Finišavo tarptautinis moksleivių ir studentų liaudies dainos vizualizacijos konkursas „Daina.Lt 2013“
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Lapkričio 14d. Šiaulių „Forum cinemas“ kino salėje po ilgų kūrybinių kančių, išbandymų lietuvių
liaudies dainos vizualizacijos tarptautinio konkurso „Daina.Lt“ dalyviai susirinko į baigiamąją
šventę - finalą. Tarp 152 moksleivių bei studentų iš Punsko (Lenkija), Kėdainių, Kretingos,
Šilalės, Panevėžio, Šiaulių, Šeduvos dalyvavo ir kelios komandos iš Joniškio „Aušros“
gimnazijos - Monika Pundzaitė su kūrybine grupe (Lauryna Filatovaite, Luku Martinaičiu bei
Karoliu Motiejuičiu), Aušrinė Žiūkaitė ir Fausta Striūgaitė, Tomas Bunga ir Mantas Čirplys bei
Gabrielė Petrauskaitė.

Šventėje kompetetinga komisija (pirmininkė – Keistuolių teatro aktorė Ilona Balsytė), didžiajame
kino ekrane peržiūrėjusi visus mokinių darbus, turėjo paskelbti savo verdiktą ir įteikti
nominacijas - „MATAU dainą“, „GIRDŽIU dainą“, „JAUČIU dainą“ ir „Grand Prix – Matau –
Girdžiu – Jaučiu dainą“, taip pat renginio metu apdovanoti ir visą savaitę trukusio internetinio
balsavimo nugalėtojus bei nominacijos „Žiūrovų simpatija salėje“ laureatus. Tačiau prieš
lemiamą rezultatų paskelbimą konkurso dalyviai buvo pagerbti neeilinių renginio svečių
sveikinimais. Antrą kartą Šiaulių universiteto gimnazijos surengtame festivalyje šiais metais
dalyvavo bei jį rėmė Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas, kuris savo kalboje
žavėjosi tokiu Lietuvos jaunimo kūrybingumu, juos nuoširdžiausiai sveikino bei linkėjo jiems
sėkmės tolimesniame kelyje. Konkurso mecenatais buvę Švietimo ir mokslo ministras Dainius
Pavalkis ir Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, negalėję į į jį atvykti, savo pavaduotojų
lūpomis taip pat tarė padėkos žodžius ateities menininkams. Išklausius tokius gražius
palinkėjimus, konkurso dalyviai buvo pakviesti dar kartą peržiūrėti savo ir kolegų darbus, jais
pasidžiaugti bei visiems kartu juos dar kartą įvertinti.

Neilgai trukus buvo paskelbti ir pačios komisijos rezultatai, skelbiantys, jog šių metų Tarptautinio
festivalio – konkurso Daina.Lt 2013 nominacijos „Jaučiu dainą“ laureatais tampa ir savo
mokyklai garbę pelno Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokiniai Monika Pundzaitė, Lauryna
Filatovaitė, Karolis Motiejuitis ir Lukas Martinaitis (vadovė Birutė Jurgaitytė), sukūrę
audiovizualizaciją pagal grupės Liberte dainą „Miegužio noriu“! Visi dalyviai buvo apdovanoti
organizatorių padėkomis, finalinių darbų DVD, firminiais Daina.LT ženkliukais bei V.Gedvilo ir
kitų rėmėjų dovanomis, o vadovai-asmeninėmis padėkomis.

Konkurso dalyviai taria nuoširdų AČIŪ visai Joniškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenei, kuri
palaikė ir skatino mus nepasiduoti, DĖJOKA muzikos mokytojai Birutei Jurgaitytei, kuri visuomet
mus drąsino ir tikėjo mūsų sėkme.
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4c kl. mokinė

Lauryna Filatovaitė

Čia galite pasižiūrėti Joniškio „Aušros“ gimnazistų kūrybinio darbo vaizdo įrašą: http://www.you
tube.com/watch?v=52JUHoeSN4U
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