IEPAZĪSTIETIES! –
REINIS SALENIEKS
Viņam ir 13 gadu. Viņš nodarbojas ar mūziku, bet sirdslieta ir
bungu spēlēšana. Bungas viņš spēlē jau deviņus gadus. Viņa
dienas ritms ir diezgan saspringts: mūzikas skola, parastā skola,
dažādi koncerti, mājas darbi, un vēl jāatliek laiks tieši bungu
spēlei. Nesen viņš saņēma Stopiņu novada jauniešu gada balvu
nominācijā Gada mūziķis. Viņš – Reinis Salenieks.
MŪZIKA UN BUNGAS
Vai Tavi vecāki bērnībā spēlēja kādu instrumentu?
Mani vecāki ir gribējuši, bet nav spēlējuši.
No kurienes radās interese par bungām?
Es biju pārāk maziņš, lai to pateiktu vecākiem, bet viņi paši to
pamanīja.
No kā Tu esi iedvesmojies?
Es esmu iedvesmojies no dažādiem slaveniem bundziniekiem,
piemēram, Penija Grega. Viņam ir ļoti interesants stils un no viņa
tiešām var mācīties.
Kad Tu izaugsi liels, Tu gribētu kļūt par skolotāju mūzikas skolā?
Es domāju, ka nebūšu mūzikas skolotājs, tomēr savu dzīvi ar mūziku
noteikti saistīšu.
Kāds ir Tavs hobijs, izņemot spēlēt instrumentus?
Es veltu visu savu laiku instrumenta spēlei, tā ka īsti neatliek laika
nekam citam.
Vai Tev ir kaut kādi foršie stāstiņi par mēģinājumiem vai
koncertos?
Vienmēr, - katrā koncertā, katrā pasākumā ir kāds piedzīvojums un no
katra pasākuma var gūt dažādas emocijas. Varu pastāstīt atgadījumu no
savas ieskaites, kur es spēlēju skaņdarbu un zem bungu komplekta
nebija nolikts paklājiņš un lielās bungas slīdēja uz priekšu un es
nedaudz izgāzos. Ne tieši spēlēšanā, bet bija jātiek ārā no situācijas.
Kāds mūzikas stils Tev patīk?
Dažādi. Sākot no klasiskās mūzikas līdz pat smalkākajai mūzikai.
Vai Tu domā, ka mūzika būs Tavas dzīves sastāvdaļa?
Nezinu, vai profesionāla, bet hobija līmenī, un varbūt arī nedaudz
pelnīt, - jā.

Kas ir tas, ko Tu plāno darīt?
Tā saistīta tieši ar mūziku - veidot grupu,
iesaistīties un ierakstīt mūziku.
Un tas, kas nav saistīts ar mūziku?
Tas, kas nav saistīts ar mūziku, to es vēl
neesmu izdomājis.
Vai Tu klausies austiņās mūziku?
Es klausos mūziku, bet tas ir pārsvarā,
kad es spēlēju uz bungām.
Vai tad, kad Tev ir brīvais laiks, Tev
mājās fonā strādā televizors, skan
mūzika vai neskan nekas?
Neskan nekas. Ja skatos mūzikas video,
tad tādus, kas saistīti tieši ar bungu
spēlēšanu.
Ja Tu nenodarbotos ar mūziku, ar ko
Tu nodarbotos?
Varbūt ar pavārmākslu.
ĒDIENI UN NAŠĶI
Kāds ir Tavs mīļākais ēdiens?
Man ļoti garšo makaroni ar sieru.
Ja kāds gribētu Tevi iepriecināt, ko
viņam vajadzētu darīt?
Jāpagatavo garšīgs ēdiens.
Kādi ir Tavi mīļākie saldumi?
Man garšo piena klasiskā šokolāde.
ĢIMENE UN DRAUGI
Tev ir māsa vai brālis?
Man ir lielais brālis. Viņa hobijs arī ir saistīts ar mūziku, viņš spēlē ģitāru trīs vai četrus gadus. Viņš arī ir
pabeidzis mākslas skolu.
Vai Tev ir kāds mājdzīvnieks?
Jā, man ir kaķis. Man liekas, ka tā bija mana izvēle. Tas bija pirms pieciem gadiem. Tas ir Burmas kaķis un
viņu sauc Mice.
Kas ir tas, ko Tu ļoti novērtē savā ģimenē?
To, ka cilvēki ciena viens otru.
Kas ir jādara cilvēkam, lai viņš kļūtu par Tavu draugu? Kādam viņam jābūt?
Viņam jābūt tādam kā es. Es esmu dzīvespriecīgs, draudzīgs un pozitīvs.

SASNIEGUMI UN UZVARAS

Kādas balvas Tu esi ieguvis koncertos vai
konkursos?
Es esmu ieguvis daudzas balvas par
dažādām iegūtām vietām, piemēram 3.vieta
šogad valsts konkursā un 2.vieta ar
ansambli no mūzikas skolas.
Ar kuru
visvairāk?

sasniegumu

Tu

lepojies

Tas nebūs īsti sasniegums, bet lepojos ar to,
ka man ir bijušas iespējas spēlēt lielajos
festivālos Summer Sound un Positivus, arī
citos. Esmu uzstājies kopā ar Edavārdi.
Tu esi gadu jaunietis, ko tas nozīmē Tev?
Tas nozīmē, ka esmu kaut ko sasniedzis,
pašam prieks par to.
Ja Tu varētu manīt savu dzīvi un varētu
nodarboties ar kaut ko citu, Tu to
darītu?
Es nemainītu.
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