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Tokiu pavadinimu savo tradicinį kasmetinį
koncertą pradėjo moksleivių namų ansamblis ,,Muzika kitaip“. Ansamblio mokytoja
Virginija Bagdonavičiūtė kiekvienam koncertui stengiasi išugdyti gerų atlikėjų, artistų,
kurie kuo meistriškiau atliktų muzikinius kūrinius. Pasirinktų atlikimo žanrų įvairovė,
vokalinio dainavimo mokymo būdai ir metodai, galimybė išreikšti save pritraukia daug
mokinių į būrelio veiklą.
Šiaulių arenoje vykusiame koncerte ,,Muzikos nugalėti“ ugdytinių gebėjimus turėjo galimybę
pamatyti didelis būrys žiūrovų. Dviejų dalių koncerte vyko dalyvių soliniai pasirodymai,
dainininkų dvikovos. Artistus vertino komisija: meno ir kultūros puoselėtojas, pianistas ir
pedagogas Arijus Ivaškevičius, Šiaulių arenos generalinis direktorius Gintaras Radavičius,
smuikininkė, pedagogė Ligita Stravinskienė, dainininkė ir pedagogė Arina Jankeliūnienė,
dainuojamosios poezijos autorius ir atlikėjas, grupės „Lietus“ solistas ir muzikantas Sigitas
Kivilis, tėvelių komiteto atstovė Reda Šutkuvienė, kuri „advokatavo“ neleisdama skaudžiai teisti
jaunųjų atlikėjų.
Geriausia dainininke tapo Ieva Lukytė, geriausia dvikovą laimėjo seserys Martyna ir Kotryna
Melinytės, artistiškiausiomis atlikėjomis išrinktos Austėja Čegytė ir Laura Vaidžiulytė, publikai
labiausiai patiko Kornelija Kudriašovaitė. O komisija geriausiai įvertino Ilona Širvinskienė.
Koncerte pasirodė Šiaulių moksleivių namų šokių grupė ,,Incignito“, kuriam vadovauja
mokytoja Virginija Medžiaušienė, VšĮ Kūrybinio ugdymo centro ,,Miktukas“ mažieji dainininkai,
smuikininkė Ligita Stravinskienė, vokalinės studijos „Nona 7″ atlikėjos. Renginyje buvo
demonstruojamos naujausias pavasario - vasaros madų rūbų kolekcijos, kurių autorė
stilistė Ilona Širvinskienė.
Šis renginys – tai puikus pavyzdys, parodantis, kiek daug jaunų žmonių yra muzikos nugalėtų,
kad prasmingas jaunimo užimtumas Šiaulių moksleivių namuose ugdo jauną žmogų pamilti
muziką, išreikšti save, o gal ir pasirinkti tolimesnį gyvenimo kelią.
Parengė Moksleivių namų Jaunųjų žurnalistų būrelio mokytoja Sigita Pilipauskienė ir jaunoji
žurnalistė Gabija Statkutė
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