Lepojamies ar Jāni Buķeli!
LNT un Kanāla 2 šova „OKartes skatuve” atlases kārtās izturēja un dalību otrajā sezonā
uzsāka divpadsmit talantīgi, jauni dziedātāji.Viņu vidū arī viens skrundenieks - Jānis
Buķelis. Tā kā viņa darba vieta ir VUGD Kuldīgas daļa, tad ieguvis iesauku „Dziedošais
ugunsdzēsējs”. Jānis ar šo titulu ir apmierināts, jo lepojas ar savu profesiju. Šova
producents Guntars Račs par Jāni izteicis atzinīgus vārdus: ” Izskatās, ka viņš nav tāds
vieglas slavas tīkotājs. Viņš ir stabils cilvēks ar ģimeni un tiešām labām balss dotībām.
Es domāju, ka mēs no viņa varam sagaidīt visādas brīnumu lietas”. IEPAZĪSTIETIES JĀNIS BUĶELIS Jānis prata pārsteigt jau pašā pirmajā koncertā. Viņš izpildīja kanādiešu
rokgrupas „Nickelback” dziesmu „Rockstar” un uzstājās tik pārliecinoši, ka ieguva gan
žūrijas, gan skatītāju vērtējumā pirmo vietu. Par pirmo uzvaru sevišķi priecājās viņa
ģimene, jo pirms došanās uz šovu Jāņa sieva Dace teica: „Es novēlu viņam ticību sev
un uzvaru. Darīt visu, ko vien var un varbūt pat vēl vairāk nekā var!”
PIRMĀ KONCERTA VIDEO
Arī otrajā koncertā, apkopojot rezultātus, uzvaras garšu turpināja baudīt „dziedošais
ugunsdzēsējs” no Skrundas. Šajā koncertā visiem bija jāiejūtas blēžu lomā, kur lieti
noderēja aktrierprasmes. To, ka Jānim aktiermāksla nav sveša, skrundenieki zina, jo
viņš ne reizi vien sevi ir apliecinājis Alda Zalgaucka muzikālajās izrādēs. „Viņš ir
pietiekami atraktīvs, organisks, arī muzikāls. Atvērts visam, klausa režisoru,
nedumpojas, bet tajā pašā laikā nāk ar savām idejām un savu pienesumu”, tā par Jāni
saka vietējais Skrundas režisors Aldis.
Otro uzvaru Jānim atnesa amerikāņu pankroka grupas „The Offspring” dziesma „Why
Don’t You Get a Job?”
OTRĀ KONCERTA VIDEO Jānis atzīst, ka uz šovu ir gājis, lai uzvarētu, bet visu tur
notiekošo uztver kā vienu lielu piedzīvojumu un izbauda tajā katru mirkli .
Pirmo reizi Latvijas šovu vēsturē tiks radīts mūzikls, kura librets jau pamazām top.
Mūzikas repertuārs būs gan no pašu Okartes skatuves dalībnieku, gan citu autoru
darbiem. Piecpadsmit nedēļu garumā šova dalībnieki sacentīsies par balvu-galveno
lomu mūziklā. Mēs Jānim varam palīdzēt, aktīvi atbalstot piektdienas vakaros ar savu
telefona balsojumu, vai tāpat just līdzi un domāt labas domas. Teksts- Aivita
Emerberga
Publicitātes foto no www.lmk.lv

