“Visi vienā ritmā.”
2018/2019 mācību gada pavasara semestrī Rīgas Lietuviešu vidusskolas skolēni
no 1.-12.klasei Latvijas skolas somas projekta ietveros pievērsās mūzikas tēmai
viesojoties Nila Īles mūzikas studijā.
21.gadsimtā nemitīgi mainīgajā un kustīgajā laikmetā mēs esam katrs savā
ritmā un, lai spētu kopā sastrādāties, ir jāatrod kopsaucējs. To kopsaucēju atrast
interaktīvā, līdz šim nepieredzētā veidā mums palīdzēja Nils Īle, Maija Sējāne-Īle un
Agnese Uzule.
Šo neatkārtojamo piedzīvojumu ritma un instrumentu pasaulē katra klase
apmeklēja atsevišķi kā grupa kopā ar savu klases audzinātāju vai ar mūzikas
skolotāju. Gan gatavošanās, gan atgriezeniskā saite pēc pasākuma katrā klašu grupā
izpaudās savādāk pēc klašu audzinātāju ieskatiem un sadarbības ar citu mācību
priekšmetu skolotājiem. Viens no spilgtākajiem ir 5. un 7. klases skolēnu gatavošanās
pasākumam sadarbojoties klašu audzinātājiem, mūzikas un angļu valodas skolotājiem.
Gatavošanās procesa skolēni izpētīja un iepazina dažādus mūzikas žanrus, un pēcāk
arī viens otram stāstīja, ko jaunu ir uzzinājuši un kā konkrēto žanru atpazīt no citiem
žanriem kā ari kādi mūzikas instrumenti tiek spēlēti konkrētajā mūzikas žanrā.
Nila Īles mūzikas studiju mēs iesakām apmeklēt arī citiem jo ceļojums ritmu
pasaulē ir jāizbauda ikvienam kā mazam tā lielam. Patīkami ir arī tas, ka
apmeklējuma cena ir tieši 7 Eur par katru dalībnieku. Piesakāties, piedalāties,
izbaudiet – tas ir tā vērts!
Bērnu atsauksmes:
-Man visvairāk patika tas, ka es visu darīju pirmo reizi. Man patika visas bungas. Es
iemācījos trāpīt ritmā.( Roberts)
-Man patika izmēģināt mūzikas instrumentus, kurus citkārt nekad nespēlētu. Es
uzzināju, ka man nepatīk šis mūzikas stils. (Toms)
-Man visvairāk patika spēlēt lielās bungas, kuras ir uz skatuves. Es iemācījos spēlēt
džambu. (Alise)
-Man patika spēlēt uz bungām un vibrotoņa. Es iemācījos spēlēt dīvainus mūzikas
instrumentus. (Fadejs)
- Man patika spēlēt kongu un pīļu taurīti. Es varētu tur aiziet vēlreiz un paspēlēt
mūziku. (Tomass)
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