nuoširdžiausia bei objektyviausia komisija.
Kitaip tariant, grojam publikai ir stengiamės savo muzika visiems klausantiems sukurti šventę ir
patys pasilinksminti.
Lauksime jūsų visų mūsų orkestro „ROMUVA“ koncertuose!

