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„Kas Tallinn on juba valmis?“ küsib Ülemiste järve vanake 
kõigilt, keda ta juhtub kohtama. Kui keegi peaks vastama 
jaatavalt, uputavat Ülemiste vanake terve linna üle. 
Seetõttu ei tohi linna ehitamine kunagi lõppeda. Tõsi ta 
on, linn ei ole siiani valminud ja ei ole ka uputust olnud, 
seetõttu ei ole olnud võimalust legendi paikapidavust 
kontrollida. Aga vast tasub otsida loos sügavamat mõtet 
– millegi lõplik valmimine tähendaks, et ei toimu enam 
mingit arengut, ja selleks, et jälle liikuma saada, tuleb kõik 
nulliga maha ajada. 

Kas 66-aastane naiskoor on valmis? Kindlasti mitte ja 
see on ainult positiivne. Võib julgelt väita, et naiskoor ei 
saa kunagi valmis. Alati leitakse midagi uut, mille poole 
püüelda.  Värskuse eest hoolitseb muutuv lauljaskond:  
kogenud lauljad lahkuvad ja peale tulevad uued.  Lahkuvad 
lauljad, kes on saanud aastaid mitmekülgset häälekoo-
litust, omandanud koori põhirepertuaari. Kuid tulevad 
lauljad, kel on värske energia, puhas kõla ning kes lisavad 
põhirepertuaarile ( ja ka uutele lauludele) seda miskit 
vinget omapära, mis just senini puudu on olnud. Kui laul-
jaskond uueneb, püsib koor noorena. 

Noore ja säravana püsivad ka koorijuhid. Meie koor-
meister Ene, kel täitus sellel aastal koori juures 40 aastat, 
on öelnud, et koor hoiab teda noorena. Just 
koori vaimsus on see, mille pärast ta 
jätkuvalt meiega on. Põhireper-
tuaar on ju sama, traditsioonilised 
kontserdidki toimuvad samades 
kontsertsaalides. Kuid lauljad 
ei kordu. See, et iga laulja toob 
koori juurde midagi erilist, ongi 
naiskoori väärtus.  

Seestpoolt ja väljastpoolt 
tehtud vaatlus- ja kuulamis-
analüüsi põhjal võin julgelt 
väita, et tegu on ühe väga 
heal tasemel harras-
tuskollektiiviga, kes 
teeb Muusikat ( just 
suure tähega). Ega 
parima naiskoori tiit-
lit tarbekaubana sooja 
toidu letis ei jagata. 
Eneseusku on vaja ja 
väärilisi väljakutseid, 
siis võib kindel olla, 
et areng jätkub 
ning naiskoor, nagu 
Tallinngi, ei valmi 
kunagi!

Tallinn  
ei valmi kunagi2011

LEHE VALMIMISELE PANUSTAVAD

Kärt Kallaste (toimetab), Triinu Arak, Grethe Juhkason, Kristi Kuningas, Pille Säälik (korrektuurivad, aitavad nõu ja jõuga), Lagle Heinmaa (joonistab), 
Triinu Arak, Helena Elme, Margot Hein, Karoliina Kalda, Kristi Kuningas, Helen Lempu, Eike Lorents, Ilja Maljutenko & Co., Aigi Margus, Marion 
Mitt, Annika Oper, Kristiina Pruul, Ene Puusemp, Triin Sakermaa, Pille Säälik, Annely Tank, Helene Urva, Maarja Ülper (kirjutavad). Fotod pärinevad 

TÜAN’i, TÜAN’i vilistlaskooride, TTÜAM’i ja TAM’i lauljate ning vilistlaste ja fotograafide Andres Tennuse ning Maanus Kullamaa kogudest.

Kärt, II alt
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04.-06.02 Suusalaager
12.-13.02 Laululaager Tartus
18.02 Neidudekoori eelproov laulupeoks
23.02. Esinemine Eesti Vabariigi  
 sünnipäeva aktusel TÜ aulas

03.03 Ühisproov TÜAN vilistlaskooriga 
18.03  Kontsert Viljandi Jaani kirikus  
 „Peagi lendab liblikaid“
25.03  Gaudeamuse proov
29.03  Neidudekoori eelproov laulupeoks

10.04  Konkursieelne lisalaululaager Tartus
2.04  Maskiball 2011
14.-17.04  Osalemine koorifestivalil „Tallinn 2011“   
 Tallinnas
29.04  Esinemine Arne Merilai juubeli etendusel   
 Tartus

05.-08.05 Nordic Student Singers’ Summit 2011 Linkö  
 pingis, Rootsis
15.05  Kevadkontsert „Ütle sina...“ TÜ aulas
25.05  Gaudeamuse proov

02.06  Gaudeamuse proov
11.-12.06  IV Triin Kochi kooride laulupäev Sulbi   
 laululaval
24.-26.06  XVI üliõpilaste tantsu- ja laulupidu  
 Gaudeamus Leedus

01.-03.07  XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm“   
 Tallinnas

19.-21.08  Koorilaager Draama 2011 ja Põhuteatri eten-
dusteks valmistumiseks

30.08 Esimene korraline sügissemestri kooriproov

03.09  Lisaproov juubelietenduse taasesitamiseks
04.09  Juubelietenduse taaslavastus Põhuteatris
06.09  Arne Merilai inauguratsiooniloengul esinemine
09.09  Juubelietenduse taaslavastus Tartu Ülikooli 

kirikus
06. -22.09  Uute lauljate vastuvõtt
22.09  Tartu Ülikooli mälestuspäev

01.- 02.10  Sügisene laululaager Otepää gümnaasiumis  
20.10  Keele ja Identiteedi sümpoosion
22.10  Nelja koori korvpallimatš ja pidu

01.11 Alo Ritsingu ja Ants Üleoja juubelikontsert 
külastamine kooriga

03.11  Naislaulupäeva proov Forseliuse Gümnaasiumis
10.11  Maailma Kultuuri Nõukogu auhindade jagamine
12.11 Lõuna-Eesti Meeslaulupäev TÜ aulas
19.11 Lõuna-Eesti Naislaulupäev TÜ aulas
22.11 Ene Ahvena 40. tööaasta tähistamine koos 

vilistlaskooriga
10.12 Jõulukontsert Tartu Ülikooli Kammerkooriga „Oot-

sin pühi tulevada“      Ülikooli kirikus
16.12 Jõulukontsert Tartu Akadeemilise Meeskooriga 

„Õnneõhevil“ Tartu Jaani kirikus ja pidu „Vana-
Kreeka jõulud“ Rotalia korporatsioonis
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Naiskoori presidendiks olemist on millegipärast 
üpris keeruline sõnadesse panna. Sellega 
kaasneb suur vastutus nii koori kui dirigendi 

ees. Kohustusi on seinast seina, mis iseenesest teevadki 
selle ameti huvitavaks ja väljakutsuvaks. Tegelikult sead-
sin selleks hooajaks endale ainult ühe suure eesmärgi 

– mitte vedada koori ja dirigenti alt.
Olen alati hea meelega olnud töömesilane, kes askeldab 

tagaplaanil, et asjad sujuksid ja tehtud saaksid. Asjatatud 
sai nii Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi õpilasoma-
valitsuses kui ka neidudekooris Canzone koorivanemana. 
Koorivanema ülesanded ei ole küll TÜAN-is ja Canzones 
võrreldavad. Tegu oli kergete jooksvate tegevustega nagu 
nootide jagamine, kohaloleku kontroll reisidel ja vajadusel 
üldine abi dirigentidele ning lauljatele. 

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor ja selle korralda-
tus on aga hoopis teine maailm. Noorlauljana ei suutnud 
ma ära imestada, kuidas asjad küll pealtnäha nii sujuvalt 
toimivad. Oli ju tegu väga tiheda hooajaga, kuhu mahtusid 
mitmed projektid, esinemised ja koori 65. juubel. Teisel 
aastal, kui sain kätt proovida tehnilise ametis, siis hakkasin 
mõistma naiskoori köögipoolt. Olin tegelikult väga õnne-
lik, et saan midagi asjalikku teha, kuna selleks hetkeks oli 
naiskoor ennast ilusasti sügavale südamesse juurutanud. 

Ei osanud ilmaski ette kujutada, et sellest hooajast tule-
nevalt valitakse mind naiskoori presidendiks. Raske oli 
ennast eelmise kümnendi presidentide reas ette kujutada ja 
mõista, miks üldse kaalutakse mulle sellise au ja vastutuse 
andmist, kui olen kooris ainult kaks aastat laulnud. Ometi 
nii see läks ja hetkel veel, olen küll selle üle väga õnnelik 
ja uhke. Leian tavaliselt alati viisi, kuidas lubadused täita. 
Naiskoori presidendiks olemine ongi üks suur lubadus 
koori ja Triini ees.

Kui oleks vaja presidendi ametit ühe sõnaga kirjeldada, 
siis valiksin selleks  „põnev“.  Tegevusest puudust ei tule 
ja valdav enamik päevastest ja öistest mõtetest ning toi-
mingutest on suunatud naiskoorile, aga sellest on ainult 
hea meel. Võimalus õppida palju uut, suhelda inimestega, 
kellega oma elus muidu üldse kokku ei puutuks, ja osata 
aega planeerida. Samas on tegu ka suure väljakutsega. Pide-
valt tuleb analüüsida iga sõna ja tegevust, et edaspidi vigu 
vältida ning paremini toimida. 

Kõige enam pelgasin ja tegelikult pelgan siiamaani 

avalikku kõnelemist. Koori ees rääkides enam käed ei värise 
ja süda ei peksa, aga esimestel kordadel küll. Kummaline, 
et inimesed, kellega kaks aastat koos lauldud ja suheldud, 
suudavad sellistel hetkedel mõjuda hoopis teistsugusel 
kujul. Ning millegi pärast asjad, mis peas läbi mõeldud, ei 
tule sõnades päris samamoodi välja. Siiski annab koori ees 
rääkimine mulle võimaluse näha lauljaid prooviruu-
mis ka eestpoolt. See privileeg on üldjuhul ainult 
Triinil, Enel ja Vivianel. 

Loomulikult ei tee ma seda kõike aga üksi. 
Suure osa tööst teeb ära juhatus, kus on 
särasilmsed ja hakkajad neiud. Ja eriti 
usin on koorivanem Margot, kellega 
moodustame minu arvates päris 
hea tiimi. Palju abi ja tuge tuleb 
ka kogenumatelt lauljatelt, kes 
õnneks ikka vastavad mu küsi-
mustele ja kirjadele. Lisaks olen 
õnnelik, et mul on võimalus 
teha Triiniga koostööd mitte 
vaid dirigendi ja lauljana.

Koorile sooviksin rohkem 
ühtehoidmist ja teistega 
arvestamist.  Proovidest 
tuleks võtta maksimaalne. 
Meie koori ees on üks Eesti 
parimaid dirigente, seega 
pole mõtet raisata energiat 
pooleldi tehtud tööle. Leian 
ikka, et kui midagi juba teha, 
siis teha seda täiega. 

Naiskoori astumine 
on kindlasti üks 
minu elu parimaid 
otsuseid. Seda nii 
muusikaliselt kui 
kogemustelt, mis 
ma seoses ameti-
tega ja erinevate 
inimestega suht-
lemisega eluteele 
kaasa saan 
pakkida.

Noorim president 

Marion
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4.02.2011 
Tere jälle, armas Päevik!
Jess! Ma ei oska kirjeldada, kui hea meel mul on, et see aasta on suusalaagri asemel hoopis 
laualaager. Nagu sa tead, pole ma suusatamisega just sina peal, aga lumelauasõitu tahaks küll 
proovida. 

Lauluõed on rääkinud, et kes pole suusalaagris käinud, pole õige naiskoorlane. Ikka ja jälle 
on nad muigega lausunud: „What happens in suusalaager, stays in suusalaager.“ Kõik need 
meenutused, kahemõttelised suusanaljad ja TTÜ meeste poolt saadetud laualaagrit tutvus-
tavad ülivaimukad meilid on ootused väga kõrgele ajanud.

Aga olgu, jooksen nüüd TÜ spordihoonesse, seal saab Laualaager 2011 avapaugu, meid 
paigutatakse autodesse ja sõit Voorele võib alata!

5.02.2011 
Kas ka sina tead, kulla Päevik, et suusabaasis on tantsupidu!!! 
Eile ootas meid vahetult enne Voorele jõudmist ees esimene katsumus, milleks oli õhupallide 
katki istumise teatevõistlus. Tagumik lumes märjaks kukutud, saime igaüks pildi, mille järgi 
jaotusime Voore puhkekeskuses tubadesse. Sa oleks pidanud nägema, mis sagimine pärast 
piltide kätte saamist lahti läks, et välja uurida, kes kellega ühte tuppa sattus. 

Õhtul läks peahoones lahti selline tants ja trall, mis jääb mulle kindlasti pikaks ajaks meelde. 
Noored, mitte-enam-nii-noored, mehed, naised – KÕIK tantsisid! Seinal jooksid selle talve 
kõige kuumemad lumelauavideod, töös oli legendaarne Tankla (baar) ja muusikat jagus umbes 
täpselt igale maitsele.

Kõige selle tulemusena me täna hommikul toakaaslasega võimlema ei jõudnud, Joonas käis 
küll umbes viis korda ruuporiga ukse taga, aga meid ei liigutanud miski.

Tänase päeva võib siiamaani kokku võtta kui kõige sportlikuma päeva mu elus. Mõningad 
näited: kaheksakilomeetrine suusamatk, sinna vahele pikima liu, õllepudelile lumest laua ehi-
tamise ja kiiruse peale suusatamise võistlused. Pärastlõunal põhjalikum tutvumine lumelauaga 
(mittehuvilistele lumejalgpall) ning just jõudsime tagasi ööorienteerumiselt. Siinkohal luban 
sulle, et järgmisel talvel kasutan iga võimalust, et oma lumelauaoskusi arendada.

Aga nüüd suitsusauna!

6.02.2011 
Täna hommikul saime teada võistluste lõpptulemused, 
meie võistkond jäi napilt teiseks. Aga pole hullu, see kogemus ise oli tuhatmiljonsadaviisküm-
mendkolm korda vingem kui ükski võistluse võitmine olla saaks. 

Oh suusalaager, oh suusalaager, millal sina ( jälle) tuled? Mul on valmis juba tutimüts, suu-
sajope, villased sokid, tutimüts, suusad, tutimüts, kindad, kelk, tutimüts...

Kristiina päevikKristiina päevik
LEKITAS: Kristiina, I alt

Muide, see laualaagrit tutvustavas meilis välja 

reklaamitud lumelauainstruktor Kuuse-Ints polegi mingi 

rekkamehe vuntside, libedate dresside ja tossudega 

kohalik Nõia-Intsu taoline nagu ma kartsin, vaid hoopis 

üks TTÜ meeskoori laulja.
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Maskiball on tehnikaülikooli 

Akadeemilise Meeskoori 
traditsiooniline seltsiüri-
tus mida on peetud juba 
alates aastast 1957 ( s. o 

juba üle poole sajandi!). Iga paaritu aasta 
naljakuu esimesel laupäeval on meeskoor 
kokku kutsunud oma parimad sõbrad ning 
korraldanud neile uhke stiilipeo. Selle ürituse 
jaoks vändatakse iga kord uus maskiballi film, 
lavastatakse näidend, tuuakse kohale profes-
sionaalsed muusikud ja muud elukutselised 
meelelahutajad. Stiilsesse rüüsse pole riie-
tunud mitte ainult peolised, vaid ka ruumid, 
milles pidu toimub.

Selline suurejooneline pidu ei sünni 
loomulikult üleöö. Lisaks peakorraldajate 
ettevalmistustööde algusele on terve koor 
juba mitu kuud enne peopäeva grupeerunud 
väiksemateks puntideks, mille sees hakatakse 
tegema ettevalmistusi erinevate atraktsioo-
nide ja etteastete tarbeks. Toimuvad nn 
pundikoosolekud, kus lahendatakse üritusega 
seotud insener-tehnilised–sisulis-esteetili-
sed nüansid ja detailid. Siin on sageli tulnud 
kasuks ka erialased teadmised ehituses, 
sidetehnikas, filmikunstis ja muudes vald-
kondades, mille spetsialiste meeskoor endas 
hoiab. Kõige tähtsamaks ressursiks on siiski 
aeg ja närvid, mida Maskiballi korraldamine 

halastamatult kulutab. Ja nagu kõigest sellest 
oleks veel vähe, esitas 2011. aasta Maskiballi 
peakorraldajate tiim kõikidele puntidele 
nõudmise, et sel korral olgu kõik teistmoodi 

– uues kohas ja uue kontseptsiooniga!
Meile tundus, et viimased maskiballid 

olid saanud kuidagi liiga harjumuspäraseks. 
Pundid olid muutunud mugavaks ning eelis-
tasid kõike korraldada  täpselt samamoodi 
nagu seda oli tehtud enne. Kui seltskondli-
kel üritustel küsisime meenutusi meeskoori 
Maskiballidest, siis saime pea alati esimeseks 
vastuseks “Ah, see Glehni pidu ...”. Lossile 
mõeldes kippus tekkima võrdlus teerajaga 
üle värske ja rohetava muru, mida mööda on 
ju mõnus ning tuttav käia, aga mujal on ikkagi 
rohi rohelisem ning värskem. Peagi sai selgeks, 
et kui me tahame panna pundid uutmoodi 
mõtlema, peame nad suunama uutele teera-
dadele väljaspool kodust Glehni lossi.

Niisiis - kõige tähtsamaks ülesandeks oli 
leida peo pidamiseks uus ja väärikas koht. 
Teist sellist kohta nagu Glehni loss, kuhu gla-
muurse peo tarbeks mahutab ennast hästi 
ära ligi pooltuhat inimest ning kus terve 
meeskoor saab nädal aega enne peoõhtut 
dekoratsioone luua, oli keeruline leida. Lisaks 
pidid olema täidetud kõik ohutusnõuded, mis 
saidki põhjuseks, miks ei saanud valida ühte 
potentsiaalset peopaika kesklinnas. Õnneks 

saabus ühel koosolekul kauaoodatud mur-
dehetk, kus leiti, et kõige parem mõte on see, 
mis oli kõigile juba sügisel filmi  “Eyes Wide 
Shut” vaadates kukla taha idanema jäänud. 
Maskiball, tõeline maskiball suures ja uhkes 
mõisas! 

Uhke mõis ei lasknud ennast kaugelt otsida, 
mõisahoone leidsime linna vahetust lähedu-
sest. Esmamulje oli hingematvalt ilus - nagu 
mõnes vendade Grimmide muinasjutus. 
Tuledesäras saalid, vanaaegsed maalid, mit-
mevärviline ja reljeefne tapeet, parkettpõrand,  
kristall-lühtrid – kõik see lummas ja pani 
muretsema üheaegselt. Peale läbirääkimisi 
jõudsime mõisaomanikega kokkuleppele, et 
saame selles hoones maha pidada ühe tõelise 
maskiballi.

Päris ehedas mõisainterjööris maskiball 
siiski ei toimunud. Meeleolu loomiseks olid 
üles seatud arvukad valgusinstallatsioonid, 
mis lisasid ruumidele kirkamaid värve. Lisaks 
ehitati artistide etteastete jaoks peasaali lava. 
Varasematest Maskiballidest harjumuseks 
saanud ehitustööde mahtu ei saanud muin-
suskaitse all olevas uhkes mõisahoones 
meestele loomulikult lubada. Hoolimata 
üldisest ehituskeelust said mõned haamri-
naela gurmaanid oma vajadused rahuldatud, 
meisterdades keldrisse vaheukse, mis lõpp-
tulemusena paraku varjas liigagi efektiivselt 

TEKST/KORRALDUS: Peep, Peeter, Margo, Andres, Randar, Ilja
FOTOD: Kaspar Kallip

Maskiball 
küttis 

Ühel soojal augustiõhtul kogunesime meie - madalama hääletämbriga 
osa meeskoorist - ühele kaugele laiule, mille kaardilt leidmisega 
oli hiljem endalgi tublisti tegemist. Sellesse ekstreemsesse kohta 
ei põgenetud sugugi mitte töö, naiste ega laste eest. Seda kohta 
oli vaja selleks, et korraldada ajutorm ühele põletavale teemale: 
milline võiks välja näha järgmine meeskoori MASKIBALL. 
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külaliste eest õuduste toa ja absindibaari ( ja 
tore oligi, absindisõpradele jäi rohkem).

Maskiballile eelnev nädal möödub pea 
kõigil meeskoori meestel alati ühel lainel. 
Tavaliselt on paljud võtnud selleks puhuks 
koguni puhkuse, et saaks rohkem pühenduda 
ehitustöödele. Veidi hõredamast töögraafi-
kust ei pääsenud usinamad meeskoori mehed 
ka seekord. Maskiball tuli viia võiduka lõpuni, 
pärast seda tulgu või veeuputus!

Omaette närvikõdi tekitas transport lin-
nast mõisa ja tagasi.  500 inimese liigutamine 
kindlatel kellaaegadel punktist A punkti B 
tundus esmapilgul nagu mingi kõrgemat järku 
logistikaülesanne. Aga ennäe imet, inimesed 
saabusidki täitsa õigeks ajaks täitsa õigesse 
kohta. Bussisekeldustega tuli arvestada ka 
pärast kella kahte öösel, kui bussijuhid hak-
kasid väsinud või hoopis erksas tujus peolisi 
tagasi linna viima. Siingi näitasid meie kallid 
külalised üles tõelist mõistlikkust ning sõidud 
püsisid ilusti graafikus.

Uskumatu, aga tõsi: Maskiball saigi niisu-
gusel kujul toimuma, nagu me kõik soovisime 

- kui ei oleks ise kohal käinud, polekski usku-
nud. Pealaval astusid üles mitmed tuntud 
artistid, kes soojendasid õhtu peaesinejaid: 
Häbelike Mokkade ja meeskoori hõbekõ-
ride vokaalgruppi. Üllatuslik esinemine tõi 
endaga kaasa ovatsioonid, mis ei tahtnud vai-
buda ka järgmise artisti, Malcolm Lincolni, 
esinemise ajal. Keskööl, kui oli kõlanud mõi-
savaimu tänuavaldus pidutsevatele noortele, 
üllatas külalisi šarmantse esinemisega kaba-
reetrupp, kes tegi pealtvaatajaile meeldejääva 
etteaste. Ehedat kunsti pakkusid külalistele 
videopunt oma uue kassahitiga ning teatri-
punt, kes lavastas järgmise episoodi himura 
roboti saagast. Maskiballile värsket hingamist 

toonud noortepunt andis pidulistele võima-
luse lõõgastuda maheda vesipiibu seltsis ning 
idamaiseid rütme kuulates. Teise korruse koh-
vikus pakuti kehakinnitust koduküpsetatud 
suupistete ja muffinite näol, lisaks mängisid 
taustaks tuttavad artistid meeskoori ridadest. 
Erinevad esinejad astusid üles ka keldrikorru-
sel, kus pakkusid parimat teenindust mehed 
sukkpükstes aka õllepunt. Tegevust jätkus 
kogu õhtuks ja ööks –  paljudel külalistel jäid 
osad ruumid sootuks külastamata. Õpetus 
järgmiseks korraks: meeskoori Maskiball 
kestab vaid ühe öö, võtke viimast!

Öisest peost ja glamuurist andsid hom-
mikuks tunnistust vaid üksikud siin-seal 
vedelevad suled ja paelad. Peale operatiivseid 
koristustöid, kus kõik pundid seadsid ruumid 
peoeelsesse seisu, saabus hetk, mida me olime 
kartnud alates esimestest sammudest seal 
mõisas – kahjude hindamine. Meeldivaks 
üllatuseks oli see, et ainsaks pretentsiooniks 
oli öösel kõlanud tuletõrjealarm, millega üks 
ülemeelik külaline oli otsustanud endale prit-
simehed seltsi kutsuda.

Legendi järgi olevat kunagi Essu mõisa 
mõisnik lasknud treppi nii kaua ümber ehi-
tada, seni kuni see oli muutunud vettpidavaks. 
Maardu mõisa õnneks ümber ehitama ei 
pidanud.

Täname teid kõiki, kes te osalesite meie 
maskiballil või vähemalt olite mõtetes mei-
tega! Kohalviibinute seast krooniti mõtetes 
peokuningannadeks just tütarlapsi Tartu 
Ülikooli Akadeemilise Naiskoori seast!

Ootame sisimas juba järgmist 2013. aasta 
kevadet, mil toimub järgmine meeskoori Mas-
kiball ning avaneb võimalus taaskord oma 
laulusõsaratega jalga keerutada ning meel-
divalt aega veeta.

TEKST/KORRALDUS: Peep, Peeter, Margo, Andres, Randar, Ilja
FOTOD: Kaspar Kallip
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M illine koorilaulja ei 
unistaks konkursivõi-
dust? Tartu ülikooli 

akadeemilisele naiskoorile tõi seekordne 
rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2011“ 
palju rõõmupisaraid ja naerukilkeid. Tegime 
konkursi nimel intensiivset tööd kogu hooaja 
vältel. Aprillikuu lähenedes muutusid iganä-
dalased proovid pikemaks.

Kolm nädalat enne konkurssi ümisesin 
„Sancta Mariat“ ja teisi konkursilugusid bus-

sis, tänaval jalutades ja duši all. Kui keegi küsis 
minu pideva ümina kohta, teadis mõni mu lähe-
matest sõpradest kiiruga vastata: „Ära sega! Ta 
harjutab.“ Kaks nädalat enne konkurssi olid 
minu ülakorruse naabrid Mägiga nii ära tüüda-
tud, et harjavars aina tagus vastu minu toa lage.

15. aprilli hommikul oli meil seitsme minuti 
pikkune akustikaproov Estonia laval. Iga koori-
laulja teab, et ega selle ajaga suurt midagi teha 
ei jõua – lavale, positsioonid paika, veidi saab 
katsetada iga laulu algust ja jälle lavalt maha.

Istub suveöö mu kõrvale ja kõneleb: „Hästi tehtud!“

Lava taga seistes ja märguannet oodates 
jõudsid põlved nõrgaks minna. Eva ja Laura, 
kelle vahel ma laval seisin, naeratasid julgus-
tavalt. Samasugune mõnus ilme oli ka paljudel 
teiste vanemate lauljate nägudel. Sügav hin-
getõmme, seelikusaba pihku, miljoninaeratus 
näole - ja lavale marss! 

Esinesime oma plokis kolmandana, TTÜ 
Akadeemilise Naiskoori ja Tšehhi tütarlaste-
koori Ondrašek järel. Tšehhid tõlgendasid 12 
minuti pikkust esinemisaega üsna vabalt ning 
see läks neile lõpuks ühe trahvipunkti maksma. 

Meie lavaaeg 11.26 – 11.38. Sellest on vähe 
meeles. Närvid tegid oma töö. Kõhus lennel-
nud liblikad suutsid siiski pärast „Sancta 
Mariat“ maanduda ja Mägi „Pieta'd“ oli juba 
märksa mõnusam laulda. Esimest korda sain 
Mägi ajal tõelise tunde kätte just  konkursi-
olukorras Estonia laval. Mingil hetkel kadus 
aeg ja ruum. 

Konkurentidest. Uskumatu, kui mitut 
erinevat moodi võib ühte laulu tõlgendada! 

TEKST: Annely, II sopran
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Istub suveöö mu kõrvale ja kõneleb: „Hästi tehtud!“

Nystedti „Sancta Maria“ puhul oli sama palju 
versioone kui koore. Olles ladina keelt üsna 
põhjalikult õppinud, ei suutnud ma mõista, 
kust mõned koorid oma hääldused küll võtsid. 
Mitmel meie tüdrukul oli teatud repliikide 
ajal raske naeru tagasi hoida, kuna sõnad olid 
kohati ikka väga ära moonutatud. Oli ka tõeli-
selt ilusaid esitusi ja hetki. Näiteks naiskoor 
Prima Vista Ukrainast – milline piano! 

Päevakavas oli kontsert Niguliste kirikus. 
Meiega koos esinesid Nigulistes vokaalan-
samblite võitja Chillinin ja minu üks 
lemmikuid Oregoni kammerkoor Ühendrii-
kidest. Lisaks Bergeni kammerkoor Norrast 
ja E STuudio tütarlastekoor. 

Lavalt maha tulles saime ootamatu teate – 
TÜAN oli valitud grand prix' vooru!!! Segadus. 
Seisime puntras Niguliste garderoobis ja meie 
keskel ehmatanud näoga Triin. Aega oli üks 
tund. Haarasime ruttu oma asjad ja jooksime 
valgetes riietes Estonia poole. Tüdrukute 
näod olid jooksmisest hoolimata laial naerul 

ja emotsioonid olid võimsad. Mingil hetkel saime 
pisut häält teha, et oma GP repertuaar läbi laulda. 
Järgmisel hetkel suunati meid lava taha, seejärel 
RAMi ruumi. Hetk hiljem oli meie lavaaeg. See 
energia, mis tol hetkel laval oli, on kirjeldamatu. 
Saime võimsa aplausi, vähemalt üks žüriiliige 
aplodeeris püsti, samuti paljud publiku hulgast. 
Senini räägib hääleseadja Viviane, et naiskoor 
lausa säras GP laval. 

Autasustamine. Viimaks jõudis järg naiskoori-
deni. Öeldi ära kolmas koht. Seejärel hetk – teine 
koht – Ondrašek Tšehhist! Vaatasime tüdruku-
tega üksteisele suurte silmadega otsa. Mitmed 
puhkesid nutma. Naiskooride kategooria võit oli 
käes!!! Festivali ilusamaid hetki oli „Puhu tuul“, 
mida GP võitja Sola laulis läti keeles ning ülejää-
nud Estonia kontserdisaal eesti keeles või üminal. 

Mida muud festivalid ongi kui rahvast ja rah-
vuseid liitvad muusikapeod? Võistlemised on 
võisteldud ning päeva lõpuks on peamine siiski 
oma muusikaga teisi inimesi ning ennekõike ise-
ennast rõõmustada. 
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Mulle meeldib väga lauseke: „Elame, näeme.“ 
Selles tillukeses üteluses on sada palet – 
tõesti, tõesti, kui veel elus oleme, siis näeme 

taas. Või kui edasi elame, saame teada, mida põnevat juh-
tub. Seekord nägi naiskoor Linköppingit ja järgmisel korral 
kaevad kõik Põhjamaade koorid Tartut. Seda muidugi alles 
siis, kui eluratas on oma ringid teinud ja kolm aastakest 
edasi veerenud.

Mõte Põhjamaade Üliõpilaskooride Festivalile sõita 
tundus esialgu vist pea kõigile kallitele naiskoorlastele 
minupoolse jampsimise ja utoopiana. Sai ju asi välja käi-
dud veebruari alguses, kuid sõit pidi toimuma juba mais. 
Selleks ajaks tuli kokku ajada seltskond, kes sõidab, otsida 
üles rahapada, 20 laulu selgeks saada ja muidugimõista 
bussid-laevad-hobukaarikud broneerida.

Kuid retsept õnnestumiseks on lihtne: tuleb olla vas-
tikult järjekindel, hullumeelselt endasse uskuv ja palju 
panustav. Esimese asjana tuli lugulaul kaugest Rootsist 
ette laulda meie lugupeetud dirigendile, kelle pähe sai 
rääkimise tulemusel suur auk puuritud ja see oma mõtteid 
täis valatud. Kuna kammerkooril oli mai alguses aga juubel, 
siis Triin ise kaasa sõita ei saanud, kuid lubas, et kui me 
saame kahekümnepealise kamba kokku, siis pole tal meie 
sõidu vastu ülemere kuningriiki midagi. Ja hollarii – sai-
megi 22 piigat kokku! Küll oli seal mõningast veenmist ja 
muid äraostmistaktikaid, kuid kes seda enam ikka mäletab.

Sõit imemaale oli täis vaprust ja enesesalgamist. 4.-9. 
maini tuli naiskoori näitsikuil sõuda merd, kannatada 
bussisõitu teater Vanemuise punase bussi kuumal ülemi-
sel ja külmal alumisel korrusel, püüda end toita kolekallis 
Stockholmis ning loomulikult hoida üleval esinemisi ja 
pidusid, mis ilma meie osaluseta oleks kindlasti täitsa 
loppi vajunud.

Põhjamaade laulvad tudengid erinevad meist ja üks-
teisest nagu parima päeva kirju koera (no see lapsepõlve 

kook, mida Leopold tegema õpetas) sees olevad marme-
laaditükid. Mõned koorid oskasid kenasti laulda, teised 
panid rõhku lavalisele liikumisele. Pidudel suunduti 
meie õnneks ja tegelikult ka suureks üllatuseks ülikitsalt 
tantsuplatsilt baari, kus joodi ohtralt õlut ja veini. Öösiti 
armastavad noored põhjamaalased joogat, massaaži ja 
lärmi. Ja nii hämmastav kui see ka ei tundu, tähendab 
nende jaoks pidulik õhtusöök tõepoolest 4-tunnist laua-
sistumist koos kolmekäigulise õhtusöögi, kombekohaste 
laulude ja esinemistega, kusjuures riidesse on end pandud 
nii nagu peole oleks oodata Rootsi kunni isiklikult.

Suur galakontsert oli üles ehitatud erinevate blokkidena, 
oma sõna said kõik kooriliigid ning boonuseks olid ühised 
leelotused Euroopa klassikutelt (Orff, Verdi). Meeskoorid 
laulsid nii ilusasti, naiskoorid oleks olnud perfektsed, kui 
siinkirjutaja poleks ühte pausi sisse laulnud ja rõõmsalt 
üle terve kontserdiks sätitud saali „men“ karjatanud („it's 
raining <paus> men“-ist sai ühtne joru). Õnneks saan 
end lohutada teadmisega, et segakoorid laulsid vist kõik 
pausid sisse ja enamik noote mööda. Aga pole viga, nad 
olid muidu väga kenad ja ohtralt lõhnastatud, kuigi see oli 
rängalt igasuguste allergiate kartuses keelatud...

Tulles tagasi loo algusesse, anti Rootsis meie nais-
koorile üle teatepulk järgmise festivali korraldamiseks 
Tartus. Seega on meil koos sõpradega suurepärane või-
malus 2014. aasta kevadel näidata, kuidas ja mida laulame, 
missuguseid toite sööme ja kui kiiresti jalga keerutame. 
Käed hakkavad kohe sügelema ja pea kompuutrina tööle – 
mida kõike annab teha ja kui hästi saab sellist suurüritust 
korraldada, kui kambas on sellised naised nagu meil on. 
Võib-olla saab tõesti teoks 2005. aasta juubeli korraldus-
toimkonna suur unistus uhkest peost, kus külalisi võtavad 
vastu suurte tiibadega poolpaljad inglid. Fantaasiaks on 
põhjust, kallid naised.

Elagem, et näha! Töö nõuab rügamist ja pidu pidamist!

Kuidas ma
seal…

käisinTEKST: Maarja Ülper
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Kuidas ma
seal…

ei käinudTEKST: Pille, I alt

M ina  jäin neist Põhjamaade üliõpilaskooride festivalile (NSSSile) minejaist taaralinna maha, oli igasu-
guseid töiseid tegemisi ja ju minu rind nii rasvane polnud kui neil, kes lisaproove tegid ning lõpuks 
järgmise festivali korraldajaau koju tõid.  Aga mis muljeid need käijad, keda oli kahekümne ringis, siis 

kaasa tõid? Kahtlemata tulid nad koju tagasi heatujuliselt, sest NSSS-ilt on võimatu halvatujulisena saabuda, kuna 
lisaks laulmisele on seal samavõrra olulisel kohal üliõpilasvaimu paljundamine. Nii et allpool mõned killud, mis sellest 
üritusest minuni jõudsid ja meelde jäid. Mõni rohkem ja mõni vähem naistesauna jutu mekiga.

-„Tead, Pille, kuidas me TIPi naiste jaoks nüüd kuvandume?“
-„Ei tea, kuidas siis?“
-„Teeme Tartut, oleme õrnad!“ (TÜ naiskoori lauljate seljas 

võib seelikut-kleiti väga sageli näha. Tihti peetakse meid 
vanamoodsatekski).

-„Tead, Pille, Svea oli täitsa pöörane ning jõi end mõlemal 
õhtul konjakist korralikult švipsi ja oli väga lõbusas tujus, 
sest väidetavalt oli kõval koolipõrandal magamine muidu 
võimatu.“ 

-„Tead, Pille, Tiia, vaeseke (meie koori üks korralikemaid 
neide, pediaatria resident ja pealekauba veel kuldaväärt 
noodikoguja), oli sunnitud elus esimest korda tänavale 
oksendama.“ 

-„Ohoo, Tiia,  ja nii purjus või?“
-„Ei, tema ei olnud purjus, ta sai kõhugripi. Ja kuna ürituse 

orgunn oli nagu ta oli ja vaene Tiia pidi kõhukrampidega 
ööbimiskoolimaja ukse taga ootama, kuni korraldajad 
võtmetega saabusid, jõudiski viirus ette...“

-„Kuus meie neiut jäid sellesse kõhugrippi.“
-„Ja kust see kõhugripp siis tuli?“
-„TIPi meeskoori käest.“
-„Ja kuidas see haigus siis meie tüdrukuteni jõudis???“
-„…“

-„Te laulsite seal Carmina Buranat, jah?“ 
-„Laulsime jah, aga kogu see õpetamine seal oli nii pealis-

kaudne... Aga noh, suurvormid on meie käes ju käkitegu.“ 
-
-„Ja mis mulje jäi siis seltskondlikest üritustest üldises 

plaanis?“
-„Ei noh, galaõhtul olid kõigil kõhud hullult tühjad, aga süüa 

eriti ei lastud, sest iga raasukese aja tagant tuli laulda neid 
svenssonite joogilaulukesi. Ning Maarja Ü. tõmbas taas 
peo käima, nagu ikka.“

-„Jaa, kujutan ette...“

-„Oi raisk, oli alles orgunn seal Rootsimaal, need tüübid olid 
kohati ikka täiesti kuu pealt kukkunud. No väga tore, mul 
käed juba hullult sügelevad, et naiskoor saaks 2014. aasta 
NSSSi korraldama hakata. Milline võimalus ülikoolile ja 
Tartule end tutvustada! Varsti lähen selle teemaga Kulno 
juurde“. (Kulno Kungla on TÜ üliõpilasmaja tegevjuht, 
tõenäoliselt samas ametis ka 2014. aastal, kui Tartu NSSSi 
võõrustab.)

Loodetavasti saab siis 2014. aastal Tartu linn ja ülikool 
endale naiskoori suurepärase korraldustöö läbi juurde 
ühe meeldejääva ürituse. Ehk siis – barrikaadidele, kaas-
võitlejad akadeemikud!
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Laulud 
Laulude Laulust

Kas kammerkoori kingitus oli sinu jaoks üllatus?
Täielik üllatus. Ma mäletan hästi, et oli juubel ja sel samal 
hetkel kui pärast kontserti õnnitlejad tulid, ma saingi teada. 
See on üks kingitus kooriga seoses, mille üle mul on olnud 
hullult hea meel. See oli nii ootamatu, keegi ei ole sellist 
asja varem teinud. Ja mida siis veel koorile kinkida? 

Ma ei kujuta ette, mis nipiga saadi Tõnu Kõrvits nõusse:  
ta on niivõrd hõivatud helilooja ja tal on kohutavalt palju 
tööd. See, et ta üldse võttis ette meie teose nii kiiresti 
valmis kirjutada, on vägev. 

Kui palju sa Kõrvitsaga enne teose valmimist 
koostööd tegid? 
Sellega on selline tore lugu, et kui kingituse kätte saime, 
siis järgmisel päeval ma küsisin kammerkoori presiden-
dilt, millal ja kuidas heliloojaga ühendust peaks võtma ja 
teose valmimist arutama. Ta ütles mulle, et Tõnu Kõrvits 
võtab minuga ise ühendust ja siis me räägime, milline 
teos võiks olla. 

Ja ta helistaski. Juba mai lõpus ( juubelikontsert oli 
aprillis) ja ütles, et tal on nüüd teos valmis ja küsis kas 
ma tahaksin seda näha… Ma olin tükk aega lihtsalt vait, ei 
osanud midagi öelda. Ma ütlesin talle, et ma arvasin, et me 
arutame veel. Aga Tõnu vastas, et tal tuli üks vägev idee, 
hakkas kohe kiiresti kirjutama ja ... nüüd on see valmis. 

Kust ta nii kiiresti inspiratsiooni leidis?
Ma väga täpselt ei tea, aga ma arvan, et tekstist. Ma arvan, 
et igal heliloojal on mingid tekstid, millele nad rohkem 

muusikat loovad. Ma kujutan ette, et see mõte ja need 
tekstid olid tal peas olemas. Ja kui ta sai naiskoori jaoks 
tellimuse, siis tal tulid just need Ülemlaulu tekstid meelde. 
Kui sa neid sõnu loed, siis see on kuidagi nii õige, nii 
naiskoorilik. 

Milline oli see hetk, kui sa nägid teost esimest 
korda?
Ma olin tõeliselt vapustatud. Ma läksin Tõnu poole koju. 
Tal on selline tore verandatuba, kus ta heliloominguga 
tegeleb. Tal olid suured noodipaberid, kuhu oli midagi 
harilikuga kribatud ja see noodinägemine tõi juba sellise 
tunde, et issand, kui äge! Igatahes, ta istus klaveri taha ja 
ütles, et ta nüüd mängib mulle ette. Ta mängis ja ise natuke 
laulis ja undas kaasa ja… Mulle hakkas esimese hetkega 
meeldima! Kõlad, intonatsioonid ja selline õhulisus, mis 
seal oli... Tekstid ka muidugi. Kõik oli kuidagi väga õige. 

Palju sa kaasa rääkisid, et midagi teoses muuta, või 
meeldis sulle kõik?
Üks asi, mis pisut silma jäi, oli see, et neljandas osas, selles 
kohas, kus on hästi kiired käigud – seal olid alguses käigud 
veel tihedamad. Neid oli enne ikka poole rohkem. Teine asi 
oli see, et ta on kirjutanud kogu teose natuke liiga mada-
laks. II aldile hullult madal ja sopranile ka. Aga sellega ei 
olnud samas midagi teha, sest kogu teos oli nii kirjutatud.

Mulle tundub, et selle teosega on II alti väga silmas 
peetud. Ma arvan, et tema abikaasa Ingrid Kõrvits käis 
Tallinnas meie juubelikontserdil ja rääkis Tõnule sellest, 
et meil on vägevad II aldid. Mitte ükski helilooja ei kirjuta 

Naiskoori 65. sünnipäeva puhul kinkis Tartu Ülikooli Kammerkoor 
2010. aasta kevadel meile uue teose helilooja Tõnu Kõrvitsa 

sulest. Selle aasta kevadkontserdil kandsime spetsiaalselt meile 
kirjutatud „Laulud laulude laulust“ esmakordselt ette. Kuidas laul 
valmis ja kuidas see lõpuks noodipaberilt kontsertlavale jõudis?

intervjuu Triin Kochiga naiskoorile kirjutatud teosest

INTERVJUEERIS: Kärt, II alt
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Ma ütlen, keda mu hing armastab: kõiki Teid, armsad Tartu Ülikooli Akad. Naiskoori 
lauljad! Tänan Teid ja Triini unustamatu elamuse eest. Olite väga tublid ja mul oli au 
teha koostööd sellise suurepärase kõlaga kooriga. Uute kohtumisteni muusikas ja elus! 
Teie Tõnu Kõrvits. 

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor likes this.

Unlike · Comment · Follow post · 15 May at 22:43

Tõnu Kõrvits

g
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mai

aldi partiisid nii madalaks, sest II 
aldid tavaliselt ei ole nii madalad. 
Ma tean, et need noodid on meil 
olemas, aga kas see lauljatele ka 
mugav on, on teine jutt.

Mis väljakutseid see teos 
naiskoorile esitab? 
Ma saan meie naiskoori põhjal 
väita, et iga osa esitab erinevaid 
väljakutseid. Mõned osad avalda-
sid õppimisel rohkem vastupanu 
ja olid raskemad laulda, teised 
jälle lihtsamad. Tehniliselt oli esimene osa suhteliselt lihtsa 
vaevaga lauldav. Teises osas peab teatud kohtades olema hästi 
täpne, et akord õigesti kõlaks ja paaris kohas on juba oma noodi 
kinnihoidmine probleem. Näiteks II aldi partii on seal selline, 
et peaaegu kipub käest ära minema. Kolmas osa nõuab head 
tehnilist teostust, kuidas ta oleks võimalikult kerge, samas 
kõlav. Selline tuututamine, mida meie seal teeme, ei ole õige 
lahendus. Ja neljandas osas on kiired käigud rasked –  kuidas 
need klaarilt, puhtalt ära laulda. 

Need on need raskused ja eks me nendega tegeleme ju ka. 
Samas kohati ma arvan, et veel raskem väljakutse on sisu.

Miks nii?
Aimata saab, et lauljad on neid tekste lugenud. Aga need ei ole 
lihtsad tekstid. Kuigi sõnad on kõigile mõistetavad – armastus, 
kes seda ei teaks?. Aga ma kuulen heal juhul sõnu, aga sõnum 

– armastus, tunded, meelelisus – on puudu. Tahaksin viia inime-
sed ühesugusele arusaamisele või tundmisele. See peab tõesti 
olema nõnda, et igaüks laseb selle sisu endast läbi, et tekst 
hakkaks toimima. Kõik selleks, et mingisugune energeetiline 
nüanss publikuni jõuaks. Selleks et teksti mõista, peab tausta 
teadma ja peab kogu seda teksti hoomama. Ma arvan, et nais-
koor jõudis sisule lähemale sellel hetkel, kui me panime selle 
etendusse sisse (naiskoori kontsertetendus „Jakob, oh Jakob“). 
Tuli Anne (lavastaja Anne Türnpu) oma repliikidega ja rääkis, 
ning ma tunnen, et ma ise ja ka kogu koor jõudis sisule lähemale.

Kuid etendus oli nüüd hiljuti, sügisel. Kuidas oli lugu 
kevadel, esmaesitlusel? Kas koor suutis anda teost edasi 
nii nagu pidi?
Ma ei saaks öelda, et ei suutnud, aga ma arvan, et päriselt ikkagi 
mitte. Esmaesitlustega on see jama, et tohutult palju närvi läheb 
tehnilisele teostusele. Sisu ja kõike muud korraga kokku sättida 
on ülikeeruline. Ma arvan, et teos oli ikkagi suht toores, kui me 

selle esimest korda ette kandsime, aga ma leian, et ükski teos 
ei saa kunagi 100% valmis.

See olekski ju igav, kui mõni teos saaks lõplikult valmis...
Jah, ja samas kontsertide ja esinemiste käigus teosed küpse-
vadki. Vahel tuleb mõne teosega minna vägisi lavale, et see 
küpseks käigu pealt. Kui oodata, millal mõni teos valmis saab, 
siis võibki ootama jääda. Konsertolukorrad on alati sellised 
erilised. Mõned teosed, jah, jõuavad kuidagi teise nurga alt 
kohale just siis.

Kas see oli naiskoori jaoks esimene esmaesitlus?
Minuga koos küll. Ja ka minu enda kui dirigendi jaoks esimene. 
See annab erilise nüansi, kui keegi on spetsiaalselt sulle või 
koorile kirjutanud. Väga isiklik ja ilus. Hea tunne, et teose 
esmaettekandega annad teatud mõttes ka järgmistele suuna 
kätte. Kuigi, ka see on raske, kui keegi enne sind ei ole teost 
laulnud. Ja samas ikkagi väga huvitav ka – sind  ei kammitse 
eelmised variandid. See annab suurema vabaduse.

Kuidas helilooja esitlusega rahule jäi?
Ta on nunnu ju(naiskoori kontekstis tähendab „nunnu“ peaaegu 
et kõige suuremat meelitust – toim.)! Ma arvan, et ikka jäi. See, 
mis ta väljendas ja ütles, oli hästi positiivne. Ma ei tea, kas ta 
üldse kellelegi ütleb, kui talle midagi ei meeldi. 

Kas me laulame seda teost kusagil veel?
Kindlasti. Ma tahaks seda laulda nii palju kui võimalik. Üks 
mõte on tuua uuesti jõulukontserdil välja, aga sellega on see 
raskus, et eelmist koosseisu ei ole kuigi palju ja noori õpetada 
ilmselt ei jõua. Aga vaatab, veebruaris tuleb nüüd etendus 
uuesti ettekandmisele. Sinna sisse ehk midagi mahub. Kevadel 
kindlasti tuleb uuesti laulda. Mulle tundub, et lauljatele see 
teos ka meeldib!
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mälestust 

Pöksist
Kuskil maikuust ilmus naiskoorlaste sõnavarasse maagilise 
kõlaga sõna „pöks“. Olles noorlaulja, ei mõistnud ma esiti 

selle tähendust, kuid peagi sai selgeks, et tegu on Triini 
kooride suvepäevadega tema kodutalus Pöksis, millest 

mul on jäänud püsima seitse väga eredat mälestust.

TEKST: Karoliina, I sopran | FOTOD: Triinu Arak

Kui me 11. juuni hommikul Pöksi jõudsime, oli tae-
vas täiesti pilvitu. Sessist vaevatud tudengid 
ruttasid kohe neid ilmamõnusid ka nautima 

ning mina sain sealt selle suve esimesed kingarandid oma 
jalgadele, mis natukene hääbunult kaunistavad neid eel 
praegugi. Lisaks veel põldude, tiigi ja maakodu ilu. Laagrit 
saatis selle kõige koosmõjul suvemeeleolu, mis pakkus just 
sobivat vaheldust eksamiperioodile. 

Oma esimese kooriaasta jooksul mõistsin, kui tihedalt 
on omavahel seotud naiskoor ja hea söök ning ega ka Pöksi 
laager selles suhtes erand polnud. Kõikvõimalikud küp-
setised, sõir ning grillitud vorstid lisaks regulaarsetele 
toidukordadele võivad tunduda küll liiast, kuid alles ei 
jäetud midagi. 

Kuna tegu oli esimese laulupeoga sel aastal, ei olnud kel-
legi näol näha tüdimust, kui lõõskava päikese all pidi asuma 
mööda kruusateid laululava poole teele. Kolme koori ühis-
ettevõttel sai lauldud nii mõnedki laulud ning rõõmsalt 
lehvitatud neile vähestele, keda teepeal kohtasime. 

Pöksi laululava oli meie jaoks just paraja suurusega: 
piisavalt väike, et täita ära kogu lava, kuid mitte nii tilluke, 
et enam hingata ei saaks. Lisaks sõbralikule publikule ning 
toredatele etteastetele kammerkoori ning lubinokkade 
poolt sai kuulda ka kohaliku kollektiivi etteastet. 

Kohe laululava ligidal asub pood, mis pärast paaritunnist 

haudumist rahvariietes pakkus just sobivat lahendust 
– jäätis. Järjekorra lõppu jäänud koorirahvast ähvardas 

aga oht, et kaup saab enne letini jõudmist otsa. Pikk rivis 
ootamine tasus end siiski ära, sest müüjanna naeratas 
rõõmsalt pärast järjekordset müüdud jäätist.

Seekordse laagri etteastete teemaks oli „Pöksi mere-
päevad“. Otsustasime, et seekord teeme etteaste ühiselt, 
terve naiskooriga. Veel samal päeval proovide vaheajal 
kasutasime ära vaba aega ning õhtuks sai viimistletud 
väike esinemisnumber, mis sisaldas endast armsat laulu 
koos liikumiskavaga, mitut rannamõnude nautijat ning üht 
ilusat vetelpäästjat. Lisaks erinevatele kammerkoori ning 
Tallinna vilistlaskoori etteastetele sai pimeduses näha 
ka kauneid kammerkoori baleriine tiigi kaldal tantsimas, 
seljas juubelikontserdi põrandakatted. 

Vaba aeg laupäeva õhtul ning pühapäeva hommikul oli 
sisustatud mängudega, millest rõõmsameelsed laagrilised 
hea meelega osa võtsid. Nii sai kehakeelt kasutades ette 
mängida erinevaid situatsioone ning muinasjutte, vesi-
õhupallidega mängides end märjaks kasta ning palavat 
suvepäeva veelgi kuumemaks teha kiiruse peale riietudes. 
Laagri lõpuks otsustati aga panna proovile koorilauljate 
kunstianded ning iga soovija sai osa ühe puu värvimisest, 
kuhu kunagi oli äike sisse löönud. Nii jätsid Triini koorid 
endast Pöksi maha oma märgi. 
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Teate ju küll, inimestel on põhivajadused – üks 
neist on söömine – ning kui põhivajadused ei 
ole rahuldatud, siis ei suudeta teistele asja-

dele keskenduda, veel vähem neist rõõmu tunda. Samas, 
naiskoorlased on uskumatud: nemad suudavad üritusest 
maksimumi võtta isegi tühja kõhuga. Aga alustagem 
siiski algusest!

Ettevalmistus XVI üliõpilaste laulu- ja tantsupeoks, 
mis toimus 23.-26. juunil 2011. aastal, algas juba kevadel, 
kus mitmes proovis üritasime laulda kaunis läti ja leedu 
keeles. Kui nüüd päris aus olla, siis ei tulnud see meil kuni 
Leetu jõudmiseni hästi välja, kuid kohalike keeleoskajatega 
koostöös muutus olukord siiski rõõmsamaks.

Üks säravamaid hetki proovidest oli loomulikult diri-
geeriv härrasmees (Kastytis Barisas – toim,), kes rütmi 
õigeks tabamiseks üritas oma jalaga põrandasse auku 
teha. See aga ajas rütmi veelgi rohkem sassi, kuna meie 
püüdsime samal ajal meeleheitlikult leedukeelseid sõnu 

kokku veerida.
23. juunil, vahetult enne 

väljasõitu, toimus veel üks 
suur läbimäng ning pidu 
Tartu Ülikooli staadionil, kus 
oma esimese staadionikont-
serdi andis ansambel Paabel! 
See oli selleaastane piduliste 
jaanipidu! Seejärel algas sõit 
Leetu ning uskumatu, kuid 
hommikuks olimegi Vilniu-
ses. Oli uskumatu, kuidas üle 
poole tuhande laulja ja tant-
sija ühte ruumi ära mahtusid. 
Täpsemini öeldes, jäähalli. 
Hämmastav laager! 

Jäähalli koridorides toi-
musid öised peod – kiidame 
kohalikke Eesti mehi (täpse-
malt tipikaid), kes ikka kõik 

Gaudeamus ehk 
 Paastulaager

TEKST: Helen, II sopran | FOTOD: Janika Aav

peoks vajaliku kaasa võtsid ning kinnitasid veelgi tead-
mist, et Eesti mehele saab ka võõrsil loota. Lubage meelde 
tuletada järgnevatele põlvedele – Gaudeamusele ei minda 
magama! Seda teed kodus. Tead ju küll, see on nagu hin-
gamisega koori proovis – hingad kodus!

Kohapealsetest proovidest sööbis mällu, et kui hommi-
kul oli vihmane, siis proovis oli kindlasti päike, ja vastupidi, 
millest võib järeldada, et me ei olnud praktiliselt hetkekski 
õigesti riietatud! See kõik tipnes kontserdipäevaga, kus 
meid laval lihtsalt elusalt päikese poolt praeti. Sellel hetkel 
jäi vaid mõelda, hea et vihma ei saja!

Pärast pikki proove oli lõpuks jõudnud kätte laulupeo 
päev. Kogunesime rongkäiguks jõeorus. Just nimelt, me 
arvasime, et me koguneme seal. Tuli aga välja, et kogu 
ringkäik toimuski kahel pool jõe kaldal ehk kraavi põhjas 
ning võrreldes Eesti laulupeo pealvaatajatega ei olnud 
Leedus meile kahjuks keegi kaasa elama tulnud. Kõndsime 
siis uhkelt iseendale ning ootasime järele laeva, mis liikus 
jõel vastuvoolu. 

Kontserdi üks väga tore osa oli see, et lauljatel oli võima-
lus tantsijaid vaadata, päike paistis ja tuju oli hea. Leedu- ja 
lätikeelsed lood kahjuks siiski päris puhtaks ei saanud, 
kuid nagu eestlastele omane, oskame rõõmu ka laulupeost 
endast tunda.

Pärast kontserti alustasime tagasisõitu, ees ootas terve 
öö bussisõitu, nagu tulleski. Tartusse jõudsime kella viiest 
hommikul. Sõitsin taksoga koju, magasin ühe tunni ja läk-
sin kella 7.30 tööle. Olin veidi murelik, kuna bussipõrandal 
magatud neli tundi andsid puusadele ja olemisele tunda, 
kuid lubasin, et annan endast parima. Minu ärapõlenud 
nägu nähes ütles osakonnas töötav arst:  „Oi, kas tõesti 
Gaudeamuselt?“ Mina lausa ehmatasin: nägin välja pigem 
mõne rannale magama jäänud peolisena kui akadeemilise 
naiskoori lauljana. Hiljem selgus aga tõsiasi, et tohtri näol 
oli tegu meie koori vilistlasega ning too tundis ära minu 
otsaesisel pärjast tuleneva joonpäevituse! Pidagem mee-
les, miski meie olemuses ja välimuses näitab alati meie 
naiskoorlase staatust.
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Naiskoor käib peaaegu alati 
laulupidudel, ka noorte omadel, 
sest me oleme noortekoor. Mis 

siis, et mõned üksikud meie 
seast juba viiekümnendaid käivad, 
vaim on neil noorem kui mõnelgi 
kahekümnesel. Noored, õppige!

TEKST: Pille, I alt 
FOTOD: Peeter Hütt, 

Triinu Arak , 
Rene Jõeleht
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Ei tee pikka sissejuhatust (sest 
mis seal ikka kilgata, et läk-
sin pealinna juba varem, et 
vanalinna  tornide kõrgust 

mõõta).  Reedene proovipäev ultravioletiga ei koonerdanud 
ning kuna õhtul pidi juba mundris esinema ja vahepeal 
linnaluba ei saanud, oli kogu vahmiil rahvariietes kohal. 
Välja arvatud mõned üksikud vanad indiaanlased-dissi-
dendid. Noh, pärjad päevitati pähe, higi voolas ojadena, 
kastes trambitud tantsumuru, sest seekordne pidu – „Maa 
ja ilm“ oli eriline, kuna nii lauljad kui tantsijad näitasid 
oma kunsti Lasnamäe nõlval lauluväljakul. Muudatuse 
kohta – tantsijate teisaldamise kohta Kalevi staadionilt 
lauluväljakule - kõlas seinast seina arvamusi nii enne kui 
pärast sündmust, kuid mulle isiklikult jättis tantsupeo 
vaatamine reede õhtul hinge selle peo kõige südamliku-
mad hetked. Lauljad laulsid, tantsijad tantsisid, energiad 
kohtusid – kõlagu see nii paatoslikult kui tahes, aga mul 
oli igal juhul silmanurk märg.  Laululava alt oli kogu seda 
keerutamist väga tore vaadata – suur tänu korraldajatele, 
tundsin end lauljana tähtsa ja pjedestaalile tõstetuna.

Korralduslik pool oli üleüldse vägagi esiletõstmist väärt, 
eestlased võiks selle oskuse oma nokkijaks teha. Toit oli 
hea (supp oli natuke liiga kuum), toidusabad liikusid 
kiiresti (v. a pühapäeval rongkäigust tulles, aga see on 
normaalne), alkoholi ei müüdud (mis ei tähenda, et see 
joomata oleks jäänud), grillsuits ei lämmatanud hinge (ilm 
oli kohati pisut kuum, oleks soovinud paari vihmahoogu) 
ja isegi välikempsud säilitasid ürituse kestel vastuvõetava 
vormi ja varustuse (s…a ei suuda lillelõhnaliseks võluda 
isegi Tantsu ja laulupeo sihtasutuse pealik Aet Maatee). 
Ning Laine Jänese hüpnotiseeriv hääl laululava taga rivis-
tusi suunamas on ka muutumas juba üheks veidraks, aga 
ilmselt just seepärast sentimentaalset äratundmisrõõmu 

tekitavaks traditsiooniks. Halleluuja!
Ja repertuaar ning dirižjoorid – oi oli kirev see seltskond, 

kes pukki ronis! Igas mõttes. Dirigendiamet kogub ilmsel-
gelt Eestis populaarsust ka mittedirigentide hulgas. Minu 
lemmik oli kahtlemata Toomas Voll, kelle varieteetantsija 
veri ning uljad häbematud naljad kiskusid muige ka kõige 
sarkastilisema laulja suunurka. Ka tema juhatatud „Öölaul“ 
oli kuidagi värske tuuleõhu tundega. Nagu nõukaaegne 
armas Kalevi maasikanäts keset hoolimatut Orbiti- ja 
Coca-Cola maailma. Ning laulu üks autoritest Tammi-
kutest oli pärast laulu dirigendipulti lauljaid tervitama 
ronides silmanähtavalt liigutatud. Väliseestlased, eks ole. 
Meie siin elame juba rutiinis: „Ah, jälle see laulupidu. No 
teeme ära, kuidas sa ikka minemata jätad.“ Aga näe, vaatad 
seda laulutreijat, tema pisaraid ja saad aru, miks need peod 
ja kodumaa nii erilised on.

Ühendkoori rokikoor oli ka sada protsenti uus asi 
laulupeomenüüs, aga seda telliti veel mitu lisaportsu. Pre-
sidentigi pani uus roog pingilt hüppama, et ikka rohkem 
makku mahuks. Ja rohke tšilliga serveeriti Siiri Sisaski/
Peeter Volkonski oopust „Mis maa see on“. Terav roog võt-
tis kurgu kipitama ja silmad veele, aga eestlane on vapper, 
sõi kõik ära... ja tellis juurdegi. 

No ja mõeldes meie esimesele eurovisioonilaulule „Nagu 
merelaine“, ei hoitud laulväljakul pühapäeval lainetega 
kokku. Lavalt nõlvale ja tagasi.  Ja nõlvale ja tagasi. Ja veel. 
Kohustuslik-spontaanne „Mesipuu“ lõpetas selle peo ning 
naiskoor lõpetas selle peo ülal Lasnamäe väravate juures 
laulupeokivi juures. Laulsime iseendile, suvesünnipäevalis-
tele ja Üllele, kes sellest laulupeost oma koorist lahkumise 
peo tegi (Ülles ikka on seda vunki). Ja need maitsed, mis 
sealt suveõhtusest tallatud muruga epiloogist suhu jäid – 
Mae leib aniisiga ning Ülle vein ja maasikad – need ei lähe 
mul meelest. 

Seekordne bussisõit oli meeleolukam kui 
tavaliselt. Ülle, kelle jaoks see laulupidu oli 
viimane üritus naiskoori ridades, oli bussi 
organiseerinud mõningase veinivaru.  Oma 
valgeid pükse vaadates korra küll kõhklesin, 
kui end topsitäie punase veiniga varustasin, 
aga ega ma siis seda ümber ajada kavatsenud…  

Buss hakkas Tartu poole veerema ning 
inimesed argiellu sisse elama. Kes rääkis 
kodustele telefonitsi eredamaid peomuljeid 
(nt Mae), kes jagasid bussinaabritele muljeid 
rahvariide kiirabis käigust (Laura-Liisa ja 
Merli näiteks). Ilmselgelt läksid meie jutud 
Mae tütre Roosi jaoks tüütuks ning igavuse 

peletamiseks hakkas ta näitama kõiksugu 
trikke, mida ta Dalmaatsia (mängu)

koer oskas.  Mängisime Pillega 
kaasa, kuni …

Ühel hetkel lendas 
Roosi mängukoer 

hooga üle 

Vein 
ja vine

istme seljatoe ja maandus minu veinitopsil, 
tekitades sinna kolm suurt pragu, mille tule-
musena oli kogu  topsis olnud vein (punane!) 
minu pükstel (valgetel!). Päästearmee koos-
seisus Merli ja Laura-Liisa asus hoogsalt 
toimetama, hetkega olid väljas salvrätid, 
märja istme peale organiseeriti kiirelt mingi 
alus, et mul oleks võimalik seal edasi istuda. 
Asendusriietena oli käepärast võtta ainult 
rahvariideid, selle variandi otsustasin kasu-
tamata jätta. Pikalt arutati selle üle, et kui 
punase veini plekke puhastatakse happeliste 
asjadega, kas võiks olla abi, kui mulle valget 
veini peale valada… Jätsin sellegi võimaluse 
kasutamata – punaste plekkidega valged pük-
sid nägid väga koledad välja, kuid materjal 
kuivas kiiresti ja elamist väga ei seganud. 

Kogu selle melu  juures oli vaid üks inimene, 
kes end toimuvast segada ei lasknud ning tele-
fonivestlust isegi korraks ei katkestanud. See 
oli Mae. Olulised asjad ikka ennekõike.

TEKST: Kristi, I alt



oh Jakob

11. juuni 2011 on kindlasti üks ilusamaid 
päevi minu elus. Nii lihtne, kuid 
samas ka suursugune, ilus ja pühalik 

ning tähendusrikas ja ununematu. Õigeid sõnu leida polegi 
just lihtne, aga uudishimulike koorikaaslaste meeleheaks 
olen nõus proovima.

Kuidas see juhtus, et naiskoori ridadesse lisandus vaid 
21-aastane uus abielunaine? Kui oled leidnud inimese, 
kellega tahad olla koos kogu oma ülejäänud elu, siis ei tohi 
lasta seda võimalust käest ega võtta enesestmõistetavalt. 
Me tajusime, et just praegu on õige hetk, mida tuleb hoida! 
Kusjuures oleme oma suguvõsas juba kolmas põlvkond, kes 
abiellub 21-aastaselt.

Kõigele eelnes aga muidugi abieluettepanek! Andreas 
oli seda planeerinud ilma minu teadmata juba mitu kuud. 
Pärast 2009/2010. kooriaasta viimast proovi (laulsime 
Raul Talmariga linti „Ilusa rõõmu laulu“) tuli Andreas 
mulle autoga järele ning minu suureks üllatuseks oli tal kaa-
sas kogu meie matkavarustus. Sõitsime Piusa jõe ürgorgu, 
kus me matkasime, nautisime loodust ja tegime tähistaeva 
all lõket. See kõik oli äärmiselt spontaanne ja romantiline. 
Järgmisel hommikul, mis oli ka meie tähtpäev, tegi And-
reas mulle kingituse. Selleks oli ta enda köidetud imeilus 
raamat. Kuid alles pärast kaane avamist taipasin ma, et 
tavaliste lehtede asemel oli raamatu sees kolme teemantiga 
kihlasõrmus. Minu selle hetke emotsioone on raske kirjel-
dada. Olime mõlemad nii õnnelikud! Päev jätkus kahekesi 
matkates, pudeli šampuse ja kahe pokaaliga. Seejärel sai 
suurt uudist ka teistele teatada, mis oli samuti igati vahva.

Oma pulmapäeva valmistasime ette pea kogu aasta. Abi-
ellutakse ainult üks kord elus ja meie olime Andreasega 
mõlemad ühel nõul, et kui pulmad teha, siis juba suurelt 
ehk nii, et oleks, mida meenutada. Meile teada-tuntud täp-
susega pöörasime tähelepanu igale detailile ja nautisime 
sellest iga hetke – õige kleidi, aksessuaaride, fotograafi, 
peokoha otsimist; toidu, lillede, soengu, muusika, esine-
jate valimist; pulmakutsete, külalisteraamatu, nimesiltide, 
menüüde, loori ja veel palju muu meisterdamist. Näiteks 
ostsime me pulmakutsete saatmiseks üle 300 postmargi, 
paberipoes veetsime tunde õigeid toone valides ning peo-
kohta otsides käisime läbi pooled Eesti mõisad. Kogu aeg 
oli sees mõnus tuhin ja ärevus. 

Enne suurt pidupäeva toimus nii poissmeeste kui tüdru-
kuteõhtu, mis olid kumbki täis toredaid üllatusi ja mänge. 
Mis peamine, meie sõbrad andsid ka oma heakskiidu ja 
isegi diplomi, et oleme abiellumiseks valmis :).

Pulmapäeva hommik oli justkui muinasjutt. Kõik see, 
millest olime nii kaua unistanud, läks täide. Laulatus Nigu-
liste kirikus oli väga ilus ja tähendusrikas. Isegi pisar tuli 
silma. Pidu oli meeleolukas – kõlasid südamlikud kõned, 
toit oli imehea, Ott Leplandi bänd rokkis täiega, tantsiti 
hommikuni, tuju hoidsid üleval lõbusad mängud, pruu-
dipärg sai kenasti maha mängitud, pulmatorte oli lausa 
kaks (esimesega šokeerisime külalisi, kui see vastu maad 
lendas), isegi pruut rööviti ära ja palju muud. Kusjuures 
järgmisel päeval jätkus pulmatrall Vormsi saarel, kuhu 
sõpradega edasi sõitsime.

Hõissa pulmad!

Kes: Helena ja Andreas
Millal: 11.06.2011

Laulatus: Niguliste kirik
Pidu: Laitse graniitvilla

Esineja: Ott Lepland
Külalisi: umbes 120

Pulmavalss: „To know 
him is to love him“

Video: vimeo.com/
27483520

Fotograaf: Kaarel Nurk

Kui keegi annaks
kõik, mis tal on,
annaks armastuse
eest, siis kes
võiks teda laita!?
TEKST: Helena, II sopran | FOTO: Kaarel Nurk
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Jakob,
oh Jakob

„…ma oleksin tahtnud tema asemel olla!“
õhkas Mae kontsertetenduse avaloos.
Ma usun, et kui mina oleksin olnud
Tundmatu Teatrikülastaja, ähmane nägu
publiku seas, siis oleksin ma ehk loo lõpus
Põhuteatri sünkjas pimeduses sarnaselt
õhanud. Ainult kontrabassi sõrmitsevate
kätte asemel oleksin tahtnud saada
pärisosaks sellest naiselikust virvarrist,
võimsast häälte ja lugude voost.

TEKS T: Helene Urva | FOTO: Kärt Ülper
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Vaid need, kes paljajalu üle lavalaudade 
liuglesid, pingelistes proovides kop-
sutükkide asemel oma suust imelisi 

kõlasid välja võluda proovisid ning aja, hinge 
ja tahtejõu etenduse valmimisse panid, teavad, 
kui palju vaeva tuleb sellise õrnailmelise illu-
siooni loomiseks näha. Sest iga teatritükk, kui 
tahes tõetruu, on ikkagi vaid illusioon, tükk 
teatrimaagiat. Parem, põnevam või šokeerivam 
kui peegeldus mõnest suvalisest argipäevast. 
Kontsentraat elust.

„Jakob, oh Jakob!“ oli üles ehitatud lauludest, 
mis kajastavad naiseks olemise kõige erineva-
maid tahke ning need tahud olid mahedalt kokku 
seotud naiste eneste lugudega. Lugude loomu-
likkuses oli ilmselt üks etenduse suurimaid 
saladusi. Võrreldes algse juubelietendusega, 
oli lisatud vahetekste ning muusikapalu. Teiste 
seas näiteks Tõnu Kõrvitsa  „Laulud laulude lau-
lust“  (millele luges vahetekste vana testamendi 
Saalomoni Ülemlaulust Laura Peterson) ning 
meie oma I aldi kuldkõri Kristiina „Näitsiku 
kiigelaul.“ 

Viimastel aastatel koorimuusikute seas üsna 
populaarseks saanud formaat – kontserteten-
dus – näikse end müüvat väga hästi. Ka meie 
etendused nii Draamafestivalil Tartus kui ka 
Tallinnas Põhuteatris olid meeldivalt välja 
müüdud. Enne etendusi esines nii proovides 
kui listis küll kerget naiselikku paanikat tee-
mal „Teavitage oma sõpru, me ju ei taha tühjale 
saalile laulda!“, aga läks hoopis nii, et paljud 
kutsutud pidid norus näoga teatri ümber vaadet 
nautima ja lootma, et tuttav koorilaulja hiljem 
mõnd viisikatket kodus kõrva ümiseks. Siit tar-
kus tulevikuks kõrva taha panna: kui pileti eest 
raha küsida, siis peab vaatajaid malakaga kont-
serdimaja ukse tagant ära ajama (vastupidiselt 
tasuta etendustele).

Praktilise inimesena peaksin lisama ka 4. sep-
tembri olustikukirjelduse Skoone bastionist ja 
heinalõhnasest Põhuteatrist. Kirjeldama valge 

ehitustööliste konteinerelamu interjööri, kus 
riideid vahetasime, tühjaks saada ähvardavaid 
rekvisiit-taskulampide patareisid, päikselist 
ilma... Kuid see on igav. Vähemalt võrreldes 
kirglike aruteludega, mis puudutasid rõivaste 
valikut. Tänud siinkohal teatrikunstnik Liina 
Tepandile, kes meile, omast arust moeteadli-
kele naistele, näpunäiteid jagas ja ühtlasi koos 
Annega teada andis, et küll on nunnu, et Tartu 
naised moest midagi ei tea... No hard feelings, see 
pidavatki üks meie trumpidest Tallinna karmi 
teatripubliku meelitamisel olema. Siirad ja, noh, 
vanamoelised Tartu naised. Seelikutega ja nii. 

Minu isiklik suguselts oli etendusest heldi-
nud, ka meedias leidsime positiivset vastukaja. 
Ei kirjutanud hiljem keegi, et, näe – Tartu 
naised oma seelikutega – räägiti hoopis tunde-
küllusest ja sügavusest. Mainiti ilusat muusikat. 
Mis veelgi enam – tunti end puudutatuna meie 
lauludest ja lugudest. 

Usun, et Jakobi etendus oli Naiskoori 
tegemiste hulgas teedrajav sündmus. Midagi 
julget ja teistsugust. Tähendusrikas hälbimine 
akadeemilisest rangusest. Loodan ainult, et 
edaspidi ei arendata edasi sama ideed, vaid 
luuakse juba uusi ja ootamatuid helimaastike 
ja tähendusvälju. Ja veelgi enam loodan ma, et 
järgmise tähtsündmuse tarvis ei pea kontserdi-
publik ootama järgmist juubeliaastat. 

Kui minu kõrvad, silmad ja siseinfo mind 
ei peta, siis on naiskoor rohkem kui piisavas 
vormis, et puhuda vokaalid särama millelgi 
ilusal juba kas või täna. Rääkides endise nais-
koorilauljana, tean ma vägagi hästi, millise 
meepotina mõjub pikemaajalistele laulumesi-
lastele üks ennast ületama panev muusikaline 
väljakutse. Olgu selleks siis enneolematult kont-
septuaalne jõulukontsert, väljakutsuv projekt, 
kontsertreis või piire kompav konkurss. Palun, 
palun, tehke nii, et kui ma järgmine kord istun 
publiku hulgas, vasardab mu peas lõpuakordi 
kõlades: „...ma oleksin tahtnud teiega koos olla!“

Minu afäär Jakobiga 
algas 2010 kevadel ning 
see suhe on kujunenud 

oluliselt kirglisemaks 
ning pikaajalisemaks, kui 
ma alguses ette kujutada 

oskasin. Teadmata, 
kuidas üldsus temasse 
suhtub, ei julgenud ma 
teda alguses väga esile 

tõsta ning naiskoori 
juubelietenduse nimeks 

sai hoopis „Kallis kul`la 
mu sõsarõni…“ Aga jutud 
Jakobist hakkasid levima. 

Millalgi 2011. alguses käisime 
Triini ja Maarjaga kohvikus. 
Jakobist rääkisime ka natuke, 
seega ei olnud mulle üllatuseks, 
kui Maarja tasapisi Jakobi saa-
bumist ette valmistama hakkas. 
Olin asjadega kursis, andsin 
Maarjale suhtenõu, kui tarvis, 
aga sellega mu roll esialgu ka 
piirdus. 

Tasapisi hakkas Jakobi ikkagi 
ka minu meeli ja aega hõivama. 
Laulupeo eel käisime Triini 
ja Annega kohvikus. Augusti 
alguses kohtusime Anne aias. 
Helistasime. Vahetasime e-kirju. 
Helistasime. Käisime üheskoos 
Põhuteatris. Ja jutt käis ena-
masti Jakobist. 

Augusti viimase nädala algu-
seks olin ma omadega täiega sees 
ning Jakob kangastus igal hetkel.  
Korraga oli käsil väga palju asju. 

Proovid lavastajaga.
Ühiste aegade leidmine oli 
omaette kunst, aga kuidagi see 
meil õnnestus.  Kokkulepitud 
päevadel avanes prooviruumi 
uks täpselt kell kuus ning töö 
läks lahti.  Suur traagelniitide 

Kuidas „Jakobit”
ette valmistati 
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harutamise ja lihvimise proov toimus küll 
alles päev enne etendust, aga saime hak-
kama. Tulemus: suutsime koos Jakobiga 
publikut lummata nii Tallinnas kui Tartus.

Kava ettevalmistamine.
Kui tead lugusid, mis ettekandmisele tule-
vad, on kava tegemine väga lihtne. Veelgi 
parem, kui tead ka lugude järjekorda. 
Etendus oli pühapäeval, kava sai paika 
alles laupäevase proovi jooksul. Laupäev 
aga on teadupärast puhkepäev ja sel õhtul 
ei ole just väga palju kavameistreid tööl. 
Seega andsin kava kolmapäeval trükki, 
julgustuseks Annelt kuuldud mõte „Mul 
peab olema õigus ebaõnnestuda!“.  Tule-
mus: suutsin kirja panna kõik esitatud 
lood ning üles lugeda kõikide vaheteks-
tide esitajate nimed. Lugude järjekordki 
oli enam-vähem õige, vaid kaks tsüklit olid 
omavahel vahetusse läinud.  

Tiitrid.
Plaan oli näidata ekraanile lugude peal-
kirju ja Ester Mägi setukeelsete lugude 
tekste. Subtiitrite lõplik hulk selgus päev 
enne Tallinna etendust toimunud proovis, 
nikerdasin tekstid siiski vastu ööd valmis. 
Tiiu oli hommikul viksilt Põhuteatris 
tiitrite näitamist harjutamas.  Tulemus: 
tekstid olid, masin oli, ekraan oli, näitaja 
oli, ainult et osaliste omavaheline klapp 
puudus ja tiitrite masin meie soovidele 
vastavalt tööle ei hakanud, masina omani-
kul aga oli vaba päev. Ettevalmistus siiski 
tühja ei läinud, osa tiitritest läks käiku 
Tartu etenduse ajal, Leena istus masina 
taga ja publiku sõnul kõik töötas (endal ei 
ole sellest kahjuks mingitki mälestust, aga 
eks ma olin „ekraani“ poole seljaga kah).

Taskulambid.
Kokku oli vaja 49+3 taskulampi. Annelt 
saime 25 väikest ja 4 suurt lampi, seisavad 
praeguseni meie noodikapis, kuuldavasti 
on need tegelikult Saluveeri omad. Sega-
koorilt Vox Populi laenutasime veel 25 
lampi.  Tulemus: kuigi  me ise teame, et 
meie lambikava oli pisut kaootilisem kui 
me tahtnuks (no ei tulnud alati meelde, 

mida selle tulega tegema pidi ja veel mil-
lal!), publikule meeldis. Väga palju lampe 
kaduma ei läinud ja tehnilise Karoliina 
sihikindla töö tulemusena on Vox Populi 
oma lambid tagasi saanud. Lauljate esi-
nemisriiete kottidest pudeneb aga siiani 
aeg-ajalt mõni kadunuks peetud tasku-
lamp välja (meeslaulupäeval ise nägin). 

Põhuteatri ferm.
Kui me Põhuteatris luurel käisime, oli ferm 
vaatajate istmete all peidus ning mul ei 
õnnestunud seda näha.  Lavastaja ja lava-
mehed küll sellest miskit rääkisid, aga 
mina ei osanud küll mingit ohtu näha asjas, 
mida näha ei olnud.  48 tundi enne eten-
dust olime ootamatult fakti ees: kuna ferm 
pidi üleval olema päev enne meie etendust 
ja päev pärast meie etendust, tulnuks selle 
mahavõtmine meil endil kinni maksta. 
Olime sattunud ringteele: ferm tuli maha 
võtta selleks, et saaks tellingud paigaldada, 
aga fermi mahavõtmine oli kõvasti üle 
meie kavandatud eelarve piiride. Samas 
tellingute eest oli juba makstud…. Tulemus: 
loobusime tellingutest Tallinnas ja Tar-
tus ning lasime säästetud raha eest fermi 
maha võtta. NO99 lavameestest oli kahju 

– nägin neid enne meie proovi algust, silmad 
magamatusest punased, viimaseid fermi-
tükke kile alla toppimas. Pärast etendust 
bussis istudes ja kojusõitu oodates nägin, 
kuidas Ants ja tema meeskond Põhuteatri 
poole tagasi liikusid. Ferm tuli ju uuesti 
üles panna. 

Riietumine.
Naiskollektiivis kütab riietumine alati 
kirgi. Kõik ühel meelel, et ilus peab olema, 
aga keeruline on kokku leppida, milles 
ilu seisnema peaks. Vaidlus tuli muidugi 
sellest, kas ja kus peaks etenduse kodu-
riided koori valgete esinemisriiete vastu 
vahetama. Lavastaja sõna jäi peale ja 
riietevahetamise toimus. Tulemus: koori 
riietumiskiirus on oluliselt paranenud, 
kogu koor saab esinemisriided selga vähem 
kui 30 sekundiga. Lisaks on naiskoor suu-
teline riideid vahetama nii tribüünide all 
kui vaatajate-kuulajate selja taga.  

Ülikooli kiriku vahekorruse 
kandevõime.
Publikumenu meid väga ei üllatanud, aga 
kui hakkasime ülikooli kirikusse lisatoole 
otsima, selgus, et päästeamet on andnud 
loa ruumi kasutamiseks tingimusel, et seal 
pole üle 150 inimese. Kindlalt oli, meie 
endi naiskonnas oli kõikide asjaajajatega 
kokku üle 50 inimese, pileteid oli kuulda-
vasti müüdud 200 ringis, vabatahtlikud 
peale selle. Mu ehitajast kolleeg luges 
mulle lõunatunnil epistlit ühest pehkinud 
talast, mille alla ei tohtivat toole panna, ja 
manitses meid resonantsi tekitamisest 
hoiduma, seetõttu mul Tormise „Käsi-
kivimängu“ ühise ringistammumise ajal 
ikka põlv pisut värises. Jah, ma tean, et 99 
juhul 100 läheb kõik hästi ja õnnetusi ei 
juhtu, aga kunagi ei või ju teada, millal see 
100s kord olema satub. Tulemus: pisut üle-
meelikus tujus festivalidirektor tutvustas 
vaatajatele isiklikult evakuatsiooniteede 
asupaiku ning laest keegi läbi ei vajunud. 
Mina kaotasin seni tuvastamata hulgal 
närvirakke. 

Septembri etendustega pidanuks mu 
afäär Jakobiga lõppema ning etenduste 
järel andsin kindla korvi kõigile neile, 
kes mulle Jakobiga uusi kohtumisi kor-
raldada soovisid.  Sahmerdagu ise selle 
Jakobiga, kui nii väga tahavad. Ometigi 
on uus kohtumine kokku lepitud: valitud 
seltskond saab Jakobit näha 23. veebruaril 
Vanemuise kontserdimajas.  5. novemb-
ril sain Annelt kirja: „Subtiitrite ekraani 
ikkagi tahaks ja näitamise aparaati. Vane-
muise kontserdisaali puhul - mulle väga 
ei meeldi kontsertsaal ise, see kõrge lava 
paneb teid nukuteatri positsiooni, ridade 
vahel ja ümber laulmine ei anna soovitud 
efekti. Tore oleks mitte kasutada lava üldse 
ja teha vastasküljest - publik istuks lava 
ees küll, kuid seljaga lava poole, meie jälle 
näoga. Teine variant oleks teha fuajees - 
klaasakendest paistva Tartu taustal. On 
see mõeldav?” 

Tundub, et kamp on jälle koos ja tulemas 
põnev aeg! 

Aga pärast seda, Jakob, äkki lähed ja 
armastad kedagi teist? 

TEKST: Kristi, I alt

Kuidas „Jakobit”
ette valmistati 
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1.–2. oktoobril toimus naiskoori sügisene laululaager, mis seekord 
leidis aset Otepää gümnaasiumis. Päikesepaistelisel viinakuu esimesel 
laupäeval algaski sõit Eesti talvepealinna poole. 

Kohale jõudes said lauljad kõigepealt oma padjad ja tekid paika sät-
tida ning juba algas laager virgutava hommikuvõimlemisega. Niipea, 
kui kogu keha sai paika venitatud, asuti laulmise kallale. Pärast mitut 
tundi  laulude harjutamist oli aeg teha lõunapaus. Toidud Otepää 
gümnaasiumis on kiiduväärt! Kui kõht juba punni söödud, oli võima-
lus teha väike uinak või minna kaunist sügisilma nautima. Mõne aja 
möödudes olid kõik taas aulas, et kaunitel viisidel edasi  kõlada lasta. 
Salapärasel kombel oli Triin vahepeal kaduma läinud ning laulmine 
läks edasi Ene juhatusel. 

Varsti oligi käes õhtu. Kõik noorlauljad pandi lavale ritta ning algas 
suur ristküsitluste voor. Noorlauljad tutvustasid oma sabasid ning 
üritasid küsimustelaviini all võimalikult hästi toime tulla. Õnneks 
jäid kõik rebased ellu ning algas edasine eluliste õppetundide läbimine. 

Esimese ülesande märksõnadeks olid punane huulepulk ja kibekiire 
riiete vahetus. Nimelt pidid noorlauljad ühe minuti jooksul vahetama 
seljasolevad riided musta seeliku ja valge pluusi vastu ning huuled 
punaseks võõpama. Kõik rebased kvalifitseerusid. Teine ülesanne 
kontrollis rebaste tähelepanuvõimet, mille käigus tuli portreteerida 

erinevaid häälerühmi. Selgus, et I soprani lauljad on pikad, blondid ja 
heledanahalised, II soprani lauljatel on sirge selg, seelik ja prillid, I aldi 
lauljatel on suud laulmise ajal kenasti lahti ja II aldi lauljatel on uhked 
juuksed ja palju omi tegevusi proovi ajal. Viimaseks ülesandeks jagati 
noorlauljad kahte gruppi ning kumbki grupp sai loosiga kaks laulu ja 
karakteri, kuidas laulu esitada. Esimene rühm sai esitada traagilisel 
kujul laulu „Raining men“ ja sensuaalselt laulu „Saaremaa valss“, teine 
rühm aga maskuliinse „Kikilipsu“ ja ooperliku laulu „Barbie girl“. Ka 
see ülesanne sooritati edukalt. 

Kui rebastele jaht peetud, võis alata pidulik vande andmise tsere-
moonia. Rebased said kontrollida, kui tugevad nende põlved ikka on 
ja kui palju nad pead noogutada jõuavad. Kõik rebased said endale ka 
lauluemad, kes samuti pidulikult vande andsid. Seejärel algas suur 
maiustamine erinevate küpsetistega ja muidugi kõigiga lähemalt 
tutvumine. 

Uus hommik ja sai jälle süüa, võimelda ja laulda. Lahenes ka diri-
gendi salapärane kadumine – Triin oli käinud Tallinnas vastu võtmas 
helikunsti sihtkapitali aastaauhinda silmapaistvate saavutuste eest 
dirigendi ja koorimuusika arendajana. Pärast ovatsioonide lõppu 
jätkati veel laulmisega ning mõne tunni möödudes oli mõnus laager 
lõpule jõudnud ja algaski sõit tagasi Tartusse. 

TEKST: Annika, I alt | Foto: Triinu Arak

Naiskooriga liitus 2011. aasta sügisel 12 andekat lauljat. U-Duur selgitas 
välja, millised on värskete noorlauljate lemmikud laulud ja kirstunaelad 
naiskoori repertuaaris ning mida nad oma uutest lauluõdedest arvavad. 

Anne, I alt
Kõige raskem laul: Tormise "Sõit 
imemaale" – laul, kus I alt laulab 
terve laulu ajal ühte ja sama 
nooti. Aga see on raske, ausalt. 
Kõige ilusam laul: "Laul 
Jakobile". Selle laulu kuulmine 
TÜANi esituses mulle laulma 

tulemise mõtte pähe panigi.
Naiskoori naised on erilised selle poolest, et nad on 
naiselikud selle sõna kõige paremas mõttes. Minu 
meelest see polegi praegusel ajal enam nii väga 
tavaline. 

Annika, I alt
Hetke lemmiklauludeks on A. 
Kruusimäe "Elul on väikene 
hingemaa" ja "Ööviiul".
Esimes proovis sai mulle selgeks, 
et naiskoor on väga sõbralik,  
kaunis ja ühtehoidev seltskond. 
Koori sisseelamise periood 
mõnusalt sujuvalt läinud tänu 
meeldivale seltskonnale. Arvan, 
et naiskoori naiste erilisuses mängivad muude 
heade omaduste juures olulist rolli kindlasti ka 
nende  ilu, võluvus ja muidugi kaunid lauluhääled.  

Sügisene rebasejaht Otepääl
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Eike, I alt
Lemmiklood on "Sõit imemaale" 
ja "Jõulud tulevad".
Kõige raskem lugu on 

"Petites voix", sest ma ei 
oska prantsuse keelt.
Naiskoor on naiselik ja 
rõõmsameelne. Täis elujõudu!

Epp, I sopran
Kõige raskem laul on 
Vinteri "Kellad", sest hääl 
väsib kõrgete nootide peal 
pinisemisest täiega ära. 
Ilusaim laul on "Tota pulchra 
es", sest seda on mõnus 
laulda ja meloodia on ilus. 
See laul jääb mind alati 
pärast proovi kummitama.
Naiskoori naised teeb eriliseks 

see, et nad lihtsalt ongi erilised. Seda on raske 
kirjeldada, seda peab ise kogema, et aru saada.

Jaana, II sopran
Kuigi kooris pole veel poolt 
aastatki lauldud, on TÜAN mulle 
juba armsaks saanud. Naiskoori 
naised, kes alati prooviruumis laia 
naeratusega istuvad, tekitavad 
koduse ning positiivse õhkkonna.

Väga meeldib kodus ümiseda laule "Laul Jakobile" ja 
"Sõit imemaale" teise aldi soolot. 
Kõige keerukamaks võib noorlauljate jaoks pidada neid 
lugusid, mida naiskoor on varasemalt juba õppinud, 
sest nendele proovides suurt tähelepanu ei pöörata..

Marge, II sopran
Keerulisimad laulud on nood 
prantsuskeelsed. 
Ja kõige ilusam on "Laul 
Jakobile". Nimetatud laul 
meeldib, kuna sellesse saab nii 
palju emotsioone sisse laulda.
Naiskoori naised teeb eriliseks 
just see, et kõik, olles ise nii 

erilised isiksused, suudavad naiskonnana teha 
supertiimi tööd!

Marili, I alt
Ilusad lood on E. Mägi 
"Üks hetk" ja Tormise 
"Kiigelaulud".
Kõige raskem lugu on 
"Petites voix".
Naiskoori iseloomustab 
naiselikkus – väga paljud 
kannavad seelikuid, mida 
väga igapäevaselt ei näe.

Maris, I alt
Ilusaid laule on olnud palju. 
Näiteks on väga meeldinud 
"Sõit imemaale" ja Kruusimäe 
armastuslaulud. 
Raskematest lauludest 
tuleb kohe meelde "Regina 
angelorum".
Naiskoori lauljad on eriliselt 
kaunid, sooja ja särava pilguga 
naised. Ning eriti kaunid on nad 
kõik koos lauldes.

Merili, II sopran
Minu meelest kõige ilusam 
ja samas ka raske teos on 
Miškinise "Missa". Aga mis 
minu jaoks veel veidike raskusi 
valmistab on "Kellad", sest 
nii paljusid pimm-pamme on 
keeruline noodist lugeda, kui 
lugu veel peas ei ole.

Naiskoori naised on ilusad ja andekad, väga töökad, 
julged ning hästi sõbralikud – nagu tõeline Eesti 
naine olema peab!

Kadri, II alt
Kõige raskem laul minu jaoks 
on „Regina Angelorum“
Lemmikuid laule on mitmeid, 
kindlat ei oskagi välja tuua. 
Naiskoori naised on erilised oma 
väga hea lauluoskuse poolest.

Siret, II alt
Mis teeb laulu kergeks ja 
raskeks? Ilmselt see, milline 
on laulus emotsioon – mida 
keerulisem sisu, mida sügavam 
see on, seda raskem on ka enda 
hääles anda seda tunnet tõeliselt 
edasi. Eriti juhul, kui seejuures 

sinu viisijupp vaid ühel noodil püsib!
Naiskoori naised on ehmatavalt energilised ja 
rõõmsameelsed. Iseloomulik on ka kohutavalt suur 
laulmis- ja tegutsemisrõõm – kohati on keeruline 
mõista, kust kohast osa küll selle aja võtab. 

Tiina, II alt
Lemmik laul on  Britteni 
"Gloria".
Raskeim laul on "Laul Jakobile" 
– selle laulu puhul kõlab minu 
kõrvus millegipärast teine 
käik kui noodis kirjas – õige 
pole veel n-ö unepealt suurest 
varbast keerates kõlama 

hakanud.
Naiskoori teeb eriliseks lauljate ühine soov luua 
midagi kordumatut ja kaunist.



22. oktoobril toimus kauaoodatud vastasseis 
Tartu ja Tallinna kooride vahel, mille võib mõttes 
kolmeosaliseks jaotada - tulek, olek ja minek. 
Kui kogu sündmustikku natuke osavõtlikumalt 
suhtuda, siis toimusid korvpallimäng TAM vs 
TAM ehk „Teeme selle karika pooleks ja on 
korras.“, teatevõistlus TÜAN vs TTÜ AN ja pidu.

Juba umbes nädal enne üritust käis proovides 
jutt selle kohta, kuidas kogu üritus „kinni“ 
tuleb panna. Natuke üllatavaks osutusid 
minu jaoks raskused naiskonna komplek-
teerimisel, muidu tunduvad kõik mitmel 
rindel väga aktiivsed aga sellist väikest asja 
siis tehtud ei saa. Lõpuks saime ikkagi selts-
konna kokku. 

Kohalesõidumeeleoludest ma kahjuks osa 
ei saanud, kuna tulin hommikul häälega (sain 
see-eest teada, mis loomi Põhja-Iirimaal põhi-
liselt kütitakse), aga kuuldavasti möödus see 
tagasihoidlikult kaardimängu seltsis. Mõned 
ei mäletanudki, et TAM-ga varem nii vaikset 
bussisõitu oleks olnud. 

Kohapeal Kadaka tee spordihallis oli mee-
leolu kahtlemata väga elav – inimesed olid 
ennast kenasti riidesse pannud ja elasid 
tulihingeliselt kaasa korvpallimängule, mis 
Tartule küll kahjuks nukralt lõppes. Mängu 
vaheaegadel pakkusid silmailu TTÜ AN 
tantsutüdrukud oma särtsakate etteastetega. 
Teatevõistluses tuli taas ilmsiks, et sügisõhk 
on Tallinnas sportlikule võimekusele soodsam 
kui Tartus. Lõppeks olid kõik tänu endorfii-
nidele siiski õnnelikud ning valmis tööks ja 

kodumaa kaitseks (loe: peoks). 
Glehni lossis toimunud õhtuprogramm 

algas suure ootusärevusega vähemalt noor-
lauljate poolelt, ootasime kõik, et millised 
need kooride kokkusaamised siis on. Toimus 
vestlus ja ettevalmistused õhtusöögiks. Kui 
käed toidule ligi pääsesid, kadus esialgne koh-
metus ja hakkas ka kohe tants peale. Huvilised 
said saunas käia ja joodi veinigi. Tantsumuu-
sika oli täpselt nagu lauluõed lubasid: algas 
Eesti hittidega ning lõppes Rammsteini 
ja dubstepiga. Esines ka TÜANi liikmeist 

koosnev ansambel Häbelikud Mokad, mil-
lele elati kaasa nii lauldes, aplodeerides kui 
ka paljastustega. 

Tartu seltskonna lahkumistunni lähene-
des konsulteeriti bussijuhiga, et saaks üritust 
veel natukegi pikendada ning umbes kella 
kahe paiku sisenesid bussi viimased pisaraid 
tagasi hoidvad ja suurest lahkumisvalust kur-
natud tartlased. Tagasitee polnud siiski üdini 
rõhutud, sest lauluviisid täitsid südamed ja 
bussi – tehti tasa ka Tallinnasse sõidu ajal 
kestnud vaikus. 

Korvpal(l)jastused

Meeslaulupäev VS  naislaulupäev
Mitmes? XVII XVII

Millal? 12. november 19. november

Mis kell algas? 16:00 (kohe näha, et mehed tahtsid vara õhtule saada) 17:00 (naised samuti)

Mitu koori? 17 14

Mitu lauljat? Mehi ei ole kunagi liiga palju ∞

Mitu dirigenti? 15 17

Mitu laulu? 22 23 (vähem koore, aga rohkem laule – ilmselgelt 
andekamad)

Mis kell lõppes? 20:00 (mehed ei saanud vara õhtule) 18:45 (naised saidki vara õhtule)

Kunstiline juht? Alo Ritsing Triin Koch

Kuidas naiskooril läks? Rohkelt meelitusi, lauluoskus polnud peamine Pärjati Vaike Uibopuu Sihtkapitali preemiaga

Järelduvad küsimused: Naiskoor osales nii mees- kui naislaulupäeval – kas see tähendab, et järgmistel koorikonkurssidel osaleme 
nii nais- kui meeskooride kategooriates?

Miks meeslaulupäev kestis kaks korda kauem, kui neil oli vähem laule? 



Igavesti 
nooruslik 

Ene

Kord tegi üks väike tüdruk oma maja ja naabrilastest koori. 
Pani nad trepiastmetele seisma ja hakkas juhatama. Algkoolis 
tragi tüdruk koori või ansamblit juhatama ei pääsenud, 
aga üks kindel ja kandev hääl oli ta neis kollektiivides 
kindlasti, nii edaspidises kooli kui kohalikus isetegevuses. 
Ja siitpeale jäigi nii – ei ühtki päeva muusikata!

TEKST: Ene Puusemp | FOTOD: Maanus Kullamaa, Leeni Uba, Laura-Liisa Muru
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Kellest on jutt? Seekord 
mitte Vaike Uibopuust ega Triin Kochist. Rää-
gime Ene Ahvenast, kes on 40 aastat olnud 
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori koor-
meister, peadirigendi esimene abiline.

Sünnilt on Ene küll tartlane, kuid tema 
vanemate elu- ja tööpaikadeks olid Kilingi-
Nõmme ja Põltsamaa. Ene esimene ehk 
kodutrepikoor ongi pärit Kilingi-Nõmmelt. 
Kuuendast klassist kuni keskkooli lõpetami-
seni täitis muusika veelgi hoogsamalt tema 
elu Põltsamaal. Koor, ansambel, solistina esi-
nemine – see kõik kuulus enesestmõistetavalt 
tema kooliellu. 

Kes on kunagi oma kodukandi või -linna 
mingisse suuremasse esinduskoosseisu 
haaratud, see teab, mida see tähendab! Et 
Ene isa mängis Põltsamaa linna puhkpil-
liorkestris, siis jõudis Enegi sinna. Kuigi 
lastemuusikakoolis õppis ta klaverit, asus ta 
puhkpilliorkestris flööti mängima. Orkest-
riproovid, esinemiseelne õhin, tolleaegsed 

„välisreisid” Hiiumaale, Lätti... „Oli see vast 
huvitav elu!“, süttib ja särab Ene tänagi seda 
kõike meenutades. 1965. aastal, kui asutati 
ülevabariigiline puhkpilliorkester, pääses 
flöödimängijana selle koosseisu ka Ene.

Muusika, ikka muusika
Tallinna Pedagoogilises Instituudis 
muusikapedagoogika erialal õppides 
täitsid tudengineiu Ene elu Tallinna Üliõpi-
lassegakoor ja dirigent Ants Sööt. Noorte 
kultuurihuviliste seltskond pluss muusikaga 
vääristatud elu   – see on ju suur kingitus. 
Enesestmõistetavalt pidi ise selle kingituse 
vääriline olema, ülelinnalisse tudengikoori 
ikkagi valiti lauljaid! Huvitav repertuaar, 
õhetama panevad esinemised kodu- ja naa-
bervabariikides. Juba ka Ungari ja Soome. 
Võisteldi konkurssidel ja festivalidel. Mitte 
iga pedagoogiks õppiva noore inimese elu 
polnud nii rikastav!

Just seepärast vaatas laulurõõmu kogenud 
Ene Tartuski otsivalt ringi, kui oli instituudi 
lõpetamise järel 5. keskkooli (praegune 
Tamme Gümnaasium) muusikaõpetaja Laine 
Ustavi ja direktori Helve Raigi ettepanekul 
tööle suunamise saanud. Tartus sobivat koori 
otsides külastas Ene kõrgema kooli lõpeta-
nute naiskoori „Cantare” proovi. Kuid ta oli  ju 
Tallinnas laulnud värvikas segakooris, seega 
naiskoor teda väga ei paelunud. Kultuurihoo-
nes tööle asunud  kaaslane üliõpilassegakoori 
päevilt Elvi Kiriling teadis öelda, et Õpetaja 

tänavas Kirjanike Majas käivad Tiiu Otsuse 
ideel ja õhutusel koos Tartu Kammerkoori 
võimalikud asutajad. Ene läkski sinna. 

Selles seltskonnas sai Ene kokku Vaike 
Uibopuu ja Taimi Piiniga. Lõunasöögil res-
toranisse „Volga” kutsutud, tegidki  nood 
noorele muusikaõpetajale ettepaneku tulla 
Vaikele Tartu ülikooli naiskoori juurde appi 
koormeistriks. Esialgu oli jutt kahest aastast 
ja lepiti kokku, et ühel nädalal teeb koor-
meistri tööd Tiiu Otsus, teisel Ene. Dirigent 
Linda Taal oli Vaike kõrvalt lahkunud, aga 
ees seisis kontsertreis Saksamaale. Kui Tiiu 
Otsus peagi ainult kammerkoori koormuse 
juurde jäi, oligi ülikooli naiskoori koormeistri 
ülesandeid täitmas Ene üksinda. See tähendas 
kogu dirigendi poolt kavandatud repertuaari 
õpetamist, koori häälerühmade juhendamist-
abistamist esitamisele tulevate teoste partiide 
omandamisel. Siis, 1971. aastal, oli naiskooris 
üle saja laulja… „Neli õhtut nädalas kinni! Oo, 
musica, du edle Kunst ja Nüüd hõisates, laul, 
tõuse... Kammerkoor ja naiskoor! Aga ma 
käisin rõõmuga!” tunnistab Ene. Naiskoori 
kontsertreis Saksamaale õnnestus. Ja tollane 
algselt kaheks aastaks tehtud tööpakkumine 
on jõus olnud 40 aastat! 
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Koolitöö Tamme Gümnaasiumis. Muu-
sikatunnid. Mudilas-, laste- ja poistekoor. 
Õhtul jälle koor. Ene piirdus lõpuks ühe 
ülikooli kooriga ning, loobus laulmisest 
ülikooli kammerkooris. Leping naiskooriga 
nõudis täielikku pühendumist. Esinemi-
sed väärikas Tartu Ülikooli aulas, Estonia 
kontsertsaalis. Rahvusvahelised koorifesti-
valid ja konkursid. Vaike aina huvitavamalt 
valitud ja nõudlikumat esitust nõudvad 
kavad. Erinevate ajastute ja maade muusika, 
vokaalsümfoonilised suurteosed. Vaike tööd 
jälgides mõistis Ene, kui palju tuleb aren-
dada häält ja teritada kuulmist, et saavutada 
värske ja ergas, ent samas küps kõlapilt, et 
tundlik olles tuleb säilitada ka tehniline 
täpsus ja puhtus.

Üliõpilaskoori iseärasuseks on aga see, et 
koori koosseis vahetub kiiresti ja ülikooli 
lõpetamise järel viivad lauljad koorist ära 
siin, just selle koori jaoks treenitud hääle-
materjali. Lauljale on ülikooli kooris olemise 
aeg üürike aeg, selle aja jooksul peavad diri-
gent ja koormeister temaga intensiivset 
kujundustööd tegema. Keskpärane koor ju 
festivalide ja koorikonkursside Grand Prix’i 
vooru ei pääse. Tartu Ülikooli Akadeemiline 

1975. aasta 
üldlaulupeol Ene 
oma lemmiklaulu 
"Mullu muidu 
mina karjas 
käisin" esitada 
ei saanudki, aga 
suure õhinaga 
kaunistas ta oma 
häälega teisigi 
teoseid

Sellel hetkel, kui mind 
naiskoori juhatama kutsuti, 
oli Ene roll eriti oluline. Tema 
oli see, kes oli koori juures 
juba töötanud ja teadis, 
kuidas asjad toimivad. Ta 
oli nagu sammas, millele 
sain toetuda. Ma hindan 
alati väga temapoolset 
tagasisidet – dirigendina 
ma ei kuule ja näe neid asju, 
mida Ene märkab. Kui ta teeb 
kriitikat, siis teeb ta seda alati 
konstruktiivselt ja kui midagi 
on hästi, ütleb seda ka. Kui 
ta hakkab kõnelema, siis kõik 
kuulavad. Ta on kiire, täpne, 
põhjalik, kohusetundlik ja 
ka erakordselt nooruslik ja 
särav inimene. Koori jaoks on 
ta kahtlemata hea õpetaja. 
Üks asi, mis mulle temaga 
seoses alati meelde tuleb, 
on tema rõkatav naer.

Triin 
Enest

Naiskoor on pääsenud. Selles on mõlema diri-
gendi, nii Vaike kui Triini kõrval ka rohkelt 
Ene koormeistri tööd. Ja mõnelgi suurlaval 
või katedraali kõrge löövi all on Ene esituses 
kõlanud ettekantava teose soolopartii.

Ene naudib koori vaimsust
Võistelda.  Reisida. Näha erinevaid maid ja 
rahvaid. Seista silmitsi ajalooliste sümbolob-
jektidega – see on privileeg. Ene prahvatab 
siiralt: „Ma olen ülikooli naiskoori juures 
rohkem haridust saanud kui Tallinna Pedas 
õppides! Nii vokaali kui muusika kui kultuu-
ripildi mõttes.” Ta julgeb välja öelda, et on 
nautinud ülikooli naiskoori keskkonda roh-
kem kui oma põhitöökoha, kooli keskkonda. 

„Ülikooli koori keskkond on rikastav. Siin on 
palju vaimsust. Koori oma tüdrukud on ju eri-
nevate erialade üliõpilased, nad toovad koorigi 
ellu kaasa uut ja huvitavat,“ tunnustab Ene. Ja 
vaimukas ning rõõmus akadeemiline seltsielu 
on veel hoopis omaette teema.

Oma 40 koormeistri tööaasta jooksul on 
Ene nii siitpoolt kui sealtpoolt Emajõge, Roosi, 
Kreutzwaldi või Ravila tänavast naiskoori 
proovi ja laululaagrisse tõtanud, et oma tööd ja 
abi laulutüdrukute edule pühendada. On and-
mine ja saamine ikka tasakaalus olnud?, võiks 
tema hoiakut järele kompida... Ene vastus on 
sisendav: „Juba see, kui neile õpetatu hästi 
välja tuleb, on üks suur rõõm ja tagasisaamine!” 

40 aasta jooksul
on Ene näinud tudengikoori mitut põlvkonda. 
On nad väga erinevad? 

Lauljana on praegused tudengineiud hari-
tumad. Nad on õppinud lastemuusikakoolis 
või tavakooli muusika eriklassis. Mõned on 
juba saanud oskuse oma häält juhtida ülelin-
nalises või muus heas kooris. Nendega saab 
keerulisemaid teoseid kavva võtta. Kuid dist-
sipliin olnud varasematel aegadel ehk paremgi. 
Praegu käiakse õppemaksu tasumise pärast 
tööl ja ei jõuta proovi, ka toimuvad ülikoolide 
üliõpilasvahetused. Sellised n-ö ettearvama-
tud õhuaugud annavad koorielus kohe tunda. 
Lähiminevikus toimis üliõpilaskoor kui ühiste 
kultuurihuvidega korporatsioon ja väga head 
üliõpilaskoorid pääsesid ka tollal väljapoole 
Eestit. Praegu on üliõpilastel palju ühendusi 
ja välismaale võib sõita igaüks, kel selleks 
võimalust. 

Kuid – näiteks Itaaliasse, Rooma või Arez-
zosse, Norrasse Bergenisse või Iirimaale 
Belfasti kooride konkursile Grand Prix’i 
järele pole igaühel mõtet sõita. Sinna len-
davad andekamad, töökamad, oma koorile 
ja dirigentidele ustavad lauljad, kes peavad 
vastu proovide ja laululaagrite pingutustele 

– ikka enesetõestuse ja täiusele lähemale jõud-
mise nimel. Ja just sellist koori, nagu on Tartu 
Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Ene hindab 
ja armastab.



Käised silmnähtavalt 
lühikesed

Käised silmnähtavalt 
lühikesed.

Liiga lai seelik 
tõmmatud vööga kokku 

koledaks puntraks.

Peapärg liiga suur  
(toetub kõrvadele)/ 

liiga väike 
(nagu türkmeeni tübeteika)

Sõlg valesti kinnitatud.

Alusseelik liiga pikk 
ja paistab välja.

Pole sukkpükse. 
Tantsides paljastuvad reied.
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Praegu mõistetakse rahvarõivaste all talurahva 
rõivastust feodalismiaegse naturaalmajanduse 

tingimustes. Seejuures tuleb tähele 
panna, et nende kujunemise algus ulatub 

feodalismiajastust palju kaugemale. Lõikelt 
ja tegumoelt olid rahvarõivad tegelikult kõigil 

talurahvakihtidel ühesugused, kuid jõukuse 
vahed ilmnesid rõivaste, nende kaunistuse 

ja ehete kvaliteedis ning hulgas[1]. 

TÜAN sai omale esmakordselt rahvarõivad 1978. aastal, kui telliti 
korraga AS-st ARS 80 komplekti. 1979. aastal lisandusid järgmised 
10 komplekti. Rahvarõiva komplekti pani ilmselt kokku etnograaf 
Aino Voolma.

Meie rahvarõivad kuuluvad Põhja-Eesti  rahvarõivarühma (täpsemalt 
Järvamaa, Virumaa) ja pärinevad 18.-19. sajandist. Koori rahvarõiva-
komplekti kuuluvad järgmised elemendid: seelik koos pihikuga, käised, 
vöö, lintidega pärg, sõlg ning ka mustad kinnised kingad ja valged sukad/
sukkpüksid, mis on igal lauljal oma isiklikust kapist võtta. Varasemalt 
on koor kingade asemel kandnud ka pastlaid. Rahvarõivaid kannab 
koor kindlasti laulupidudel, aga vastavalt repertuaarile ka kontsertidel.

Punane seelik on meie rahvarõivaste silmatorkavaim element. 
Koerust pärit seelik on autentsel kujul valmistatud punasest peenest 
poevillasest läikivaks ja krabisevaks immutatud karedast riidest[2]. 
Värvli juures on seelikul 2–2,5 cm sügavused lappvoldid[3]. Seeliku 
allservas on paralleelselt alläärega õmmeldud kaunistuseks kollakas 
kardpael; päris allserv on roheline. Pahupoolel on alati rahvarõiva 
seeliku juurde kuuluv umbes 10 cm laiune toot (alläär), mis hoiab 
seelikut määrdumise eest. 

Samasugune käiste kiri nagu TÜANi lauljatel on leitud 1911. aasta 
käistelt, mida kanti Järvamaal Alutagusel (samuti Jõhvis)[4],[5]. Käistel 
on värviline lilleline tikad, mida kaunistavad ka kuldsed vasest litrid. 
Rinnal on kasutatud 4 erinevat lillornamenti, lillornament on ka krae 
mõlemal äärel. Käiste alaosas on valge heegeldatud pits. Varrukate 
pikkus ei ole randmeni, vaid varrukas on lühem, umbes vöökohani.  

Käiste kaelus kinnitatakse kokku sõlega, lisaks on kaeluse koos-
hoidmiseks valged punutud nöörid. Harilikult on rahvarõivakäiste 
kinnitamiseks väike vitssõlg, mis käib kinnisel kõige kõrgemale. Kui 
soovitakse kanda kuhiksõlge või preesi, mida toona eriti hinnati, siis 

1 Nigul, K.; Voolmaa, A. 1968. Eesti rahvarõivad. Eesti Raamat, lk 1-2
2 Eesti Rahva Muuseum A509: 2034
3 Eesti Rahva Muuseum A509: 2034
4 Kaarma, M.; Voolmaa, A. 1981. Eesti Rahvarõivad. Eesti Raamat, lk 240
5 Eesti Rahva Muuseum 929b
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Liiga lühikesed 
varrukad.

Põlvpüksid liiga  
pikad või lühikesed

Rongkäigus 
ebasobivad jalanõud.

Sobimatu murumüts. 
Kui ei sobi, parem ilma!

Kitsad särgikaelused
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nende õige koht on keset rinda. Ülalt alla järgitakse süsteemi „väikemast 
suuremaks“. Kaela riputati helmekeesid või hõbekette nii kanna kui 
ka kodaratega rahadega[6].  Kui on tegemist kodarrahadega, pannakse 
ehe käistele peale. Kui tegu on aga helmekeedega, seotakse kaeluseava 
nöörid lohvalt sõlme, et ehted käiste alt (kaeluseava vahelt) välja pais-
taksid. Põhja-Eesti käiste varruka õige pikkus on randmest kõrgemal. 

Vöösid on TÜANi rahvarõivastel 2: nn roheline ja nn sinine vöö. 
Sinine vöö on pärit Koerust. Selle kiri on villane tumesinine ja tume-
punane, südames on roheline joon. Rohelise vöö kohta on teada, et see 
on pärit Virumaa-Järvamaa kandist. Vöö kiri on villane punane, äärest 
roheline, koeäär on samuti roheline. Rahvarõivavööd kantakse villasem 
pool peal (näitab rikkust).

Pärg on valmistatud punasest siidriidest, sees on tänapäeval plas-
tikmaterjal (toona papp), seda kaunistavad allosas kaks pronksise 
tooniga paela ning ülaosas üks pronksise tooniga pael (võruna ümber 
pärja). Koori hiljem valmistatud pärgadel on paelte asemel litrid. Pärja  
tagaossa on kinnitatud lindid. Senise rahvarõivaste 33 kandmisaasta 
jooksul on kogunenud 3 erinevat siiditrükimeetodil valmistatud lindi-
paari: valgel taustal oranžides-pruunides toonides lilled (ääred oranžid), 
valgel taustal oranžides-pruunides toonides lilled (ääred sinised) ning 
oranžil taustal valgetes-pruunides toonides lilled (ääred valged).

Nii nagu peaaegu kõiki Eesti pärgi, kantakse ka Põhja-Eesti oma kui 
krooni (see tehakse 1 cm võrra peaümbermõõdust väiksem) – pärg on 
peas paralleelselt maaga ning selle ülaäär ulatub peast veidi kõrgemale. 
Pärja külgedele (vajadusel ka taha) peaksid olema õmmeldud väikesed 
aasad, et pärg klambritega kindlalt juustesse kinnitada.

Naiskoori sõlg on vasekarva kuhiksõlg, millel on kasutatud veidi 
tänapäevasemat lillornamentikat. Lubatud on kanda ka isiklikku sõlge. 
Jalas kannab TÜAN praegu musta kinnist kinga kui rahvarõiva pidu-
likku jalanõud. 

Juuksed olid toonastel 18.–19. sajandi naistel-neidudel pidulikel 
puhkudel lahtiselt ja kammitud otselahku. Töö juures olid lahtised 
juuksed tülikad, seetõttu palmitseti need kohati kahte ümber pea 
keeratud palmikusse. Rippuvaid palmikuid hakkasid neiud kandma 
alles 19. sajandi II poolel[7].

Kui üldse, siis kõrvas võiksid kaunistuseks olla väiksemad ja taga-
sihoidlikumad ehted. Jumestusega üle pingutada ei maksa. Punakad 
huuled ei ole tabu, samuti punapõsksus. Aga suitsusilmi ja muud säärast 
ei tohiks lubada. Küünelakk – mõistuse piires.

Autorid tänavad artikli valmimisele kaasaaitamise eest Age Raudseppa 
(Eesti Rahva Muuseum) ja Silvi Allimanni (Kaunis Rahvarõivas).

6 Nigul, K.; Voolmaa, A. 1968. Eesti rahvarõivaid. Eesti Raamat, lk 3
7 Voolmaa, A. 1957. Põhja-eesti rahvarõivarühm. Eesti rahvarõivaid. Eesti Riiklik 
Kirjastus, lk 102.
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Selle aasta aprillis sain teada, et olen 
vastu võetud Soome Jyväskylä Üli-
kooli. Pean ütlema, et see oligi mu 

esimene valik, kuna see oli minu jaoks parima 
õppekavaga ülikool. Peale selle meeldivad 
mulle põhjamaade kultuur ja külm talv. 

Kool ja õppesüsteem
Mulle üldiselt meeldivad Soome ülikoolid, 
nii nende infrastruktuur kui haridussüsteem. 
Välistudengitel on Soomes lihtne hakkama 
saada. Esiteks on kooli poolt kõik väga hästi 
organiseeritud, orientatsiooninädalal tehakse 
kõik selgeks, kuidas miski toimib. Samas on 
õppesüsteem Eesti omast veidi erinev. Näiteks 
on väga levinud raamatueksamid, kus tuleb 
läbi lugeda mitu raamatut ja semestri lõpus on 
loetud materjalide peale eksam. Ka on Soomes 
vähem loenguid, see eest on väga palju koduseid 
töid, rühmatöid, ettekandeid jne. Põhjuseks on 
ilmselt see, et õppejõud vajavad aega, et tege-
leda oma teadustööga. Koduste tööde suure 
osakaalu plussiks on see, et aine saab paremini 
selgeks ja tavaliselt saame ka tagasidet, mis 
oli hästi ja mida oleks võinud paremini teha. 
Kuid vähene loengute arv tähendab tihti seda, 
et teadmised on pealiskaudsemad. 

Soome toit
Olles sugulasrahvad, on meil väga sarnane kul-
tuuriline taust ning klimaatilistel põhjustel 
on ka toitumisharjumused sarnased. Mõned 
erinevused siiski on, näiteks tundub mulle, et 

soomlased on erinevate rahvusköökide suhtes 
avatumad, sest koolisööklates on väga tihti 
erinevate rahvuste toite ja üldse on siin palju 
erinevaid rahvusrestorane. Tavalises Eesti 
sööklas naljalt kebabi, Mehhiko- või Jaapa-
nipärast toitu ei pakuta. Ka mul on Soomes 
tekkinud mitu lemmiktoitu, millest osa on 
Eestis olemas, aga mille olen enda jaoks avas-
tanud alles Soomes. Näiteks karjalapirukad, 
eriti riisi- ja porganditäidisega, lisaks erinevad 
jäätised, Panda inglikommid ja erinevad moo-
siga saiakesed. Samas on ka maitseid, millega 
ma harjuda ei suuda, eriti tahaks välja tuua 
Soome piima, mis on kahtlaselt läbipaistev 
ja kummalise maitsega.. 

Koorilaul
Kuna mulle meeldib väga laulda, siis 
otsustasin ka Soomes koori astuda. Pean kur-
vastusega teatama, et kvaliteetkoor see just 
ei ole, aga see-eest on kooris inimesed, kellel 
on suur laulutahe, mitte keegi ei jää kunagi 
hiljaks ega puudu ka. Proovid on meil vaid 
kord nädalas, esmaspäeviti kell 18.30–20.00. 
Koori sissesaamise katseid meil polnud, kuid 
dirigendile tuli siiski proovi lõpus ette laulda, 
et lauljate õigesse häälerühma paigutamiseks. 
Kooriproovi ülesehitus on minu jaoks veidi 
kummaline: pool tundi me tkas mängime 
mingeid mänge või tegeleme näitlemisega. 
Peale seda laulame 5–6 üsnagi kõrget ja 
sarnast hääleharjutust. Seejärel õpime uusi 
laule ning proovi lõpetame vanu laule lauldes. 

Repertuaaris on tavaliselt Soome heliloojate 
ja soomekeelsed laulud, nende hulgas on teo-
seid, mida meie dirigent on ise seadnud. 

Eesti, kus see asub
Minuga koos õpib siin välistudengeid üle 
maailma, ning kuna meie riik on väike, siis 
paljud ei teagi, et see on olemas või kus see 
asub. Näiteks on mult küsitud, et kas Eesti-
linn asub kusagil Helsinki lähedal või et mis 
keeli eestlased peale oma emakeele – soome 
keele – veel õpivad. Teine arusaam on, et 
Eesti on mingi kahtlane Ida-Euroopa riik. Kui 
räägin, et meil on euro ja et Skype`i leiutasid 
eestlased, siis nende arvamus meist muutub. 
Sest kui midagi nii lahedat on Eestist pärit, 
siis ikka väga imelik riik olla ei saa.

Tasuta asjad
Üldiselt on Soomes üsna kallis, kuid siin on 
vaeste tudengite peale mõeldud ja välja töö-
tatud taaskasutussüsteem. Ühiselamutes 
on nimelt sellised punktid, kuhu võid oma 
vanad asjad viia ning kord nädalas saavad kõik 
tudengid minna ja võtta sealt asju, mida neil 
vaja on. Seal on kööginõudest-riietest kuni 
mööblini peaaegu kõike saada. Peale selle on 
ülikooli raamatukogus raamatute tasuta jaga-
mise päev. Raamatukogu esimesel korrusele 
pannakse üles riiulid ja need on täidetud iga-
sugu erinevate raamatutega, mida tudengid 
võivad niisama endale võtta. Minu arvates 
võiks selliseid asju ka Eestis olla.

TEKST: Aigi Margus

Minu soome
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Lõuna-aafrika vabariik ei ole selline, 
nagu võiks ette kujutada, kuuldes 
sõna „Aafrika“. Siin ei jaluta elevant 

tee peal vastu, inimesed pole paljad, ei valitse 
40-kraadine kuumus, majad pole onnid, ehita-
tud savist ja puidust, pole savanne ega kõrbeid. 
Kõige suurem üllatus? Siin on jahe. 

Minu kui põhjaeurooplase üle naerdakse 
päris tihti, sest tulles Aafrikasse võtsin kaasa 
oma suveriided ja jätsin maha kõik soojad 
riided, mis oleksid marjaks ära kulunud. 
Septembris ja oktoobris, kevadkuudel, oli 
keskmine temperatuur 15 kraadi. Kaplinn, kus 
mina peamiselt pesitsen, näeb väga amee-
rikalik välja: kõrged majad, laiad tänavad. 
Maastikus valitsevad vaheldumisi mäeahe-
likud ja suured tasased lilledega kaetud väljad.

Öeldakse, et Aafrika on vaene manner, kuid 
siin on ka palju rikkust. Lõuna-Aafrikas kae-
vandatakse kulda ja teemante. Kapi poolsaar 
on liigirikkamaid piirkondi maakeral,  69% 
siinsetest taimeliikidest maailmas kusagil 
mujal ei kasva. Teisalt kisendab ränk eba-
võrdsus igal tänavanurgal. Suured turvalised 
kaubanduskeskused, mille uste taga ootavad 
näljased kodutud. Rikkurite turvatud elamu-
rajoon, millest üle tee asub vaeste agul. Kerjuseid on siin 
palju. Jootraha andmine on samuti absoluutselt kohus-
tuslik, sest need inimesed siin on kordades vaesemad kui 
kõige vaesem tudeng Tartus. 

Kaplinna tänavatel kostub peamiselt klõpsuv xhosa keel 
ja hollandi keelega sarnanev afrikaani keel, kuigi peamine 
asjaajamiskeel on inglise keel. Lõuna-Aafrika inglise keel 
erineb nii häälduselt kui sõnavaralt teistest inglise keeltest. 
Hulgaliselt on laene  kohalikest keeltest. Näiteks nime-
tatakse siin grillimist braai`ks ja kui midagi on tore, siis 
see on lekker. Kõige tihedamini esitatav küsimus on ilm-
selt „Howzit?“, mis tähendab „Kuidas sul läheb?“. Lisaks 
tehakse vahet kahel ajamäärusel: now ja now now. Now on 
varsti, veel selle päeva jooksul. Now now tähendab, et võib-
olla juhtub see kunagi umbmäärases tulevikus. Viimane on 
tüüpiline LAV-le. Lõuna-aafriklased ei pea kellaaegadest 
erilist lugu. Keegi ei tule kohtumistele õigeaegselt, vaid 
alati 15 minutit hiljem. Vahel hilinetakse lausa 30 minutit, 
kui jäädakse ummikusse või lifti kinni. Seda võib siin juh-
tuda küll, sest vahetevahel tabab Kaplinna elektrikatkestus.

Vastupidiselt kartusele, et Aafrikasse saabudes hakkan 
ainult maisiputru sööma, on kohalik toit taevalik (kuigi 
roogadel on üsna veidrad nimed: boerewors, bobotie, 
melktert, biltong, koeksister). Kõike on suures valikus ja 
kõik on suurem. Aafrika on ilmselgelt lihamanner. Igast 
poest on võimalik osta jaanalinnuliha, lisaks on siin väga 
populaarne gaselliliha. Peale liha on siin veel tohutus 
valikus aed- ja puuvilju. Lõuna-aafriklaste ilmselge lem-
mik on muskaatkõrvits ja spinat. Neid leidub siin igas 
toidus. LAV-st rääkides ei saa mainimata jätta ka veini, 
sest Kaplinna ümbruses asuvad suured ja kuulsad vei-
niistandused, nagu meilegi tuntud Spier ja Two Oceans. 
Üllataval kombel juuakse LAV-s ka palju õlut, sest siin 
asub maailma suurim pruulija.

Aga kes ütleb, mis on Aafrika ja mis mitte? Mina näen 
Aafrikat sellisena nagu see on Lõuna-Aafrikas. Olen näi-
nud elevante ja sebrasid, kannatanud palavust, näinud 
vaesust, roninud mägedes, sukeldunud haidega, istunud 
jaanalinnu turjal ja söönud jaanalinnuburgerit. Ainuke 
sõna, mis Aafrikat kirjeldab on: elamus!

TEKST: Triin Sakermaa

Müüdimurdja

Lõuna-Aafrikas
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 ~ Korvpallipeol avastas oma ande uus meesstrippar – tellige üllatusesinejaks tüdrukuteõhtutele, miks mitte 
ka häälerühmaõhtutele või laululaagrisse

 ~ Üks soprani sinisilm käib vabal ajal haidega ujumas
 ~ Kärdi juuksevärv ei ole enam naturaalne 
 ~ Ühele neiule meeldib tihti kuusemetsas käia
 ~ Naiskoori kontserdite piletihinnad on tõusnud – järeldus: naiskoori tase on tõusnud
 ~ Üks laulja käis kevadel pihlakal
 ~ Naiskooris laulab sellest sügisest Triin Kochi sugulane
 ~ Käivad jutud, et Gaudeamusel tehti palju päevavalgust kartvaid tegusid
 ~ NSSSil möllanud kõhugripp oli tingitud liigsest Vana Tallinnast ja kõvast.. põrandast
 ~ Kosjakontor otsib tüdrukut ühele üksikule meeskoori noormehele 
 ~ Üks laulja naiskooris laulab endiselt mööda 

Mokalaat

See U-Duur, mida käes hoiad, on järjekorras juba kümnes! Alates 2003. aasta detsembrist on tegusad naiskoori naised 
kirjutanud tõelist kvaliteetajakirjandust – kaheksa aasta jooksul on pajatatud edukatest kontserditest-konkurssidest, 
legendaarsetest pidudest, jagatud nõu, kuidas häält hoida (sooja õlu meega tuleb juua!) ning mida lastele nimeks panna 
(Grill Sütt on veel võtmata). Selle U-Duuri lehekülgedel on peidus kustumatuid tsitaate selle eksemplari üheksast 
eelkäijast. Vaata, kas leiad need üles ning oskad nende alusel ristsõna lahendada!

Mida U-Duur pajatab?
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I Mis meeskoorist on juttu?
II Millisest traditsioonilisest 
naiskoori üritusest räägitakse?
III Kes on naiskoori suur sõber?
IV Mis sõna käib lünkadesse?
V Mis on see asi, mida uut ei anta, 
isegi juhul, kui jõuludega 10kg 
juurde võtad?
VI Mida sellisel viisil ravitakse?
VII Mis tähtpäeva kontserdist 
räägitakse?
VIII Kellest on juttu?
IX Millisest legendaarsest üritu-
sest räägitakse?
X   Tsitaat uuest U-Duurist: 
-„Kuus meie neiut jäid sellesse 
kõhugrippi
-„Ja kust see kõhugripp siis tuli?“
-„TIPi meeskoori käest.“
-„Ja kuidas see haigus siis meie 
tüdrukuteni jõudis???“
-„...“
Küsimus: Mis üritusel lauljad 
kõhugrippi haigestusid?

Vastused: I REVALIA; II REBASTE-
RISTIMINE; III VELJOTORMIS; 
IV SOLIST; V ESINEMISRIIDED; 
VI KURGUVALU; VII ISADEPÄEV; 
VIII ENEAHVEN; IX SUUSALAAGER; 
X NSSS


