Garkalnes skolas skolēni piedalās pasākumā „Ziemassvētku tubas”
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pasākumā „Ziemassvētku tubas”.
Fotoattēlā – Garkalnes skolas tubisti Doma
laukumā.
Katru gadu uz šo pasākumu ierodas aptuveni 100 eifonisti un tubisti. Dalībnieku vidū ir
gan profesionāli mūziķi, gan pedagogi, gan mūzikas skolu audzēkņi. „Ziemassvētku tubas” sākās
ar mēģinājumu Nacionālajā Kultūras centrā plkst.10:00, lai kopīgi izmēģinātu, iepriekš
individuāli sagatavoto, ziemassvētku repertuāru. Par kopējo labskanīgumu un māksliniecisko
noformējumu rūpējās šī pasākuma idejas autors, kā arī Ziemassvētku tubu diriģents Jānis
Retenais. Mēģinājuma laikā dalībniekiem ir vienreizēja iespēja iepazīties, sadraudzēties un atkal
satikties ar savas specialitātes mūziķiem, kā arī apmainīties ar pieredzi un salīdzināt savas
individuālās spējas ar citiem skolēniem, kolēģiem. Pēc mēģinājuma visi „Ziemassvētku tubu”
dalībnieki, atbilstoši gaidāmo svētku noskaņai, iejutās rūķu tēlos, galvā velkot rūķu cepures ar
pasākuma logo, un devās uz Doma laukuma ziemassvētku tirdziņu, lai plkst. 15:00 priecētu
tirdziņa apmeklētājus un garāmgājējus ar burvīgām un ļoti zināmām ziemassvētku melodijām.
Koncerts šogad bija ļoti īpašs, jo dalībniekiem pievienojās „Ziemassvētku tubu” īpašais viesies,
viens no Latvijas izcilākajiem bundziniekiem – Gundars Lintiņš. Lai koncerts noritētu jautrā un
vieglā gaisotnē, koncertu vadīja atraktīvais LNT laika ziņu diktors, radio „Star FM” balss un
pasākumu vadītājs Māris Grigalis. Pēc koncerta visi pasākuma dalībnieki tika aicināti tur pat
ziemassvētku tirdziņā nobaudīt gardus pīrādziņus un siltos dzērienus, tas ļāva vēl vairāk
saliedēties savā starpā un apspriest koncerta un pasākuma norisi kopumā. Jāatzīst, ka koncerts un
pasākums bija lielisks, to atzina gan skolēnu vecāki, kas bija ieradušies atbalstīt savējos, gan
klausītāji, kā arī mēs – „Ziemassvētku tubu” dalībnieki. Mēs, Garkalnes skolas pārstāvji,
nolēmām, ka nākošajā gadā obligāti turpināsim šo tradīciju un kuplināsim „Ziemassvētku tubas”
ar savu dalību.
Autors – eifonija spēles skolotājs Kārlis Krapauskis
Paldies skolotājam Kārlim Krapauskim par iniciatīvu! Paldies vecākiem par atbalstu! Īpašs
PALDIES Roberta Lielbārža tētim - Laurim - par kopāspēlēšanas prieka radīšanu!
Skolas administrācijas vārdā Inga Pelcmane

