MŪZIĶIS REINIS
Šī gada sākumā novads izvērtēja novada jauniešus un pieci saņēma apbalvojumu “Stopiņu novada
Jauniešu gada balva 2018”. Nominācijā Gada mūziķis balvu saņēma Reinis Salenieks.
Reinim ļoti patīk nodarboties ar mūziku, viņš to dara jau deviņus gadus, spēlējot bungas un
akordeonu. Viņš ir mērķtiecīgs, draudzīgs un pozitīvs. Savā ģimenē viņš novērtē cieņu vienam pret
otru.

Reinis mielojas
Viņa mīļākais ēdiens ir piena šokolāde, pankūkas un saldējums. Ja viņš nenodarbotos ar mūziku
viņš, iespējams, nodotos pavāra mākslai. Viņš pats arī gatavo. Pats atzīst, ka vislabāk viņam sanāk
plānās pankūkas, kuras visgaršīgākās esot kopā ar zemeņu ievārījumu.
Reinis un dzīvnieki
Viņam patīk kaķi un viņam ir kaķis vārdā Mice. Tā ir piecus gadus veca Burmas sugas kaķene. Tā
bija Reiņa izvēle, jo viņš to ļoti gribēja.
Reinis un mūzika
Kad Reinis bija ļoti maziņš, viņš nevarēja pateikt vecākiem, ka viņš gribētu nodarboties ar mūziku.
Vecāki paši to pamanīja un pierakstīja viņu bungu pulciņā. Ikdienā ejot uz skolu vai brīvā laikā viņš
austiņās mūziku neklausās, dodot priekšroku klusumam. Arī esot mājās savā brīvajā laikā viņš vai
nu neklausās neko, vai nu skatās un klausās kādu video, kas saistīts ar bungu spēlēšanu. Austiņas
viņš izmanto tikai tad, kad spēlē bungas.
Reinis un uzstāšanās
Bez tam, ka viņš piedalījies daudzos Mūzikas skolas pasākumos, Reinis ir uzstājies ar Dramon Latvia
un ar Edavardiem, spēlējis festivālos Summer Sound un Positivus. Uzstājoties konkursos, viņš
ieguvis arī naudas balvas, piemēram, par iegūto 3.vietu valsts konkursā un 2.vietu, spēlējot
mūzikas skolas ansamblī.
Reinis un iedvesma

Priekšroku viņš dod indi stilam. Mīļākās grupas - Milky Chance un Alt-J, no izpildītājiem - Moby.
Ikdienā iedvesmu dod dažādi slaveni bundzenieki, viens no tiem - Penny Greg.
Reinis un nākotne
Reinim nākotnē plāni saistīti ar muzicēšanu un viņš gribētu izveidot grupu.
Reiņa brālis
Reinim arī ir lielais brālis un viņa hobijs arī ir saistīts ar mūziku. Viņš jau vairākus gadus spēlē ģitāru.
Un viņš ir arī pabeidzis mākslas skolu.
Ja viņam būtu iespēja mainīt kaut ko un darīt kaut ko citu, viņš to nedarītu un neko nemainītu, jo
viņam patīk šī brīža izvēle.
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