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Neabejingus muzikai ir dainai rugsėjo 23 dienos vakarą Salantų kultūros centras pakvietė į
muzikos festivalį „Gyvasis vanduo“. Čia susirinkusius linksmino atlikėjai iš Salantų, Mosėdžio,
Kretingos ir Klaipėdos. Kaip sakė festivalio idėjos autorius Vaclovas Kaubrys, nors toks
festivalis organizuotas pirmą kartą, bet susilaukė gana didelio ir atlikėjų, ir žiūrovų dėmesio.
„Kadangi pirmas blynas neprisvilo, tai tikiuosi, kad tai idėjai užgesti neleisime, ir toks festivalis
taps tradiciniu“, - sakė jis.
Festivalyje skambėjo įvairi muzika - nuo liaudies dainų interpretacijų iki repo, nuo senų gerų
šlagerių – iki klasikinėmis gitaromis atliekamų ispaniškų melodijų... Jaunieji atlikėjai iš
Mosėdžio, Kretingos ir Salantų prisipažino, kad apima neapsakomai geras jausmas, kai užlipi į
apšviestą sceną, o salėje matai palaikančius žvilgsnius, girdi audringus plojimus. „Mums,
jaunimui, tai buvo itin puiki proga pasirodyti publikai, pamėginti įveikti scenos baimę ir parodyti
tai, ką kuriame, ką sugebame. Prieš pasirodymą kaustė jaudulys, bet žiūrovų palaikymas
atpirko visas baimes ir dovanojo geras emocijas“, - prisipažino salantiškės Dovilė Beržonskytė ir
Viktorija Jonauskaitė. Jaunuosius atlikėjus vis drąsino ir sėkmės linkėjo nuostabia daina festivalį
„Gyvasis vanduo“ pradėjusi jo vedėja Agnė Iljinienė.
Festivalio žiūrovus labai žavėjo svečių iš Klaipėdos Ovidijaus Stirblio ir Martyno Baltučio
klasikinėmis gitaromis atliekami kūriniai, Jolantos Beniušytės dainos, Aurimo Zubernio ir Evaldo
Kubiliaus bei Sigitos Indriuškaitės repavimas, o Mosėdžio gimnazijos merginų trio ir vokalinis
ansamblis tiesiog pliūptelėjo gero šėlsmo dozę. Itin šiltai žiūrovai sutiko populiariųjų šlagerių
atlikėjus Saulių Alonderį ir Antaną Valinską, kurie negailėjo nuoširdžių padėkos žodžių publikai.
„Būti scenoje ir jums dainuoti be galo gera, mus ir jus vienija laiko patikrintos dainos ir gera
nuotaika“, - sakė Saulius ir Antanas.
Po koncerto kalbinti Salantų kultūros centro direktorė Stasė Preibienė ir festivalio sumanytojas
V. Kaubrys tvirtino, jog gausus būrys žiūrovų aiškiai parodė, kad tokio renginio reikėjo. „Šitokie
renginiai naudingi ir žiūrovams, ir atlikėjams – tenkinami miesto gyventojų kultūriniai poreikiai, o
atlikėjai turi galimybę skleistis, tobulėti, parodyti savo gebėjimus ir kūrybinius atradimus. Šitas
festivalis susilaukė ir rajono savivaldybės dėmesio - parengtas projektas „Gyvasis vanduo“ buvo
iš dalies finansuotas“, - pasakojo jie.
Po koncerto namo besiskirstantys žiūrovai taip pat išsakė daug gerų žodžių ir organizatoriams,
ir atlikėjams.
Koncerto vedėja Agnė Iljinienė, garso ir šviesos operatoriai Vaclovas Kaubrys ir Juozas
Beniušis.
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