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Jaanuari lõpus toimus Koolinoorte Loomemajas juba XX festival „Meid sidus muusika”.Festival
ise sai alguse 1996.a. kitarrimuusika õhtust, millel osalesid linna koolide õpilased.Tänaseks on
kasvanud festival maakondlikuks ürituseks ja 28.jaanuaril oli laval juba 14 kollektiivi – lauljad ja
pillimängijad, kelle esituses võis kuulda žanriliselt väga erinevat muusikat.
Traditsiooniliselt süütasid festivali uustulnukad – Järve Vene Gümnaasiumi lauljad - headuse,
rõõmu, rahu ja sõpruse märgiks küünlad.
Festivali avasid vilistlased M. Shavkun ja O.Shupan lauluringist „Takt” ( õpetaja G.Orlenko)
lauluga „Ja taas oleme me laval”.
Tervitusega festivalil osalejatele esinesid ansamblite juhendajad ja nende esinemine võeti suure
hurraaga vastu. Laval näitasid oma suurepäraseid pillimänguoskusi Valeri Antonov, Igor Zemski,
Aare Vaher, Igor Lumbe, Aleksander Kurnossov, Vladimir Jermakov ja solist Jevgeni Januševski.
Omapoolse muusikalise tervituse tõi Jõhvi ansambel „Romovõj Blues”.
Siis alustasid oma esinemistega õpilased Kohtla-Järve ja Ahtme Kunstide Koolidest, Jõhvi
Kultuuri- ja Huvikeskusest, Narva Koolinoorte Loomemajast, Kohtla-Järve Koolinoorte
Loomemajast, lauljad Sillamäelt, Jõhvist ja Järve Vene Gümnaasiumist. Sel korral olid kõige
nooremad esinejad Narvast, keda juhendab Igor Zemski.
Et festivalil oleks ka natukene pinget, valitakse
trummar, klahvpillimängija ja solist

esinejate seast parim kitarrist, basskitarrist,

Võitjaid valib välja žürii, mille moodustavad ansamblite juhendajad. Sel aastal läksid auhinnad
järgmiselt:
parim kitarrist- Nikita Galitski
basskitarrist - Stas Kossinov
klahvpillimängija – Mark Lang
trummar – Oskar Laada
solist - Gerd Svetlanov.
Võitjad said tänukirja ja kingituse.
Traditsiooniliselt antakse igal aastal eriauhinnad. Sel aastal anti need juhendajatele, kes on osalenud
kõigil 20-l festivalil.
Anna Rentiku – Loomemaja direktori preemia läks Valeri Antonovile
Valeri Korbi – riigikogu liikme preemia sai Igor Zemski
Niina Aleksejeva – Kohtla-Järve linna abilinnapea preemia sai Aare Vaher.
Ei unustatud ka esinejaid, kõigile jätkus mälestusesemeid, diplomeid, medaleid, tänukirju.

Ja loomulikult ei unustatud ka lastevanemaid. Medalid said perekonnad Laada ja Sitalo, kes elavad
igati kaasa oma laste muusikalistele edusammudele ja on alalised festivali külalised.
Sellele, et festival sai toimuda nii, nagu juubelile kohane panid oma õla alla KULKA, Hasartmängu
nõukogu, Kohtla-Järve linnavalitsus ja Koolinoorte Loomemaja.
Sotsiaalteenistus

