JANINA RUMBIENĖ-SERAPINAITĖ, PETRO
(siuvėja, liaudies dainų pateikėja ir atlikėja)

Jaunystėje
išmokusi
siūti,
Janina
Rumbienė- Serapinaitė tuom užsiėmė ir
visą savo gyvenimą. Tai ir mėgiamas
užsiėmimas, ir darbas. Nuo ankstyvos
jaunystės Janina iš mamos išmokusi daug
dainų, jas prisimena ir dainuoja dabar.
Nemažai Janinos pateiktų dainų yra
įtraukta Kalnaberžės folkloro ansamblio
„Kalnaberžiai“ repertuarą.

Nuotraukoje Janina Rumbienė- Serapinaitė (trečia iš kairės)
Nuotrauka Daivos Staškuvienės

Biografija
Janina gimė 1933 m. Kėdainių r., Surviliškio valsč., Kalnaberžės k., kur gyvena iki šiol. Janinos
tėvai buvo ūkininkai. Tėvas − kaimo šviesuolis ir išradingas žmogus. 1917 metais, dar būdamas
jaunas, suirutės ir revoliucijos metu buvo paimtas į rusų kariuomenę ir, norėdamasis iš jos pabėgti,
su bendraminčiu pavogė garvežį, jį susiremontavo ir tuo garvežiu geležinkelio bėgiais grįžo
Lietuvon.
Grįžęs po truputį tapo savamoksliu gyvulių gydytoju. Iš profesijos žmogus buvo kalvis, bet kadangi
tas amatas nepatiko, ėmė domėtis veterinarija. Prisirinko tuo laiku sunkiai gaunamos literatūros,
skaitė, domėjosi ir palaipsniui žinias pradėjo taikyti praktikoje. Vėliau savo naująjį pomėgį
ištobulino taip, kad kolūkio laikais oficialiai dirbo veterinarijos felčeriu. Janinos mama mirė labai
jauna. Janina ir jos dvynė sesuo Elena paliko našlaitėmis dar vaikystėje. Mergaites užaugino
pamotė. Moteris jaunystėje išmoko siūti ir tuo vertėsi visą gyvenimą. Nuo vaikystės mėgo dainuoti
liaudies dainas, jos balsas yra labai gražaus, švelnaus tembro.
Ištekėjo už muzikanto Juozo Rumbos. Abu visą gyvenimą dirbo kolūkyje, pasistatė namą. Janina
Kalnaberžės kaime buvo žinoma kaip gera siuvėja.
Sūnus Steponas paveldėjo tėvų muzikalumą ir šiandien yra garsus bandonininkas, ne kartą rodytas
TV laidoje „Duokim garo“, įkūręs šeimyninę kapelą.
Dainuoti Janina išmoko dar vaikystėje, kol buvo gyva mama. Paaugusi atėjo į Kalnaberžėje tik
susikūrusį folkloro ansamblį, kuriame dainuoja iki šiol. Janina yra pateikusi apie 20 įvairios
tematikos dainų bei kitų tautosakos pavyzdžių, kurias užfiksavo dabartinė ansamblio vadovė Daiva
Staškuvienė.
Dalyvavimas konkursuose
2009m. kartu su folkloro ansambliu dalyvavo atrankoje į respublikinę Dainų šventę, dalyvavo
rajoninėje Dainų šventėje, dainuoja visuose vietiniuose renginiuose, filmavosi etnokultūrinės
sklaidos projekto laidoje, įrašas įdėtas http://www.youtube.com/watch?v=aOclsKSeOcg
Tradicijų pasekėjai
Sūnus Steponas Rumba. Iš mamos išmokęs dainų, o iš tėvo groti bandonija, Steponas yra įkūręs
šeimyninę kapeliukę, daug kartų dalyvavęs laidoje „Duokim garo“.

