Liaudiškos vakaronės tampa vis populiaresnės
Kovo 10-11 dienomis Kelmės „Aukuro“ vidurinėje mokykloje jau antrą kartą vyko
tarptautinė liaudiškų šokių vakaronė su vienos nakties stovykla. Renginys sutapo su Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiu. Smagi, tranki liaudiška vakaronė buvo tarsi garsus
paneigimas, kad šiuolaikiniam jaunimui visiškai neįdomus lietuvių kultūrinis paveldas, kad
liaudiški šokiai yra kažkas gėdingo ir nepopuliaraus. Kartais tereikia tik parodyti, kokie viliojantys
ir įdomūs gali būti panašūs dalykai. Šiųmetėje vakaronėje dalyvavo virš 200 dalyvių iš Kelmės
„Aukuro“ vidurinės ir Kelmės „Kražantės“ pagrindinės mokyklų, Kelmės J.Graičiūno ir Tytuvėnų
gimnazijų, studentai iš Telšių, „Tautinės mokyklos“ vadovai ir dalyviai iš visos Lietuvos bei 25
mokiniai iš Belgijos pagal klasių mainų programą atvykę į mūsų mokyklą.
Kvapą gniaužė vaizdas, kaip tokia gausybė paauglių vos tik užgrojus muzikai su
jaunatvišku trenksmu pradėjo šokti liaudiškus šokius. Vieni gerai mokėdami ir pamokydami kitus,
kiti, kiek pasidairydami į mokančius, treti net kažkiek paimprovizuodami. Net ir aš, kuris ne kartą
dalyvavo panašiuose renginiuose Kauno „Purienų“ mokykloje ar Šiaulių kultūros centre, kurį laiką
negalėjau patikėti tuo, ką matau savo akimis.
Pati vakaronės idėja kilo prieš pusantrų metų trims jauniems mokytojams Jovitai
Valaitytei, Ingridai Maleckienei ir Vaidotui Špokauskui. Tai buvo tik noras, padaryti kažką truputį
daugiau, nei būti tiesiog geru mokytoju dalykininku, o gal vedė paprastas jaunatviškas entuziazmas.
Pamažu, iš nedrąsių pokalbių apie tai, susidėliojo ir bendras renginio vaizdas. Gerų patarimų davė
mokytojas Valentinas Lukonas. Beliko tik viską organizuoti.
Rengdami pirmąją vakaronę tikrai susidūrėme su neigiamu vaikų požiūriu į liaudišką
muziką ir šokį. Ėmėmės gudrybės — pasikvietėme svečių iš Latvijos, vaikų iš visos Lietuvos, kurie
tokius renginius mėgsta ir populiarina, todėl pirmoje vakaronėje Kelmės mokinių buvo mažiau,
negu svečių iš kitų miestų. Kaip ir tikėjomės, svečių entuziazmas, mokėjimas džiaugtis liaudišku
šokiu, demonstravimas, kad tai iš tiesų smagu, užkrėtė kelmiškius. Kai vakaronės pabaigoje dvi
mano mokinės pasakė: „Mokytojau, tai ryškiai ne mūsų stilius, bet nerealiai smagu...“, supratau, jog
dabar jau drąsiai galima galvoti apie panašų renginį kitais mokslo metais.
Šiemet dar kartą buvome maloniai nustebinti. Mokinių nereikėjo ne tik įkalbinėti,
maža to, paskutinėmis organizavimo dienomis, ne vieną norintį dalyvauti, turėjome nuvilti — į
vakaronę jau buvo užsiregistravę per 230 dalyvių. Maloniausia, kad skirtingai nei praėjusiais
metais, šiųmetėje vakaronėje daugiausia dalyvių buvo būtent iš Kelmės.
Nuoširdžiai norime padėkoti Kelmės jaunimo folkloro ansambliui „Taduja“ už tai, kai
tris valandas griežė liaudiškų šokių melodijas, Kelmės rajono policijos komisariato darbuotojams,
už pagalbą prižiūrint tvarką, mokyklos direktorei Astai Zavadskienei, už palaikymą ir visokeriopą
paramą bei humanistinės pedagogikos draugijos nariui Artūrui Gobiui, kuris padėjo pravesti
žaidimus ir palaikyti tvarką renginio metu.
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