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Kui kaugele kostab  
naiste hääl?
„Naine-naine, mis on su hobi?“

„Laulan ülikooli kooris, mis tegutseb juba seitsekümmend 
aastat.“

Seitsekümmend aastat kestnud hobi? Äkki hoopis traditsioon, 
mis inimeste elu muutnud, nii lauljate kui ka kuulajate elusid? Öö-
dest, tööst ja eraelust suure suutäie haarav traditsioon? Traditsioon, 
mis kasvatanud emotsioone, vaimu, vastutustunnet – oskusi, mida 
tänapäeval nimetatakse üldisteks pädevusteks. Kas nähtust, mis 
sinust parema inimese ja kodaniku vormib, saab nimetada hobiks? 
Mõisted osutuvad selles valguses ahistavateks... 

Käesolev U-duur on kolmeteistkümnes. Seitsmekümne aasta 
ja kaheteistkümne varasema U-duuriga jõudsime tänaseks seisu, 
kus otsustasime omaenese tarkusele toetudes kokku panna natuke 
laiema teemaderingiga ajakirja kui senini kombeks. Et oleks huvi-
tav lugeda ka sõpruskoori lauljal, dirigendil ja koorimuusikasõbral. 

Teemade rõhk on naislaulul. Toimetus soovitab kindlasti 
tutvuda Eesti akadeemilise taustaga naiskooride presidentide 
arvamusplatsiga Eesti naislaululiikumisest (laulvad naised ON 
emotsionaalsed ja konstruktiivsed!) ning kahe ajalooteemalise 
kirjutisega. Neist esimene käsitleb põhjalikult  TÜANi eelkäijaid 
naiskoore (mis värvi sukad olid lauljail jalas 1928. aastal?). Teine 
artikkel – Andreas Kalkuni sulest – heidab pilgu rohkem kui 
sajandi taha ning vaeb Eesti rahvaluulekogujate soovunelmate 
põrkumist tegelikkusega rahvalaulupärimuse talletamisel (kas 
naine üldse saab olla rahvalaulik?). Kuidas naiskoor võib elukutse-
valikut mõjutada või seda siis mitte teha, saate teada kahest meie 
vilistlaste käekäiku puudutavast intervjuust. 

Koorielust. Viimase viie aasta olulisemate sündmuste üle-
vaate annab Triinu Araku detailitäpne artikkel. Kaalukamad 
neist on kahtlemata mullu kevadel Tartus toimunud Põhjamaade 
üliõpilaskooride festival, mille peakorraldajaks oli TÜAN ees-
otsas Maarja Ülperiga, ja koori kolmanda päris oma helikandja  
„Võrsed“ välja andmine sel kevadel. Kajastust leiavad mõlemad 
verstapostid. „Võrsete“ plaadil olevaile teostele lisavad lõhnu ja 
maitseid intervjuud mitme laulu autoriga. 

Ühe seitsmekümneaastase organisatsiooni enesetunnetusest 
– kas ja mis on naiskoori vaim ning milliste traditsioonideta see 
koor praegusele lauljale mõeldav poleks – saab aimu sel hooajal 
lauljate hulgas toimunud küsitluse vastuste põhjal kokku pandud 
mõttekogust.  

Kõige selle seas ka intervjuud meie Triini ja Vaikega – nagu 
kirsid tordil ja täpid i peal.  

Aitäh kõigile, kes toimetuse palveile vastu tulid ning meile 
oma aega ja mõtteid kinkisid. Tänu teile kostab naiskoori hääl 
loodetavasti kaugemale kui kunagi varem. Head lugemist ja kaasa 
mõtlemist!  

TOIMETUS   

    

Lugupeetav Tartu  
ülikooli akadeemiline 
naiskoor!
 

Ülikooli nimel tänan ja tunnustan teid selle eest, kes te olete ja 
mida teete! Teile südamelähedase kogumiku järgi lubage teid õn-
nitleda kui alati noori tähemõrsjaid!

Ülikooli jaoks on tähtis, et lisaks teadmiste ja hariduse edenda-
misele oleksid meie inimesed aktiivsed, rõõmsad ja nii vaimult kui 
kehalt hästi hoitud. Et auditooriumi, labori ja raamatukogu kõrval 
oleks ka koori- ja tantsuproovid, spordisaalid, konvendiruumid 
ja klubiõhtud. Ülikooli naiskoor on läbi pikkade aastakümnete 
aidanud ülikoolil oma inimesi arendada ja rõõmsaina hoida. Ja 
mitte ainult oma liikmeid, vaid ka kõiki teisi, kes koori ülesastu-
mistel aulas ja muudes kontserdipaikades kaunist muusikast osa 
saavad. Ainuüksi teie kohalolek aktuse alguses annab kindluse 
ja teadmise, et teie laulust sünnib tähtpäeva pidulik meeleolu.

Akadeemiline naiskoor on lahutamatu osake ülikoolist, keegi, 
kelle järgi teatakse ülikooli. Niisamuti nagu ülikool saab osa teie 
edust koorikonkurssidel ja tuntusest muusikamaailmas.

Pole kindel, kas te ise teate, et olete oma lauluharjutustega 
rõõmsa õhtuemotsiooni andjad ka peahoones viimasest loengust 
lahkujaile ja pikemalt tööle jäänud ametnikele. Kui teisipäeva ja 
neljapäeva õhtul kaldauditooriumist naiste laulu ei kuule, oleks 
nagu midagi puudu!

Naiskoori teeb eriliseks ka kontsertetenduste isemoodi tra-
ditsioon. Koori etendustest, nii nende eelloost, loost kui sisust ja 
teostusest paistab kaugele ära teie kammitsemata mõte ja idee-
derohkus.

Nii nagu ülikool saadab igal kevadel osa oma õppijaist sam-
maste vahelt diplomeerituina välja, astub suurekssaanuid ellu ja 
laia maailma ka naiskoorist. Juba seitsmekümnel kevadel. Teised 
jälle jäävad paigale ka pikkadeks aastateks pärast ülikooli lõpeta-
mist. Nemad on tänu naiskoorile ülikoolipere liikmed edasi. Ja 
ehkki vilistlaskoore on ametlikult kaks, pole vist võimalik päriselt 
kokku lugeda, kui palju naiskoori vilistlasi tegelikult Eestimaal 
oma hästikoolitatud häälega teisi koore elujõus hoiavad.

Õnnitlen alma mater’i nimel Tartu ülikooli akadeemilist 
naiskoori 70. aastapäeva puhul ning soovin jätkuvat nooruslikku 
elujõudu, laulurõõmu ja palju põnevaid kontserdielamusi.

 
VOLLI KALM

TARTU ÜLIKOOLI REKTOR
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Juubelist,  
päriselt
NAISKOORI 70. AASTA JUUBELI PEA-
KORRALDAJA MAARJA ÜLPER JA PRE-
SIDENT RAGNE KASESALU

Sõna „kunst“ on kuratlik – ühelt poolt 
kunst kui midagi ausat, ehedat ja ergutavat, 
teisalt aga kunst kui kunstliku algvorm. 
Kunstlik naeratus, kunstlikud lõhnaained, 
kunstküüned jne. Kuid kas see vastandus 
on ikka nii ühene ja lihtne?

Võltsi või kunstlikku võib defineerida 
omadusena, millel pole pistmist südame-
tuksega. Lihtne näide. Oletame, et mul 
on väga väiksed rinnad. Kui sõbrannale 
kurdan, kuidas väike partii minu enese-
kindlust laastab, soovitab ta mul endale 
silikoonist rinnad panna. Ilma irooniata. 
Tunnistan – olen ka ise sellele korduvalt 
mõelnud, kuid ei julge, sest kunsttisside 
kandjana kardan tunduda naeruväärne 
ja võrdsustada end rumala tibiga. Ehk siis 
kumb on võltsim: kas võltsrind või oma 
tegelike soovide allasurumine ehk oma 
mina eitamine? Kui igatsen teistsugust 
mina, millel võib olla tehislikke jooni, kuid 
ometi ei liigu selle poole, kas ma siis ei ole 
naeruväärne?

Teiseks muusika. Näiteks Brahmsi  „O 
Bone Jesu“ vs Tarmi „Peegelpildid“. Hästi 

lihtsustatult võib väita, et üks lähtub har-
mooniast, teine matemaatikast. Lauljana 
on mulle omasem laulda Brahmsi, sest 
muusikaline materjal on sisseharjunum, 
mugavam, mingis mõttes ka ehedam. Tarm 
seevastu nõuab suuremat pingutust: selles 
on rohkem kunstlikkust, lähtumist teistest 
harmooniavõtetest, mis mulle võõrad ja 
esmapilgul ehk isegi võltsid tunduvad.

Teksti poolest on aga Brahmsi ja Tar-
miga üldse üks suur tohuvabohu. Brahms 
räägib Jeesusest. Mulle kui eestlasele on see 
üsna võõras teema, millega samastumiseks 
pean üsna palju pingutama. Tarmi tekst 
on tilkuvast männioksast ja orasepõllul 
kükitavast jänesest. Kuid tänapäevasele 
linnainimesele pole ka see ju kuidagi lähe-
dane ja oluline teema. Eriti julgeks minnes: 
läheduseihalus loodusega  on tänapäeval 
enamasti kunstlik ja kantud romantilistest 
roosamanna pildikestest.

Seega võiks arvata, et me peaks laulma 
hoopis neist asjadest, mis meid igapäevaelus 
päriselt ümbritsevad: sõrmejäljega varus-
tatud passidest, silma võrkkesta skannee-
rivaist ukselukkudest ja 3D-printimisest? 
Kas siis Tormise kirjutatud „Raua need-
mise“ tegelik kese peaks meie jaoks olema 
hoopis automaatsete sihtimisseadmetega 
tuumalaengut kandvates rakettides, mitte 
ürgses loitsus?

Mis on meie jaoks päris? Mis on võlts? 
Ja kas võlts on paha? Mina ei tea, sest see, 
mis täna tundub ehe, võib homme olla juba 
hoopis midagi muud.

Naiskoor tähistab oma 70. aasta juube-
lit kontsertidega „Ela.Kasva.Õitse“ ja „Kas-
vu.Hoone“. Seekord on kontsert-etenduse 
„Kasvu.Hoone“ juurde kaasatud stsenaris-
tide ja lavastajatena Andri Luup ja Maria 
Peterson.

Esialgseid mõtteid ideekontseptsioo-
ni üle veeretasid juubelimeeskonna eest-
vedajad Triin Koch, Anne Haller ja Maarja 
Ülper seonduvalt 2014. aasta kevadel küp-
senud plaaniga, et juubelil kannab naiskoor 
ette Veljo Tormise „Raua needmise“, mis 
Eestis on naiskooride kavas olnud vaid 
mõnel üksikul korral. „Raua needmise“, 
naiskoori uhiuuel plaadil „Võrsed“ kõlava 
uudisloomingu ja naiskoori lemmiklugude 
kombinatsioonis suundus ideestik järjest 
rohkem vastandumise ja vastandamise 
suunas (tehislik vs looduslik, võlts vs päris).

Etendus esitab kuulajale küsimuse, kui 
päris on kõik see looduslik ja ehe, millest 
laulame, kui seda kõike jääb meie ümber 
järjest vähemaks ja me teame sellest järjest 
vähem. Mõnevõrra utreeritult – me laula-
me palju loodusest, aga äkki oleksid meie 
keskkonda arvestades meile praegu palju 
lähedasemad hoopis laulud mobiiltelefoni-
dest ja plastikust? Päris-võlts, tehislik-loo-
mulik vastandumine kehtib ka emotsioo-
nide ja inimkäitumise kohta: kuivõrd on 
meie rõõmud ja mured päris ja kuivõrd on 
need n-ö välja mõeldud?

Naiskoori  
viimane  
viisaastak
TRIINU ARAK

 
Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori 
viimane viisaastak on olnud tihe, põnev, 
rõõmus, nukker, uuenev, mõtlik, õhinas. 
Naiskoor kombib järjest rohkem piire nii 
kunstilistel, metoodilistel kui organisatoor-
setel ideedel.

UUED MUUSIKAAVASTUSED. Viis 
aastat tagasi kasutas naiskoor esimest korda 
oma tegemistes lavastajat, tänu kellele tek-
kis juurde meie jaoks uus esinemise vorm: 
kontsert-etendus. Toonast juubelietendust 
„Kallis, kul’la mu sõsarõni“ ehk „Jakob, 

oh Jakob“ etendasime ka Põhuteatris ja 
draamafestivalil. Naiskoori naised on 
alati olnud väga tarmukad ja tegusad, aga 
vahest just siit sai koor indu unistuste piire 
laiemaks lükata.

Naiskoor on hakanud oma kontserte 
üha rohkem ja täielikumalt produtseerima, 
kaasates loomeprotsessi üha enam lauljaid, 
ideid, teisi kunstnikke. Akadeemilise koo-
rina on organiseeritus meie igapäeva sisse 
kirjutet, aga naiskoor tundub järjest enam 
muutuvat ka tõsiseks kultuurikorralduse ja 
kuraatorite lavaks. Ideeraamistikuga jõulu-
kontserdid, isadepäeva kontsert. Täiesti 
enneolematu oli naiskoori jaoks 2014. 
aasta aprillis sõpradega korraldatud NSSS 
ehk Põhjamaade üliõpilaskooride festival. 
Osalejaid oli 1200 lauljat 38 koorist, nais-
koor vedas peakorraldajana 200-liikmelist 
korraldajameeskonda, ehitas festivali üles 
algusest lõpuni, sh produtseeris nimiteose 
„Meri.Mets.Linn“. Mis teeb ürituse tõeli-
selt eriliseks ja Eesti koorimuusikaloos 

Juubelietendus Tallinnas Põhuteatris 2012. a. 
(Foto: Kärt Ülper)
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tähelepanuväärseks, on see, et lisaks selli-
se ürituse korraldamisele Tartus koosnes 
põhimeeskond peaaegu tervenisti Eesti 
akadeemiliste kooride lauljatest.

Naiskoori repertuaar on viimastel 
aastatel täienenud uue muusikaga ja nii 
on viimase viie aasta jooksul tehtud 10 es-
maettekannet. Üle pika aja annab naiskoor 
sel kevadel välja omaenda uue helikandja, 
rõhuga just uudisloomingul. Naiskoor on 
tellinud plaadi jaoks muusikat neljalt heli-
loojalt ja on andnud nii väikese panuse ka 
naiskooride repertuaari mitmekesistamis-
se ja loonud meie heliloojatele võimaluse 
naiskoori kui tõsiselt võetava kooriliigi 
tutvustamiseks.

Eelnenud viisaastaku sisse mahtus 
veel üks ettevõtmine: naiskoor andis koos 
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise 
Naiskooriga välja naiskooride „Sukasää-
relauliku“, millel on praeguseks juba 970 
omanikku – idee sattus ilmselgelt viljakasse 
pinnasesse.

Eelmisel juubelil moodustus naiskoo-
ris vokaalansambel Häbelikud Mokad 
(hilisem koosseis kandis nime Tõre Kati), 
kes jäi tõsisemalt kokku käima mitmeks 
aastaks ja kellel oli põnevaid esinemisi nii 
siin kui seal.

UUED KOORIVÄLISED ÜRITUSED 
JA TRADITSIOONID. Tekkinud on uusi 
traditsioone, näiteks pidulik tantsuõhtu 
„Puldis ainult naised“, mis toimub sõp-
ruskooride ringis naistepäeva läheduses. 
Kõik abieluranda astunud naised saavad 
koori käsitöömeistritelt uhke põlle, pisipe-
re saajad armsa pudipõlle. Ikka tähistame 
lauljate ja dirigentide sünnipäevi soovilau-
luga, teeme häälerühmaõhtuid, käime Mae 
juures piparkoogitainast tegemas, legen-

daarse suusalaagrita ei möödu ükski talv, 
tantsutüdrukute rühm läheb välja mees-
kooride korvpalli mõõduvõtmisele, osa-
leme maskiballil jne. Täiesti erilisena jääb 
koori ajalukku Kanada kontsertreis 2012. 
aasta kevadel. Ehatare, Seedrioru, Tartu 
College, Eesti Maja, väga omad inimesed 
teisel pool lompi. Eestlus omandas koori 
jaoks isiklikuma ja sügavama tähenduse, 
mitmed sõprussidemed sellest reisist jäävad 
ilmselt püsima väga pikaks ajaks.

 
MÖÖDANIKU  ELAVDAMINE. Alus-
tatud on arhiivi põhjalikku korrastamist. 
Algus on olnud vaevaline, aga ükskord on 
see valmis! Koori mahukas noodikogu on 
praeguseks pea täielikult korrastatud. Koor 
on lasknud professionaalsel fotograafil end 
pildistada, hea diktofon lubab fonoteegil 
järjest kasvada ja õppimisprotsessi  veel pa-
remaks teha, üha enam tekib videomater-
jali, vilistlaste mälestused jõuavad küll veel 
vähe, aga üha enam paberile ja helilindile.

Lõpule on jõudnud mitme aasta pik-
kune naiskoori logo uuendamise protsess. 
Vanalt logolt eemaldati viisnurk, „TRÜNi“ 
asemel on nüüd „TÜAN“, sambaid on alma 
mater’il mitte enam neli, vaid ikka kindlalt 
kuus (vt lk 11).

VILISTLASED MUUSIKAS. Tore on 
näha, et TÜANi vilistlased on muusikaga 
tihedalt seotud ka pärast koorist lahkumist, 
mõned lausa eriti. Meie noorte vilistlaste 
seas on lauluõpetajaid (nt Airi Liiva, Reet 
Ristmägi), lauljaid (nt Maari Ernits), üks 
sõpruskond algatas Tallinnas uue hea 
tasemega naiskoori Sireen, kus pooled 
lauljatest on meie uhkuseks naiskoori vi-
listlased. Meie juurest on läbi käinud päris 
mitu Elleri koolist kasvanud noort dirigenti 

Puldis on ainult naised: Annika Oper ja Kris-
tiina Pruul, 2013. (Foto: Fady Punak)

(nt Mari Kalling, Tiiu Sinipalu, Ülle Tuisk, 
Kristina Kodas) ja on neidki, kes on astu-
mas muusikaelu professionaalse korraldaja 
maailma (Kristiina Pruul) või on seal juba 
kohal (Ülle Lehtmäe).

JUHATUSE ROLL. Aastast 2012 toimub 
iga hooaja lõpus lisaks koori aruande-
valimiskoosolekule ka koori juhatuse enda 
tagasiside koosolek, kus iga juhatuse liige 
võtab sõna ja ühiselt arutletakse, mis läks 
hästi, kuidas saab veel paremini, tehakse 
suuremaid ettepanekuid. Koori töö organi-
seerimine on jõudnud tasemele, kus lisaks 
tavapärastele kooriametnikele on igal pro-
jektil oma eestvedajad ja vastutajad. Aren-
gut jagub, aga hea meel on näha, et viie 
aasta jooksul on nii mõndagi katsetatud 
ja jõudsalt edasi sammutud.

TULEVIK. Maailm liigub edasi aina kii-
remini, ka lauljate viibimise aeg naiskooris 
on lühenenud. Seitsekümmend aastat on 
räägitud, et lauljate suur liikuvus ülikooli 
koorides on nii hea kui ka halb üheaeg-
selt. Aga aina enam sunnib maailma kiirus 
meid rohkem oma tegemisi analüüsima, 
oma tugevusi ja nõrkusi sõnastama, sisse 
tallatud radu vaagima. Naiskoor on ilmselt 
lähiaastatel oma funktsioneerimissüstee-
mi veidi muutmas, hakkame ka rohkem 
püüdma, leidmaks vahendeid, et kutsuda 
inspireerivaid külalisi nii Eestist kui välis-
maalt, elustame rohkem suhteid vilistlas-
tega, võtame ette uusi põnevaid projekte, 
teeme üha pikemaajalisemaid plaane. Üle 
kümne aasta toimus sel aastal vanemate 
lauljate eestvõttel taas kord põhjalik e-kü-
simine, mis andis lauljatele võimaluse pi-
kemalt mõelda ja sõnastada. Vastused olid 
kirjud, kuid küsimusele, miks sa naiskooris 
laulad, vastati sarnaselt: „Armastan laulda.“ 
Vundament tulevikuks – muusika hingele 
ja sõbrad kogu eluks.
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Ülesastumised  
2009–2015
 

2009/2010
 
15.08 Leigo järvemuusika festival, Beethoveni 9. sümfoonia Revalia 

kammermeeskoori, ETV tütarlastekoori ja Eesti Noorte 
Sümfooniaorkestriga; dirigent Neeme Järvi

29.08 Kontsert TÜ aulas
31.08-08.09    Konkursireis Norrasse, 3. Griegi-nimeline koorifes-

tival Bergenis. III koht kirikumuusika ja ilmaliku muusika 
kategoorias, esinemine grand prix’ voorus

08.11 Isadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis
26.11 Tudengilauliku esitluskontsert TÜ spordihoones
28.11 Emakeelse ülikooli 90. aastapäeva kontsert Estonia kont-

serdisaalis
29.11 Emakeelse ülikooli 90. aastapäeva kontsert Vanemuise kont-

serdimajas
18.12 Jõulukontsert „Siidikirja tikitud“ Tartu Akadeemilise Mees-

kooriga TÜ aulas
24.01 Esinemine Eesti Kooriühingu aastakontserdil Estonia kont-

serdisaalis
23.02 Esinemine Eesti vabariigi aastapäeva aktusel TÜ aulas
19.03 Nelja koori kevadkontsert „Õhus on armastust“ Vanemuise 

kontserdimajas ehk „Udo sai 60“
17.04 TÜANi 65. juubeli kontsert-etendus „Kallis kul’la mu sõsa-

rõni“ TÜ aulas; lavastaja Anne Türnpu
24.04 TÜANi 65. juubeli kontsert-etendus  „Kallis kul’la mu sõsa-

rõni“ Tallinnas laululava klaassaalis; lavastaja Anne Türnpu
15.05 Esinemine koorijuht Vaike Uibopuu 70. aasta juubeli kont-

serdil TÜ aulas

23.05 Esinemine koorijuht Vaike Uibopuu 70. aasta juubeli kont-
serdil Tallinnas laululava klaassaalis

06.06 ENLSi korraldatud naiskooride laulupäev Rakvere linnuses
12.-13.06 Triin Kochi kooride laulupäev Sulbi laululaval
 

2010/2011
 
20.08 Ühtelaulmine Põltsamaal
30.08 Esinemine TÜ avaaktusel TÜ aulas
20.10 Töötuba Hannoveri neidudekooriga Tartus
16.11 Esinemine Irene Maaroosi 100. sünniaastapäeval TÜ ajaloo 

muuseumis
28.11 Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev Jaani kirikus
10.12 Jõulukontsert „Nii elevil, nii rõõmus“ Tehnikaülikooli Aka-

deemilise Meeskooriga Tartu Jaani kirikus
18.12 Jõulukontsert „Imeline ootus“ Tartu Akadeemilise Mees-

kooriga TÜ aulas
23.02 Esinemine Eesti vabariigi sünnipäeva aktusel TÜ aulas
18.03 Kontsert Viljandi Jaani kirikus „Peagi lendab liblikaid“
14.–17.04 Osalemine koorifestivalil „Tallinn 2011“. I koht naiskoo-

ride kategoorias, esinemine grand prix’ voorus.
29.04. Esinemine Arne Merilai juubelietendusel Tartus
05.–08.05 VIII Põhjamaade üliõpilaskooride festival (NSSS) Linkö-

pingis, Rootsis
15.05 Kevadkontsert „Ütle sina...“ TÜ aulas, Tõnu Kõrvitsa „Laulud 

laulude laulust“ esmaettekanne
19.05 Wesleyani Ülikooli segakoori võõrustamine
11.-12.06 IV Triin Kochi kooride laulupäev Sulbi laululaval
24.–26.0. XVI Baltimaade üliõpilaste laulu- ja tantsupidu „Gau-

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

Oma juubelikontserdil 2010. aastal seisis Vaike Uibopuu taas TÜANi ees. (Foto: Andres Tennus)
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2011/2012
 
04.09 Juubelietenduse taaslavastus „Jakob, oh Jakob“ Põhuteatris; 

lavastaja Anne Türnpu
06.09 Esinemine Arne Merilai inauguratsiooniloengul TÜ aulas
09.09 Juubelietenduse taaslavastus „Jakob, oh Jakob“ draamafes-

tivalil TÜ kirikus; lavastaja Anne Türnpu
22.09 TÜ mälestuspäev Raadi kalmistul
20.10 Keele ja Identiteedi sümpoosion TÜ ajaloo muuseumi valges 

saalis
10.11 Maailma Kultuuri Nõukogu auhindade jagamine TÜ aulas
12.11 Lõuna-Eesti meeslaulupäev TÜ aulas
19.11 Lõuna-Eesti naislaulupäev TÜ aulas
22.11 Ene Ahvena 40. tööjuubeli tähistamine koos vilistlaskooriga
10.12 Jõulukontsert „Ootsin pühi tulevada“ Tartu ülikooli kam-

merkooriga TÜ kirikus
16.12 Jõulukontsert „Õnneõhevil“ Tartu Akadeemilise Meeskoo-

riga Tartu Jaani kirikus
26.01 Esinemine Tartumaa kultuuripreemiate jagamisel konve-

rentsikeskuses Dorpat
23.02 Juubelietenduse taaslavastus „Jakob, oh Jakob“ Vanemuise 

kontserdimajas; lavastaja Anne Türnpu
03.03 Kontsert „Laulutuules“ Elva Gümnaasiumi aulas
10.–11.03 Nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinna ülikooli 

aulas. I koht naiskooride A-kategoorias
12.–13.04 Montreali neidudekoori võõrustamine
07.–23.05 Kanada kontsertreis
09.05 Esinemine Kanadas eestlaste vanadekodus Ehatare

12.05 Kontsertetendus „Kul’la mu sõsarõni“ Toronto Eesti majas 
kevadfestivali raames; lavastaja Anne Türnpu

13.05 Jumalateenistus Peetri kirikus (Kanada)
13.05 Jumalateenistus Vana-Andrese kirikus (Kanada)
15.05 Kontsert Toronto Kolmainu kirikus (Trinity St. Paul s̀ 

Church)
17.05 Kontsert Ottawa Knox presbüteri kirikus (Knox Presbyta-

rian Church) Podium 2012 koorimuusika festivali raames
18.05 osalemine Triin Kochi töötoas „Estonian Choral Music“ 

Podium 2012 koorimuusika festivali raames
20.05 Kontsert Seedriorus (Kanada)
10.–11.06 V Triin Kochi kooride laulupäev Sulbi laululaval
17.06 Lindistamine ERRi stuudios, toonmeister Tanel Klesment
28.06 Kontsert LIBERi aastakonverentsi raames TÜ aulas 

Käima lükati naiskooridele mõeldud „Sukasäärelauliku“ 
projekt TTÜ ANiga

 

2012/2013

31.08 TÜ rektori Volli Kalmu inauguratsiooniaktus
11.11 Isadepäeva kontsertaktus Estonia kontserdisaalis
25.11 Mart Saare 130. sünniaastapäeva kontsert Estonia kont-

serdisaalis
30.11 Eesti Kooriühingu 30. aastapäeva galakontsert Mustpeade 

majas
02.12 Tartu ja Tartumaa nais- ja neidudekooride laulupäev Peetri 

kirikus
14.12 Jõulukontsert „Tähetütred, pilvepoisid“ Tartu Akadeemilise 

Meeskooriga Tartu Pauluse kirikus
25.03 Kontsertõhtu „Richard Ritsing 110“ TÜ aulas
31.03 Eesti heliloojate uudisloomingu esitamine kontserdil „Eesti 

muusikapäevade KOORumine“ Tallinnas Mustpeade majas
05.04 Kevadkontsert „Muusikatund“ TÜ aulas
18.04–24.04 Rahvusvaheline koorikonkurss „Maribor 2013“ Slo-

veenias. TÜANi jaoks on tegu esimese Euroopa grand prix’ 
sarja kuuluva koorikonkursil osalemisega. IV–V koht (6 
koorist), pääs grand prix’ vooru.

02.06 Eesti heliloojate uute teoste salvestamine ERRi stuudios 
Tallinnas, toonmeister Tanel Klesment

08.06 ENLSi korraldatud naiskooride laulupäev Põlvas
08.06–09.06 VI Triin Kochi kooride laulupäev Sulbi laululaval
27.06  2014. aasta üldlaulupidu tutvustav kontsert Tartu Akadee-

milise Meeskooriga Raadil

Erakordne reis Kanadasse 2012. a kevadel. Seedrioru laulude ja juttude 
taustal on kohalike eestlastega Laura Mähar. Kontsert toimub Trinity 
St. Paul’s kirikus. (Foto nr 2: Peeter Põldre)

Mae Juske hoiab 2013. a suurel Tartu öölaulupeol rahvusmeeskoori ša-
maanitrummarile „Raua needmise“ ajal uhkelt nooti. Naiskoori juubelil 
on Mae sama teose solisti rollis. (Foto: Triinu Arak)
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2013/2014
 
16.08 Esinemine lauluõde Mae Juske leiva-

koja avamisel Hellenurmes
19.08 Osalemine öölaulupeol „Järjepide-

vus“, sh esinemine koos Eesti Rah-
vusmeeskooriga

02.09 Esinemine TÜ avaaktusel
31.10 Esinemine korp! Ugala 100. aas-

tapäevale pühendatud kontserdil 
„Laulame Eestile“. Jonas Tarmi / 
Kaalu Kirme tsükli „Peegelpildid“ 
esmaettekanne TÜ aulas

23.11 Tartu ja Tartumaa nais- ja neidude-
kooride laulupäev TÜ aulas

14.12 Jõulukontsert „Ootust täis“ Tartu 
Akadeemilise Meeskooriga Tartu 
Salemi kirikus

18.12 Jõulukontsert „Kilde tähistaevast“ 
Tartu ülikooli kammerkooriga Ran-
nu rahvamajas

09.02 „Miina Härma 150“ kontsertõhtu 
Vanemuise kontserdimajas

20.02 Kontsert Kanada Brandoni ülikooli 
kammerkooriga TÜ aulas

17.03 Eesti heliloojate uute teoste salves-
tamine ERRi stuudios Tallinnas, 
toonmeister Tanel Klesment

24.04 Kontsert „Haned-luiged“ IX Põh-
jamaade üliõpilaskooride festivalil 
(NSSS)

26.04 IX Põhjamaade üliõpilaskooride fes-
tivali (NSSS) galakontsert A. Le Coqi 
spordihoones

31.05-01.06 VII Triin Kochi kooride laulu-
päev Sulbi laululaval

03.06 Alo Ritsingu autoriõhtu TÜ aulas
06.06 Tartu laulupeo galakontsert Vane-

muise kontserdimajas
07.06 Tartu laulupidu „Enne ja nüüd“
27.-29.06 Baltimaade üliõpilaslaulupidu 

„Gaudeamus“ Lätis Daugavpilsis
04.-06.07 XXVI üldlaulupidu „Aja puudu-

tus. Puudutuse aeg“

 
 

2014/2015
 
19.10 Eesti Naislaulu Seltsi juubelikontsert 

Estonia kontserdisaalis
15.11 Lindistamine ERRi stuudios, toon-

meister Tanel Klesment
22.11 Lõuna-Eesti nais- ja meeskooride 

juubelilaulupäev Vanemuise kont-
serdimajas

29.11 Emakeelse ülikooli 95. aastapäeva 
kontsert Vanemuise kontserdimajas

01.12 Emakeelse ülikooli aastapäevaaktus 
TÜ aulas

13.12 Jõulukontsert „Jõululugu“ Tartu üli-
kooli kammerkooriga Luunja rah-
vamajas

19.12 Jõulukontsert „Pühade teel“ Tartu 
Akadeemilise Meeskooriga Pauluse 
kirikus

27.03 TÜANi 70. aastapäeva kontsert „Ela.
Kasva.Õitse“ TÜ peahoones

28.03 TÜANi 70. aastapäeva kontserteten-
dus „Kasvu.Hoone“ TÜ peahoones; 
lavastaja Maria Peterson, stsena-
rist-kunstnik Andri Luup

11.04 Nais- ja neidudekooride võistulaul-
mine Tallinnas

12.04 TÜANi 70. aastapäeva kontsert-
etendus „Kasvu.Hoone“ Telliskivi 
loomelinnaku rohelises saalis Tal-
linnas; lavastaja Maria Peterson, stse-
narist-kunstnik Andri Luup

22.–27.05 konkurssreis Marktobertorfi 
Saksamaale

13.–14.06 VIII Triin Kochi kooride laulu-
päev Sulbi laululaval

 2014. aasta suvel toimus naiskoori jaoks neli 
laulupidu. Pildil on Roman Toi ja Triin Koch 
üldlaulupeol Tallinnas. (Foto: Peeter Hütt)

Palun vaikust, võte! ERRi stuudioakna taga 
kuulavad naiskoori heliloojad Galina Grigorje-
va, Pärt Uusberg, Rasmus Puur ja toonmeister 
Tanel Klesment. (Foto: Marge-Ly Rookäär)

Tõmba siit, tõmba sealt! Juubelietenduse esimene aulaproov. (Foto: Marge Thetloff)
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Millised mõtted tekivad seoses Tartu üli-
kooli akadeemilise naiskooriga?
Ülikooli harrastuskollektiivid rikastavad 
üliõpilaselu ning on osa ülikooli kuvandist. 
Ülikool ei ole pelgalt õppe- ja teadusasu-
tus. Nii üliõpilased, töötajad kui ka teised 
ülikooli liikmed tahavad tegeleda hobide 
ja harrastustega. Seda ülikooli kultuuri-
kollektiivid pakuvadki.
 

Teie kui turundusspetsialist: kuidas saak-
sid ülikooli koorid ülikooli poolt vaada-
tes ennast nähtavamaks ja kuuldavamaks 
muuta?
Ma ei arva, et ülikooli kultuurikollektii-
vide põhiline eesmärk peaks olema enda 
nähtavamaks muutmine. Kui innustunud 
inimesed teevad asju, mis neile meeldib, 
siis nad nakatavad sellega ka oma vaata-
jaid/kuulajaid. Selle tulemuseks võib olla 
silmapaistvus. Kuid see ei peaks olema 
eesmärk omaette.

Samuti ei tohiks ülikooli kultuuri- ja 
spordikollektiivide esmaseks eesmärgiks 
olla kõrge tase, vaid rõõmu pakkumine 
oma liikmeskonnale. Kui sellega kaasneb 
professionaalne tase, siis on see loomuli-
kult hea. Kõrged eesmärgid peavad olema 
toetatud realistlike võimalustega.
 

Sel kevadel Tartus toimunud Põhjamaa-
de üliõpilaskooride festival jõudis Tartu 
2014. aasta teo valimisel kümne tähtsai-
ma ettevõtmise hulka. Mida see festival 
teie meelest Tartule ja ülikoolile andis? 
Kas midagi jäi silma, mida võinuks tei-
siti teha?

See, et Tartule anti Põhjamaade üliõpilas-
kooride festivali korraldamise õigus, on 
juba iseenesest kiitus kõigile korraldajatele. 
Paljude särasilmsete ja aktiivsete lauljate 
siia toomine on imagoloogiliselt hea nii 
ülikoolile kui linnale.

Tartu ülikooli kultuurikollektiivid oo-
tavad juba pikka aega uue üliõpilasmaja 
valmimist, mille saatus näib vähemalt 
hetkel olevat sarnane Tallinna linnaga, 
mis kunagi valmis ei saa. Teisalt räägi-
takse, et TÜ peahoone muutub kontoriks, 
kust tudengielu kaob. Spekulatiivne küsi-
mus: peahoone üliõpilasmajaks?
Kontoriks muutumise väide ei pea paika. 
Tartu ülikooli peahoones on 10 õppe- ja 
seminariruumi ning siin asub terve usu-
teaduskond. Ülikool on viimase 10 aasta 
jooksul ehitanud palju kaasaegseid teadus- 
ja õppehooneid. Põhitegevuse vajadustest 
lähtuv investeerimispoliitika tundub ai-
nuõige. Nii kultuuri- kui spordirajatised 
võiksid olla ja peaksidki olema ülikoolide 
ülesed ja majandatud koostöös linnaga. 
Kuna kultuurikollektiivide tegevus on 
suurema sihtrühmaga, paljude kõrgkooli-
de ja linna rõõmuks, siis oleme koos Eesti 
Maaülikooliga esitanud uue üliõpilasmaja 
rajamise soovitaotluse nii haridus- ja tea-
dus- kui ka kultuuriministeeriumile. Kui 
asi peaks muutuma konkreetsemaks, siis 
loodetavasti paneb ka linnavalitsus õla alla. 
Tartu-suguses ülikoolilinnas võiks olla in-
tegreeritud linnahall ja üliõpilasmaja, kus 
ülikoolide kultuurikollektiivid saaksid nii 
harjutada kui esineda.
 

Teie kokkupuude muusikaga? Vaid kooli-
muusikatunnid või mängite ka mõnda 
pilli, laulate kodus? Melomaan? Lem-
mikbänd?
Muusikat kuulan hea meelega nii kodus kui 
autos ning mul on palju CD-plaate, paraku 
küll vaid mõned üksikud koorimuusika-
ga. Just täna ostsin „Eesti rocki lapsepõlve“ 
plaadi. Lemmikbändiks Led Zeppelin.
 

Mõni viimatine muusikaga seotud sünd-
mus, mis elamuse andis?
Viimati sain väga hea meeleolu ja elamuse 
29. novembril Vanemuise kontserdimajas 
rahvusülikooli 95. aastapäeva ürituste raa-
mes toimunud kontsertetenduselt.

Kõrged eesmärgid peavad olema
toetatud realistlike võimalustega
INTERVJUU TÜ KANTSLERI ANDRES LIINATIGA 
13.01.2015

Saage tuttavaks: uuenduskuuri läbinud logo
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Oled olnud naiskoori juures 10 aastat. 
Erinevaid elamusi on ilmselt palju. Kas 
seda saaks kokku võtta ühe omadus-
sõnaga?
Naiselik. Naiskoori naise tunneb kohe ära, 
käiakse meelsasti seelikuga. Väga palju te-
geletakse käsitööga, see tegevus on minu 
arvates väga naiselik. 

Kas naiskoor on selle 10 aasta jooksul 
sinu meelest muutunud? Kui jah, siis 
milliste muutustega sa ise rahul oled? 
Millega mitte?
Ikka on muutunud, kui ei, siis oleks ju 
halvasti. :) Muutused on vajalikud juba 
seetõttu, et seltskond vaheldub. 

Mõnikord mõtlen, et Tartu ja Tallinna 
vahele võiks mingid väravad ehitada – pä-
rast ülikooli lõpetamist pole siin ilmselgelt 
nii palju võimalusi kui Tallinnas ja paljud 
lauljad lahkuvad koorist koori muusikalist 
kvaliteeti silmas pidades liiga vara. Samas 
teeb mulle rõõmu, et pikka aega kooris 
laulnute hulk on hetkel päris suur. Isegi 
neli-viis aastat kooris olnute arvu üle on 
mul praeguses seisus hea meel. 

Veel tundub mulle, et naiskoor on 
muutunud avatumaks ja julgemaks, seda 
just laval olles. Ka olen väga rahul juhatuse 
tööga – eriti viimastel aastatel on see kui-
dagi eriti esile tõusnud, minu tööks pole 

tõesti jäänud muud, kui tegeleda kunstilise 
poolega. 

Mille järele su veel käed sügelevad?
Lauljate suure liikuvuse tõttu tekib para-
tamatult olukord, kus koori saavutatud 
muusikalisest tasemest kõrgemale tõusta 
on väga keeruline. Tuleb ette mingi piir, 
aga ma tahaksin näha, kus on minu enda 
piir. Sooviks proovida tööd teha professio-
naalidega. RAMiga tehtu oli lühiajaline ja 
ei andnud sellest maailmast terviklikku 
pilti. Sooviks teada, milleks ma ise veel 
võimeline olen. Võimalik, et see lõpeb ku-
sagilt „kolinal alla kukkumisega“, aga kui 
ei proovi, ei saa teada.
 

Milliste kooriliigist tulenevate oma-
päradega peab naiskoori dirigent leppi-
ma?
Kindlasti ei tunne ma, et pean millegagi 
leppima, igal liigil on omad võlud.

Need omapärad ei ole minu jaoks min-
gi probleem, võib-olla seetõttu, et saan 
töötada ka kammerkooriga ja ei tunne 
end kuidagi ühe kooriliigiga piiritletuna. 
Naiskooriga töötades tuleb õiged värvid 
üles leida. Asi, mis naiskoori puhul ter-
vikliku tulemuse sünnile kaasa mängib ja 
täielikumat kõlapilti tekitab, on korralik 
aldi häälerühm ja TÜANis on see olemas. 

Oled palju aastaid olnud aktiivselt tegev 
laulupidude korraldamises. Mis selles 
töös jõudu annab? Mille poolest sulle 
endale laulupidu kui nähtus oluline on?
Kui nüüd kokku arvutada, siis olen lau-
lupeoprotsessis olnud tegev 2007.  aastast. 
Jah, see protsess on olnud väsitav, eriti 
eelmisel „Puudutuse“ aastal. Tunnen, et 
hakkan alles praegu sellest välja tulema 
ja poleks ette kujutanud, et see võib nii 
kaua aega võtta. Kuid ma tunnen, et selles 
ettevõtmises kaasa löömine annab mulle 
võimaluse suhelda kolleegidega, millest ma 
Tartus olles tugevalt puudust tunnen. See 
koos tegemine ja selle seltskonnaga  suht-
lemine, üksteise innustamine annab väga 
palju jõudu. 

Laulupidu kui nähtus – vaieldamatult 
on see oluline, kuigi seda võib keeruline 
kirjeldada olla. Eriti tajutav on see ülevaa-
tusel väikeste kohtade laulukoore kuulates: 
koorid, kes laulukvaliteediga just ei hiilga 
ja kus laulavad võib-olla need kaks meest, 
kes ongi külas ainsad, on ometi tugevama 
laulupeovaimu kandjad kui mõni parema 
tasemega koor.

Sulbi laulupäev on juba mitu aastat kõla-
nud. Kas see väike laulupidu on kohalike 
seas mingil viisil traditsiooniks kujune-
nud?
Loodan, et on. Ma ei ole seda kelleltki 
küsimas käinud, aga ega me ise pole seda 
üritust väga reklaaminud – ometi on mingi 
seltskond, kes seda üritust teab ja kohale 
tuleb.

Oled olnud noorte dirigentide konkurs-
side žüriides ning mitmed dirigendiõpi-
lased on saanud sinu käe all õpetust. Kas 
siis individuaalselt või lauldes mõne su 
koori ridades. Kas Eesti koorimaastik 
pakub neile sinu meelest piisavalt tööd 
ja leiba?
Nüüd juba ilmselt pakub ja nad ilmselt loo-
vad ise neid võimalusi aktiivselt: mitmed 
on alustanud oma kooridega. Iseasi, kas see 
äraelamist võimaldab. Žüriitoolil istudes 
viskasime teiste kohtunikega omakeskis 
nalja, mis juhtuks, kui lavale esinema palu-
takse mõni meie seast – keegi meist poleks 
sellist olukorda soovinud. :)

Kümme aastat naiskoori ees
INTERVJUU TRIIN KOCHIGA 5. VEEBRUARIL 2015

(Foto: Kaido Muttik)
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Tallinn vs Tartu – mis Sinu meelest toi-
mub? Tallinnas on päris palju häid koore, 
kuid Tartu tundub olevat vaeslapse osas. 
Miks? Mida võiks teha, et see olukord 
muutuks? Kust peaks tulema initsiatiiv?
Paratamatult näen, et väga palju asju toi-
mub Tallinnas ja Tartu on muutunud peri-
feeriaks, ka koorimuusika mõttes. Tunnen 
seda ka erialaselt – siin pole isegi minuva-
nuseid koorijuhte, kellega saaksin erialaselt 
suhelda. Paraku ma ei näe, et selles vallas 
midagi muutumas oleks. Asi, mis võib-olla 
siinset koorimaastikku elavdaks, oleks ühe 
korraliku rahvusvahelise koorikonkursi 
algatamine. Praegu on tõmbekeskus ikkagi 
Tallinn.

Mis sa arvad, miks on olnud Eesti koori-
muusika maailmas nii edukas? Meil on 
heliloojad Pärt, Tormis, Tüür, aga on ju 
veel põhjuseid. Kuidas edu säilitada, mida 
võiks veel teha? Kuhu minna? 
Ega väga rohkem ju peale Pärdi, Tormise 
ja Tüüri kedagi polegi. Küsimus on pigem 
selles, milline oleks olukord Eesti koori-
maastikul ilma nendeta. Vahel ma mõtlen, 
kuhu oleks Tormis rahvusvahelises plaanis 
jõudnud, kui ta oleks sündinud teisel ajal. 
Aga võib-olla on see hoopis vastupidi – et 
aeg soosis just sellise Tormise muusika 
sündi.

Eesti naislaulu suurim väljakutse?
Ellu jääda... 

Kooriliigi sisene konkurents – kas see on 
olemas? 

Eks ta mingil määral ikka on, kuigi Tartus 
pole see üldse tajutav. Päevakorda tuleb tee-
ma ENLSi konkursil ja ka Tallinna koori-
festivalil. Tallinnas on ka viimastel aastatel 
mõned heatasemelised noorte naiskoorid 
maastikule juurde tekkinud, eks see teeb 
olukorda huvitavamaks ja mitmekesise-
maks.

Mis sinu sees toimub, kui juhtud kuula-
ma/nägema sinu jaoks eriti head esitust?
Esiteks õnnetunne ja teiseks tunne, et olek-
sin tahtnud seda ise teha. :)

Kas oled ka ise midagi n-ö sahtlisse loo-
nud? Mõne viisijupi või luuletuse näiteks. 
Pean tunnistama, et tõesti mitte midagi.

Kui oluline on sinu jaoks sõna jõud ja 
heli ning muusika jõud? Ja kuidas need 
üheskoos toimivad?
Nooremana oli minu jaoks vist muusika ja 
helide kooslus ikka eespool kui sõna. Mida 
aeg edasi, seda rohkem tunnen, et teksti 
tähtsus on minu jaoks tõusnud. Tunnen 
seda ka töös kooriga, kus peab sageli teksti 
mõtte põhjalikult lahti seletama. See aitab 
kaasa dirigendi interpretatsiooni mõistmi-
sel ja teosest ühtse arusaama tekkel. 
 

Kui tihti jõuad end kurssi viia muusi-
kaelus toimuvaga? Kontserdid? Plaadid? 
Üle veebi? 
Kahjuks väga vähe, sest käed ja jalad on 
kolme kooriga tööd täis. Kui võimalus te-
kiks, siis loomulikult.

Täiesti kontekstiväliselt: mis on need 
asjad, inimesed, kohad, emotsioonid, 
situatsioonid, mida igatsed? 
Võiksime minna naiskooriga mõnda ek-
sootilisse kohta reisile. See ühendaks koori 
ja tekitaks uutmoodi energiat. Eksootilise 
paiga mõju nägin just enda hiljutise Kuu-
ba reisi näitel. Kuubale võiks naiskooriga 
minna küll. :)

Loomulikult igatsen oma peret, sest 
aega nendega koos olemiseks on liiga napilt.

Kus on naiskoor viie aasta pärast? Kus 
oled ise viie aasta pärast?
Jumal teab! Tundub, et naiskoor vajaks 
uuendust ja värskemaid muusikalisi ideid. 
Olen koori juhatanud 10 aastat ja selle ajaga 
inimene ammendub.

Kindel on see, et viie aasta pärast seisab 
naiskoori ees keegi teine. Isiklikus võtmes 
rääkides võib ju plaane teha, aga öeldakse, 
et kui tahad jumalat naerma ajada, räägi 
talle oma plaanidest. :)

KÜSISID ANNIKA OPER JA PILLE SÄÄLIK

Naiskoor Raadil XXVI laulu- ja XIX tantsupidu “Aja puudutus. Puudutuse aeg.” tutvustaval kontserdil 27. juunil 2013. (Foto: Marili Palover)



14  |  märts 2015  |  U-DUUR 13

Milliseid spordialasid oled elu jooksul 
harrastanud, kui kaugele neis jõudnud?
Ma olen tegelenud kergejõustiku, sportliku 
ja iluvõimlemise ning akrobaatikaga. Minu 
esimesed 13 eluaastat möödusid Võrumaal 
Urvastes. Urvastes oli spordiga tegelemine 
väga oluline: igaõhtused võrkpallimängud, 
talviti suusatamine. Sobiv mägine maastik 
võimaldas maakonna suusavõistlusi korral-
dada. Hüppemäeks oli Uhtjärve järsk kal-
las. Kergejõustikus olid meelepärased alad 
kaugus- ja kõrgushüpe. Koolimaja suures 
saalis olid ka Rootsi redelid (varbsein, 
toim), ronimisköis, rööbaspuud. Kui tulid 
Tarzani filmid, sai ka puie okstel ronitud ja 
liueldud puult puule. Vana õunapuu otsas 
oli ka vahetevahel hea raamatut lugeda. 
Hea rahulik olemine. Teised õed ja vend 
olid minu peale pahased: laisk inimene, 
ei taha tööd teha, elab puu otsas. Suusad 
olid meie peres kõikidel. Eriti hea sõitja oli 
vend Peeter, kes hiljem Tartu muusikakoo-
lis õppimise kõrvalt käis Erna ja Herbert 
Abeli suusakoolis. Erna ja Herbert Abel 
olid 1935–1941 Urvaste algkoolis kehalise 
kasvatuse õpetajad, hiljem TÜ õppejõud, 
teenelised treenerid, Eesti suusatamiskool-
konna alusepanijad.

Akrobaatikaga sai tegeletud iga päev. 
See kondiväänamine oli vist jooga moodi, 
mille 4–5-aastane laps oli iseenda jaoks 
välja mõelnud. Tartu perioodil (neli aas-
tat Tartu muusikakoolis) käisin sportliku 
võimlemise treeningutel (treenerid Uno ja 
Vilma Sahva) ja Hilja Tidriksaare iluvõim-
lemisrühmas.

Tallinna perioodil alustasin uuesti ilu-
võimlemisega. Treener oli Ernst Idla õpi-
lane Hilda Preikoch. Treenisin 4– 5 korda 

nädalas ja ka võistlustel käisin. Läks hästi.
Pärast konservatooriumi lõpetamist 

asusin muusikaõpetajana tööle Kohila 
keskkoolis. Tegin treeninguid IV klassi 
tüdrukutele, kellele meeldis muusika järgi 
liikumine, ja samuti viimase klassi tüdru-
kutele, kes tahtsid lõpupäevaks saledaks 
saada.

Kui sa tulid Tartusse naiskoori juhatama, 
kas Richard Ritsing tegi ka enne proovi 
võimlemist?
Hea küsimus! Sellest ei tea ma midagi, kui-
das varem oli.

Kas, ja kui jah, siis mis on varasemast 
sporditegemisest dirigendiametis kasuks 
tulnud?
Minu vajadus on elada muusikas, aga koori 
ees baleriiniks olemine on välistatud. Di-
rigeerimises on omad reeglid. Kui läheb 
enda näitamiseks, on asi hukas. Kasu on 
olnud sellest, et füüsis on korras. Oma keha 
tunnetamisoskus, pingutuse ja lõdvestuse 
valdamine, keha raskuskeskmega arvesta-
mine on kõik väärt oskused. Keha annab 
märku, kui ei ole arvestatud, et tuleb ka 
puhata. Olen püüdnud end abistada jooga, 
mediteerimise, vabastava e teadliku hinga-
misega. Õppisin Eesti Neijingi koolis Hiina 
meditsiini.

Kuidas peaks üks dirigent oma tervise 
eest hoolitsema?
Tuleb olla sportlik. Ainult dirigeerimine 
ei ole liikumine, tuleb ikka muid asju ka 
teha. Ka ei tule alati kasuks „suurepärased“ 
dialoogid koorilaulja vs dirigent, emotsio-
naalsed pinged muusikavälisel tasandil 
on hävitava iseloomuga. Vanasti levis ar-

vamus, et dirigendid elavad kaua-kaua... 
Kooriproovides töötab dirigent 2–3 tundi 
seistes. See on koormav liigestele. Dirigent 
peaks nüüd teadma õigest seismisest, lihas-
te lõdvestamisest.

Dirigendiamet on seotud suurte emot-
sionaalsete pingetega. Kas mõni füüsi-
line tegevus on aidanud sul neid pingeid 
lahendada?
Pingeid tuleb pärast proovi ja kontserti 
muidugi lahendada. Hea lahendus on ko-
ristamine, nõude pesemine. Nali! Kõigil 
vist nii ei ole. Mediteerimine, Alexanderi 
tehnika harjutused on suurepärased va-
hendid tavarütmi tulemiseks.

Tänasel päeval naiskoori laululaagrites 
ametlikult kehakultuuriga ei tegeleta. 
Samas pole see kogu aeg nii olnud?
TÜANi laululaagrid olid enamasti väl-
jaspool Tartut: Käärikul, Vana-Otepääl, 
Sangaste lossis, Väimelas, Parksepas jne. 
Käärikul kasutasime suurepäraseid suu-
saradu, treeningsaali. Toimusid häälerüh-
made vahelised orienteerumisvõistlused ja 
luukambrid kvartettidele suure kivi otsas 
Kekkose sauna lähedal. Almer Jansu õpetas 
[ühes laululaagris] lavalist liikumist (muu-
sikalide laulmise tarbeks) ning ka õiget hin-
gamist võimlemisharjutuste sooritamiseks.

Lemmikspordiala, kui oled teleri ees. 
Miks?
Kergejõustik, iluuisutamine, iluvõimlemi-
ne, suusatamine. Eks ikka sellepärast, et 
naudin inimeste võimeid, andekust.

Lemmiksportlased läbi aja?
Praegu hoian pöialt Rasmus Mägile. Sport-
lasest kumab kuninglik hoiak, vaimne tar-
kus ja kaunis liikumine. Kaua on olnud 
lemmikuks Andrus Veerpalu.

Kas koorilaulul ja spordil on ühiseid 
jooni?
Spordil ja koorilaulul on ühiseks jooneks 
treenimine. Et hästi laulda, treenitakse hin-
gamist ja häälepaelte liikuvust, hääle teki-
tamist, kehahoiakut, ergonoomikat. Käige 
korralikult hääleseadetes ja kooriproovides, 
nii saavutate tulemuseks imelise muusikas 
olemise.

KÜSISID ANNIKA OPER JA PILLE SÄÄLIK 

Dirigeerimine ja koorilaul kui keha kultuur 
INTERVJUU VAIKE UIBOPUUGA  4. VEEBRUARIL 2015

Almer Jansu naiskoori laululaagris Nõos 1998. a. Õpetusi omandab Triin Koch. (Foto: 
TÜANi arhiiv)
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Kes lihtsalt laulda armastab, piirdub sellega 
kas duši all või superstaari saates. Kes tahab 
lisaks laulmisele tunda veel koos tegemise 
rõõmu ja üheskoos eesmärkide saavuta-
mise tiivustavat tunnet, see laulab kooris. 
Naised koos, mehed koos, mõlemad koos 
segakooris. Lisaks laulule sünnivad kooris 
ka igasugused muud algatused. Nii ka meil. 
Uurisime Eesti Naislaulu Seltsilt ja mõnelt 
Eesti naiskoorilt, mida nad arvavad Eesti 
naiskooride olevikust ja tulevikust. Mis on 
hästi, mis on tore ja mida saaks veel pare-
mini teha. 

Küsimustele vastasid kuue naiskoori 
presidendid: TÜ akadeemiline naiskoor 
– Ragne Kasesalu (RK), TTÜ Akadeemi-
line Naiskoor – Mai-Liis Metstak (MLM), 
Emajõe Laulikud – Kadri Sepp (KS), TÜ 
akadeemilise naiskoori Tallinna vilistlas-
koor – Maris Liiders (ML), TÜ akadeemi-
lise naiskoori Tartu vilistlaskoor – Leeni 
Uba (LU) ja kammernaiskoor Sireen 
– Triin Sakermaa (TS). Eesti Naislaulu 
Seltsi poolt oli vastajaid mitmeid, eesotsas 
esinaine Margit Võsaga (ENLS). Arvamu-
sed kajastavad autorite isiklikke seisukohti. 

Tere tulemast naiskooride arvamusfes-
tivalile!

Milleks ja kellele Eesti naislaul?
RK: Naislaul on üks võimalus Eesti kul-
tuuri ja ajalugu tutvustada ja ka arendada. 
Mõnus kollektiivne tegevus, kus ühtsuses 
peitub jõud. Suunatud on see kõigile, kes 
tahavad harida oma hinge ja vaimu.

MLM: Eesti naislaul on oluline osa meie 
koorimaastikust, sest ta pakub tuhandete-
le naistele (ja nende dirigentidele) võima-
lust ennast musikaalselt väljendada. Igal 
naiskoorilauljal ja -dirigendil on kindlasti 
omad põhjused, miks nad on valinud just 
naislaulu, kuid muust koorimuusikast eris-
tab head naiskoorimuusikat just naiselik 
kõla – see on pehme, selge, särav ja seda 
tuleb kontserdilt otsima ka kuulaja.

KS: Eesti naislaul on eelkõige ikkagi meile 
endile – eestlastele. Naislaul saadab meid 
sünnist surmani. Kõik saab alguse hälli-
laulust. Ja eks sealt saab iga väike poiss ja 
tüdruk killukese muusikapisikust, mida 
endas kasvatada ning oma lastele edasi pä-
randada. Võib ju lausa uhkusega öelda, et 
naislaul on meie koorikultuuri alus.

ML: Eeskätt naistele endile. Laulu mõju 
inimpsüühikale on tõestatud aastasadade 
pikkuse traditsiooniga. Miks just naised? 
Aga selleks, et naine viib elu edasi, on hoid-
jaks ja hinge väärtustajaks nagu muusikagi. 
Naiste laul on naiste väljendusviis. Eesti 
naiste laul on eesti naiste muusikalugu. 
Koos proovides käies ja koos lauldes saa-
vad naised jagada oma naiselikke muresid 
ja rõõme, leida lahendusi probleemidele ja 
ennast teostada (nt panna proovile nais-
kooride konkursil).

LU: No muidugi on Eesti meeste laul või-
mas, vägev, kõlav, kõrvale sobivas registris, 
patriootiline, vahel ka  ropp („Soome poi-
sid, kui nad joovad, siis lähevad omavahel 
kaklema, kui eesti poisid joovad, hakkavad 
nad laulma – ja see on veel kangem, sest 
nad laulavad roppe laule,“ rääkis Taavo 
Virkhaus jaanuaris 2015).

Ent milleks Eesti naislaul? Eesti naiste 
laulud on väga vanad. Palju vanemad kui 
meeste laulud – mehed liikusid rohkem 
ilmas ringi ja võtsid uuemad laulud ja vii-
sid ruttu omaks. Naised on säilitajad, ka 
kultuurihoidjad. Kes veel hoiaks meie tu-
handeaastaseid laule, kui mitte meie ise? Ja 
nende vanade laulude väärtus ju aina kas-
vab ajaga koos. Võime küll rõivastada neid 
laule uude kuube, laulda neid uuel moel, ri-
kastada end ja kuulajat maailmamuusikaga, 
aga juured tasub alal hoida. Meie kaunite 
poeetiliste ja õpetlike eepiliste rahvalaulude 
juured – meie endi juured, et neist saaksid 
aina uued taimed võrsuda.

See võib olla hällilaul, või  rõõm elust ja 
laulust endast, mis paneb südame hõiska-
ma. Aga see on ka mõistukõneline õpetus, 
kuidas elada ja olla – see on hinge haridus.

Rahvusvahelistel konkurssidel ja fes-
tivalidel on sageli kategooria equal voices  
– ühtlaste häältega koor – näiteks siis nais-
koor. See võib tunduda kitsendavana. Tei-
salt pakub selline kooslus võimaluse tegelda 
kõlapildiga süvitsi, tuua välja peenimaid 
nüansse ja kõlavärve, mida segakoor ei 
paku.

TS: See on filosoofilise sisuga küsimus, sest 
esmalt peaks vastama, milleks on meile 
vaja muusikat. Arvan, et naislaulu (nagu 
ka meeslaulu ja lastelaulu) on inimesel vaja, 
et vahelduseks kuulata ja ühiselt midagi 
kaunist luua, sealjuures ka protsessi, mitte 
ainult lõpptulemust nautides. Teisalt nais-
laul pakub tuge ka teistele kooriliikidele. 
Kui ema kodus laulab, siis on tõenäosus, et 
ka mees ja lapsed kuskil kooris osalevad, 
suurem. Mitmekülgne ja paindlik naislaul 
pakub Eestis kindlasti väga tänuväärt va-
heldust üsna ühtlase kõlapildi ja repertuaa-
rivalikuga sõprus- ja sugukondade sega-
kooride tohutule hulgale ning ürgse kõlaga 
meeslaulule, mistõttu koorimaastikul on 
naislaul hindamatu väärtusega.

ENLS: Eesti naislaul on vajalik ennekõike 
meile endile, meile kõigile. Nagu ka teised 
kooriliigid, nii väärtustavad naiskooridki 
eesti keelt, eesti meelt ja meie iseolemist. 
Naislaul on meie laulupeoliikumise lahu-

„Küla kuuleb“ neidudekooride esituses 2011. a noorte laulu- ja tantsupeol. (Foto: Peeter Hütt)

Arvamusfestival – kuhu viib tee, Eesti naislaul?
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tamatu osa. Ilma selle osata ei oleks meie 
koorikultuur nii külluslik, nagu see prae-
gu on. Eesti naislaul säilitab, väärtustab ja 
edendab ennekõike meie omakultuuri. Kui 
me ise oskame naiskoorilaulu väärtusta-
da ja edendada, kui see on meile olemus-
likult tähenduslik, osutub see ühel hetkel 
väärtuslikuks ja vajalikuks ka teistele, sh 
inimeste jaoks väljaspool Eestit. Naislaul 
koos kogu meie kooriliikumisega aitab 
kujundada elujõulisi ja eluterveid väär-
tushinnanguid. Naislaul aitab vastu seista 
massikultuuri survele. Naislaulu olemust, 
sisu ja tähendust – nii nagu ka kooriliiku-
mise ja omakultuuri eri osade tähendust 
üldse – ei olegi võimalik lõpuni sõnadesse 
panna, seda saab ainult tunnetada … 

ENLS: Üksnes ratsionaalselt seda mõtes-
tada pole võimalik. Albert Schweitzer on 
öelnud oma raamatus „Kultuur ja eetika“: 
„Kui ratsionaalne mõtlemine ennast lõpuni 
mõtleb, siis jõuab ta mõtlemisparatamatu 
irratsionaalseni. See paradoks valitseb meie 
vaimset elu. Kui püütakse toime tulla ilma 
selle irratsionaalseta, sünnib elutu ja väär-
tusetu maailmavaade ja eluvaade.“

Mida võib praegusel ajahetkel pidada 
Eesti naislaulu suurimateks saavutusteks?
RK: Meie traditsioone. Laulupeod ja ka 
naislaulupäevad toovad jätkuvalt kokku 
väga eriilmelisi koore, kes kokku saavad 
ikkagi ühise eesmärgi nimel – väljendada 
oma emotsioone ja lugusid läbi laulu. Tei-
seks oluliseks saavutuseks on Eesti kultuuri 
ja traditsioonide tutvustamine läbi naislau-
lu, kuigi see pool on pigem tagasihoidlik ja 
soiku jäänud. 

ML: Järjepidevust ja eeskuju järgnevatele 
põlvedele.

LU: Eesti tippnaiskooride kõlakvaliteet ja 
intonatsioon on sellisel tasemel, et naiskoo-
rilaulu on nauditav kuulata. Ka laulupeo-
naiskoor kõlas paljude arvates kaunimalt 
kui kunagi varem. Muidugi oleme selle saa-
vutanud nii dirigentide kui lauljate ühise 
tõsise tööga. Tulemusi on andnud tähelepa-
nu pööramine hääleseadele ja koori kõlale 
ning tööle intonatsiooni ning ansambliga. 
Jätkuks ainult dirigente, kes oskavad ja on 
valmis sellist tööd tegema, samuti neid, kes 
suudavad praegu keskmisel tasemel ole-
vaid naiskoore edasi arendada ja nõrgemaid 
turgutada!

On hakatud korraldama huvitavaid ja 
kaasahaaravaid kontsertetendusi ja eten-
duselaadseid kontserte. 

TS: Suurim saavutus on ehk naislaulu jät-
kusuutlikkus tänapäeva kontekstis. Kui 
Mikk Üleoja tunneb muret meeskooride 
suuruse ja arvu vähenemise pärast, siis 
mulle tundub, et naiskooridega seda hirmu 
veel ei ole. Naislaulu jätkumist toetab kind-
lasti mõningate Eesti kõrgetasemeliste nais-
kooride tegevus, kuhu Ellerheinast, ETVst 
ja teistest kvaliteetsetest neidudekooridest 
pärit lauljad sooviksid suunduda. Eesti 
naislaulu heaks saavutuseks võib pidada 
ka mitmete pikaajaliste traditsioonidega 
(TÜ akadeemiline naiskoor, TTÜ naiskoor) 
ja/või edukate ja rahvusvaheliseltki tun-
nustust pälvinud naiskooride esindatust. 

ENLS: Eesti naiskooriliikumises on väl-
ja kujunenud rohkesti traditsioone, igal 
aastal on suuremaid ja väiksemaid ette-
võtmisi, üritusi ja kontserte, mis koonda-
vad aktiivsemaid naiskoore ning pakuvad 
kõikidele regulaarselt esinemisvõimalusi. 
Naiskooriliikumine on praeguses Eestis 
massiline ja see teeb heameelt. Naislaul 
on laulupeoprotsessi lahutamatu osa ning 
naiskoorid on taasiseseisvunud Eestis 
kõikidel laulupidudel kõlanud väärikalt. 
Naiskooride kava laulupidudel on alati 
olnud muusikalises mõttes kõige nõudli-
kum, säravam ja vaheldusrikkam. ENLSi 
poolt on ellu kutsutud ja hästi on toimima 
hakanud kooride ja dirigentide tunnusta-
mise süsteem: aasta koor ja dirigent, Arvo 
Ratassepa mälestusauhind, auliikmed jm. 
Eesti naiskoore koondavasse ENLSi kuulub 
stabiilselt 70 naiskoori – see näitab, et seltsi 
usaldatakse. Vähese rahaga on korraldatud 
suuri üritusi.

ELNS2: Meid, naislauljaid, on palju – lausa 
nõnda palju, et moodustame laiapõhjalise 
ning terava tipuga püramiidi: kooridest, 
kelle jaoks esikohal on seltsielu (mille 
tähtsust väiksemate valikuvõimalustega 
elukohtades ei maksa alahinnata), kuni 
kontserdi- ja festivalikoorideni. Et laulupi-
du kõlab, seejuures hästi ka väga keerukate 
lugude puhul, selles on kõikidel kooridel 
oma osa.

Millisel naiskoorikontserdil viimati käi-
site ja millised muljed tekkisid?
RK: Viimaseks kontserdiks oli Tartumaa 
nais- ja meeslaulupäev 2014. aasta novemb-
ris, kus osalesid kõik Tartumaa naiskoorid 
ja Lõuna-Eesti meeskoorid. Kuna osalesime 
ka ise, siis palju ei õnnestunud teisi koore 
kuulata, aga kuuldu põhjal võiks öelda, et 
kõlapilt on kesine. Vähe vaimustavat muu-
sikat, vau-efekti ei tekkinud. 

MLM: Käisin viimati kammernaiskoor 
Sireen kontserdil vahetult enne jõule. 
Kontserti kuulates oli hea meel, et üks uus 
naiskoor Eesti koorimaastikul on ennast 
nii kiiresti käivitanud ja populaarsust 
kogunud. Seda on võimaldanud kooslus, 
kus omavahel teevad tööd ambitsioonikad 
noored dirigendid ja head lauljad.

KS: Viimati käisin kuulamas naiskoor 
Domina juubelikontserti. Oli ilus kont-
sert. Valdavalt olid kõik laulud naiskoori 
klassikasse kuuluvad ja iga koorilaulja kõr-
vas, meeles ja häälepaeltes. Mõttes sai kõik 
laulud kaasa lauldud.

ML: Kuulsin viimati laulmas Harku valla 
Suurupi naiskoori Meretule. Tore, et valda-
des on ka naiskoore, mitte ainult segakoore. 
Laulurõõm oli selgelt näha ja kuulda.

TS: Viimati käisin neidudekoori Kammer-
hääled kontserdil kuulamas, mis häält teeb 
Eesti koorimuusika maastikul kõige uuem 
naiskoor. Nagu nimigi ütleb, on tegu neidu-
dekooriga ka oma nooruslikult kõlavärvilt 
– ühtlaselt hele ja klaar. Äramärkimist vää-
rib asjaolu, et kontserdil esitatud muusikast 
teadsin vaid ühte teost. See on hea näide 
sellest, et ka naiskoori kontserdil ei pea 
kõlama ainult teada-tuntud, kuulajatelegi 
pähe kulunud teosed. Koor on veel üsna 
noor ning mulle näib, et päris enda, teistest 
eristuvat kõla kooril veel kujunenud ei ole 
ning see sarnaneb kõlavarjunditelt teiste 
tuntud neidudekooridega. Ootan põnevu-
sega, milliseks Kammerhääled kujunevad. 
Arvan, et uute kooride loomine ärgitab ehk 
ka vanemaid kollektiive uusi väljakutseid 
otsima ja muudab naislaulu Eestis huvita-
vamaks ja mitmekesisemaks.

ENLS: Viimati külastasin Tallinna Teh-
nikaülikooli Akadeemilise Naiskoori ja 
naiskoori Sireen kontserte. Kuulajana teeb 
mulle kontserdi meeldivaks nii huvitav ja 
värvi vaheldav kava kui ka selge, klaar ja 
viisi pidav esitus.

ELNS2: Olin viimati naiskoori Carmina 
kontserdil, kus imetlesin koori head vokaali 
ja huvitavat repertuaari. Dirigendina külas-
tan võimalusel mitmesuguseid koorikont-
serte. Pole eriti vahet, mis kooriliik esineb, 
kontserdi õnnestumisel mängib suurt rolli 
kava valik ning see, kas laulud on jõukoha-
sed, vaheldusrikkad ja moodustavad ühtse 
terviku, kas muusika kõnetab kuulajat ja 
loob meeleolu jne.

Naislaulupäevad on olnud läbi aegade 
üsna kesise tasemega – tundub, nagu ei 
kõnetaks nad ei tegijat ega kuulajat. Kuid 
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meestelaul on hoopis teise tähendusega. 
Unistage, kuidas võiks olla, et naislaul 
oleks elujõulisem. Mida selleks teha, mõ-
ned konkreetsed näited?
RK: Mehed tunduvad rohkem nautivat 
muusikat, mida nad teevad. Naislaulu-
päevad võiksid olla palju liikuvamad, 
elavamad, mitte ainult suur ühislaulmine 
või kooride vahetumine laval. Samas on 
piiranguks naislauljate erinev musikaalne 
tase ja ka kõrge vanus, mis seab takistusi nii 
repertuaarile kui ka liikumisele. Heaks näi-
teks suure hulga lauljate elamapanemisel on 
NSSSiI kõlanud Maria Kõrvitsa teos „Meri.
Mets.Linn“ – huvitav kuulata ning lihtsad 
liigutused andsid palju juurde. Naislaulu 
elujõulisusele annaks indu juurde uuem 
repertuaar, uute lahenduste katsetamine, 
välismaiste kooride praktikast õppimine 
ja teadmiste vahetus.

KS: Sageli on nendel laulupäevadel süga-
vam sisu. Kahjuks ei jõua see sisu tihti 
lauljani. Info jääb kusagile toppama. Laulja 
mõtleb sageli, et miks see kava just sedasi 
on üles ehitatud või miks just SEE laul peab 
kavas olema. Info võiks jõuda iga lauljani, 
siis saab selle info ka kuulaja ning kõik saa-
vad kontserdist kõnetatud.

Meestelaul on alati olnud oma madalate 
nootide ja võimsusega mõjuvam kui nais-
laul. Kui kõrvutada meeskooride madalad 
bassinoodid naiskoori sopranite sageli väga 
kõrgete lauleldustega, siis meestelaul on see, 
mis võidab. Lihtsalt see mõjub selliselt.

ML: Meeste hääled on lihtsalt jõulisemad 
ja kõlavad seetõttu paremini. Naisi peab 
sama tugeva helipildi saamiseks palju koos 
olema.

Kuidas olukorda parandada: (üli)koo-
lidesse viia naislaulu propageerivad tasuta 
kontsertprogrammid koos minitutvustuse/
loenguga, nn ootamatud esinemised ava-
likes kohtades (suvel linnapargis, kauban-
duskeskuses vm, kus rahvast liigub).

LU: Eelkõige tuleks alustada eesseisva 
naislaulupäeva sisulisest kontseptsioonist. 
Mida me etendame? Kellele ja mida selle 
laulupäevaga tahame öelda? Mida pakub 
laulupäev lauljatele, mida dirigentidele? 
Millega üllatame oma fänne, kes on alati 
kohal? Aga mida pakume teistele kuulajate-
le, keda ootaks naislaulupäevadele senisest 
palju rohkem? Mida ilusat, põnevat, uut 
tahame neile pakkuda? Kuulaja ei taha tul-
la kontserdile, kus laulude ettekandmise 
ainus põhjus on lauljate kohusetunne (kui 
laul on kavas, siis tuleb see ära laulda). 
Pole ju mõtet teha naislaulupäeva lihtsalt 
kooslaulu harjutamiseks. Peame pakkuma 
nii kuulajatele kui lauljatele endile elamust 

kaunist muusikast, heast ettekandest, hu-
vitavast repertuaarist, lummavast koo-
rikõlast, meeldivast peopaigast, ühisest 
laulmisest. Kui lauljad ei saa laulmisest ja 
kuulajad kuulamisest elamust, siis polegi 
mõtet laulupäeva korraldada.
Aga mida siis teha?
 ■ Alustada ideekavandist – teema, lugu, 

kellele, mis on sõnum, mis on kooride 
ja dirigentide eesmärk, siis repertuaar, 
kindlasti professionaalne lavastaja ja 
kunstnik, ürituse juht või juhid. Reper-
tuaari võiks ju valida eri tasemega koo-
ridele erineva ja paigutada need kavas 
eraldi plokkidena, siis ei pea kõik kõiki 
laule õppima, aga kava saab vahelduv. 
Ühendkoor peab kindlasti jääma, et 
tunnetada ühist jõudu ja kooslaulmist. 
Poleks paha  panna ka mõnes laulus 
rahvas kaasa laulma.

 ■ Naislaulupäeval peaks kindlasti ole-
ma kaastegevus – puhkpilliorkestrid 
või muud pillimehed, meeskoorid või 
poiste- või lastekoorid, tantsijad vm. 
Aga mitte pikki ilulevaid vahelugemisi.

 ■ Tore, et mitme naislaulupäevaga on 
kaasnenud käsitöömüügid või laadad. 
See traditsioon peaks kindlasti jätku-
ma. 

 ■ Hästi tuleb läbi mõelda laulupäeva 
turundus kampaania, sh ühtne ku-
jundus nii reklaamis, trükistel kui la-
val. Mis tooks mehed naislaulupäeva 
kuulajateks? Miks neid ei ole, või miks 
neid on seal nii vähe? Naised ju meeste 
laulupäeval käivad. Võib-olla on vaja 
turundusuuringut (üliõpilasele hea 
uurimisteema): kas mehed ei käi see-
pärast, et neile naislaul ei meeldi või 
on igav? Või nad arvavad, et naised 
ei oska laulda? Või…? Igatahes pole 
põhjus see, et meie – naised – lihtsalt 
meestele ei meeldi. Meeldime ju! Pea-
me mõtlema välja mingi nipi, mis nad 
kohale tooks. (Igal juhul ei tohi see olla 
ainult rohke õlu, mis neid kohale hak-
kab meelitama.) Nad lihtsalt veel ei tea, 
kui vahva võib üks naislaulupäev olla. 
Ja tõtt öelda, kõige vahvamaid pole ju 
veel olnudki. Aga võiks.

 ■ Erilist tähelepanu tuleb pöörata aja-
kirjanikele, kutsuda neid juba varakult 
kooride proovidesse ja laulupäeva ühis-
proovidesse – kaasata neid sündmuse 
ettevalmistuste protsessi. Kindlasti 
saab sellisel moel kirjutada palju tore-
daid lugusid. Laulupäevast endast saab 
siis ka juba sisulisema loo teha, mitte 
ainult uudise, et toimus naiskooride 
järjekordne laulupäev … 

 ■ Tähtis: otsida sponsoreid. Ja enne spon-
sori jutule minekut tuleb loomulikult 

endale selgeks teha, mida meie laulu-
päev saab sponsoritele vastu pakkuda. 
Sponsorlus ei ole ju lihtsalt raha küsi-
mine.  

 ■ Muidugi on oluline hästi kavandatud ja 
kohalikele teavitatud (skeem internetti 
ja kohalikku lehte!) rongkäik.

 ■ Veel vaja tähele panna, et oleks korral-
datud jäädvustus – heli ja video, pro-
fessionaalne fotograaf.

Korraldustoimkond peaks julgelt jagama 
ülesandeid ja kaasama vabatahtlikke. Soo-
vitav on  kaasata ka praktikante – nt turun-
duse, kultuurikorralduse, avalikkussuhete, 
turismi jt erialadelt – praktikantide vajadus 
kooskõlastada varakult vastava õppeasutu-
se ja eriala õppejõududega. 

TS: Tõsi on, et naislaulupäevad on nii oma 
repertuaari valiku kui ka taseme poolest 
küsitava väärtusega, mistõttu on neid ka 
keerulisem avalikkusele turundada ja huvi 
äratada. Tegu on üsna keeruka küsimusega. 
Kui valida kõigile jõukohane repertuaar, 
kipub see olema igav ja nii mõnelegi koo-
rile vähe motiveeriv, mistõttu võimekamad 
koorid enam naislaulupäevadest osa ei võta 
ja tase käibki spiraalina alla. Samas liiga 
keerukas kava hirmutaks ära paljud väik-
semad ja vähem ambitsioonikad naiskoo-
rid. Teisest küljest võiks arutleda naislaulu 
üldise imago üle. Levinud ja hirmutavalt 
aegunud kuvandi kohaselt on naiskoorides 
valdavalt vanemad naised, kes soki kudu-
mise ja pliidi taga vaaritamise järel leiavad 
aega, et soki kudumise ja pliidi taga vaari-
tamise teemadel laule laulda. Ehk on aeg 
teadlikult seda kuvandit muutma hakata. 
Tõele au andes teevad seda juba õige paljud 
naiskoorid Eestis, kuid ehk siin ongi ENLSi 
tähtis roll olla selle protsessi kindlaks ju-
hiks, alustades naislaulupäevadele pasliku 
repertuaari valimisega, ürituste asjatundli-
ku korraldamisega ja taseme järkjärgulise 
tõstmisega.

Samas meestelaul ei ole ehk ka kõige 
parem võrdlus. Möödunud laulupeo aas-
taga seoses on palju kõneldud eesti meeste-
laulu liikumise jätkusuutlikkusest. Sada-
dest poistekooridest välja kasvanud noored 
mehed ei jätka meeskoorides ja võimekate 
meeskooride hulk on ühe käe sõrmede peal 
kokku loetav. Ilmselt on ka Eesti Meeste-
laulu Seltsil mõtteainet.

ENLS: Ei ole esimese väitega nõus. Nais-
laulupäevad on olnud väga terviklikud nii 
temaatiliselt kui ka muusikaliselt. Kava on 
hoolega valitud, läbi mõeldud, kaasatud on 
neidudekoorid. Olen nii lauljatelt kui ka 
kuulajatelt saanud palju positiivset tagasi-
sidet. Ka ei saa ma aru väitest, et meeste-
laul on teise tähendusega. Võib-olla pole 
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küsija kursis kooriliikide eripäraga? Nii 
meeskooride kui ka naiskooride laulupäe-
vade läbiv mõte on isamaa, kodu, armas-
tus, laulurõõm, kuid väljendusvahendid on 
loomulikult erinevad. 

ENLS2: Muusikalises mõttes saab alati 
midagi huvitavamalt, põnevamalt ja sära-
vamalt teha, ent muusikaliselt paremate 
tulemusteni jõuame naislaulupäevadega 
siis, kui hakatakse lähtuma ennekõike (ja 
ainult) muusikalistest kriteeriumitest ning 
kooris laulmise sotsiaalsed komponendid 
jäävad täielikult tagaplaanile. Loodetavas-
ti järgmisel laulupäeval ongi see muutus 
selgelt tajutav. Kindlasti aitab naislaulu 
elujõulisemaks muuta võimalikult suur 
neidudekooride kaasatus. Selles suunas 
seltsi juhatus praegu ka töötab.

Naiskooridele mõeldud helilooming: 
kuidas olete rahul selle kättesaadavuse-
ga? Kuidas seda paremini levitada? On 
ju üsna tavaline, et aastaid lauldakse üht 
ja sama repertuaari, kuid maailmas on 
ju palju, palju muusikat. Mida teha, et 
innustada meie koore uut repertuaari 
otsima, omandama ja ette kandma?
RK: Kes tahab, see saab kätte väga erisugust 
naiskoorimuusikat. Võib-olla on siinjuures 
probleemiks kooride enda väike silmaring 
– vähe kuulatakse teiste riikide kooride esi-
nemisi. Eesti heliloojate looming on tagasi-
hoidlik. Siinjuures on oluline roll ENLSil: 
tuua koorideni võimalused erinevate heli-
loojate teoste laulmiseks ning toetada Eesti 
heliloojaid naiskooridele mõeldud teoste 
kirjutamisel. TÜAN tellis perioodil 2012–
2014 Eesti heliloojatelt uusi teoseid, millest 
enamikku saab kuulata meie uuelt plaadilt 
„Võrsed”. Peagi avaneb ka teistel kooridel 
nende lugude laulmiseks võimalus ning 
naiskoorimuusika selle kaudu rikkamaks.  

MLM: Väga palju oleneb dirigentidest, 
kes suurema osa tööst repertuaari kokku 
panemisel tegema peavad. TTÜ Akadee-
milise Naiskoori dirigendid on siinkohal 
hea näide – Aivar Leštšinski ja Jana Perens 
hoolitsevad pidevalt selle eest, et meil oleks 
uut repertuaari nii välismaalt kui kodu-
maalt. Oleme viimase paari aasta jooksul 
tellinud väga palju uudisloomingut Eesti 
heliloojatelt ja koor on uudisloomingu hästi 
vastu võtnud.

KS: Kui tahta, siis leiab naiskooridele 
mõeldud heliloomingut. Ainuke miinus 
asja juures, et leitavat materjali on kordades 
vähem  võrreldes sega- või meeskooride 
loominguga. Levitamise koha pealt võiks 
tulla appi naislaulu selts. Eesti helilooja-

te loomingut, nii uuemat kui vanemat, 
tutvustatakse edukalt. Samamoodi võiks 
toimida ka piiritaguse muusika tutvusta-
misega. Paljud heliloojad oleks kindlasti 
meelitatud võimalusest tulla ja tutvustada 
oma loomingut meie dirigentidele. Oleme 
ju maailmas tuntud oma koorikultuuri 
poolest. Uue repertuaari otsimine ei seisa 
ainult koori taga, vaid enamasti dirigendi 
taga. Dirigent on koori muusikalise näo ku-
jundaja. Seega tuleks julgustada dirigente 
astuma oma mugavustsoonist välja, et nad 
katsetaks nii koori kui enda võimeid.

ML: See sõltub ikka dirigendist ja koori 
juhtkonnast, mida laulmiseks valitakse. 
Hea, kui ka koori liikmetega läbi arutatak-
se. Laul peab olema veidi raskem kui koori 
argipäevane tase, siis on ka tugevamatel 
lauljatel motivatsiooni kooris püsida.

LU: Repertuaar on rohkem dirigentide ku-
jundada, aga küllap dirigendid arvestavad 
ka lauljate soove. Muidugi ei seisa Eestis 
kuskil kuhjade kaupa huvitavat naiskoo-
rirepertuaari, ikka iga dirigent peab ise 
otsima. Tänapäeval on õnneks internet, 
kust saab otsida, kuulata ja tellida huvi-
tavat maailmamuusikat, aga mitte kõik 
pole internetis kättesaadav. Selge, et otsi-
mine on ajamahukas tegevus. Ja nootide 
kättesaamine on ka kallis. Mis rääkida vä-
lismaistest nootidest, kui isegi meie oma 
koori laulupeonoodid maksid rohkem kui 
koorile makstav laulupeotoetus, ikka tuli 
igal lauljal omast taskust juurde maksta. 
Seega arvan, et uue  repertuaari hankimine 
oleneb suuresti dirigendi muusikamaitsest, 
uue vastuvõtu võimest ja mis seal salata, ka 
ajalimiidist ja rahakotist.

Teame, et Soomes aitab nootide hanki-
misel selline organisatsioon nagu Sulasol. 
Meil võiks ju ka ENLS tegelda rohkem noo-
tide vahendamisega, näiteks tehes koostööd 
välismaiste sõsarorganisatsioonidega – va-
hetades ja vahendades repertuaari. Samuti 
võiks teha sagedamini repertuaarivõistlusi 
nii Eesti heliloojatele kui ka avatud võistlu-
si, millest antakse teada rahvusvaheliselt. 
Väljaantavad noodikogumikud võiksid olla 
vaheldusrikkamad, mitte nii, et enamiku 
laulude seaded on ühelt ja samalt autorilt.

ENLS võiks sagedamini korraldada 
uue repertuaari kontserte – nt kolme-nelja 
koori ühiskontserte, kus lauldakse ainult 
või peamiselt selliseid naiskoorilaule, mida 
pole Eestis enne ette kantud (see eeldab 
muidugi ka pisikest eelnevat uurimistööd). 
Ja sellist uue repertuaari ettekandmise või-
malust peaks pakkuma kõigile kooridele, 
kellel on midagi põnevat leitud. Siinjuures 
tuleb panna tähele, et Eesti ei tähenda ai-
nult Tallinna, kus on pahatihti ettekande 

eel teatatud, et on esmaettekanne Eestis, 
kuigi tegelikult on teost väljaspool Tallinna 
juba lauldud.

TS: Ma arvan, et naiskooride helilooming 
on sama hästi kättesaadav kui segakoo-
ride või meeskooride muusika. Küsimus 
on pigem selles, miks lauldakse pidevalt 
ühte ja sama repertuaari. Miks naiskoo-
ride dirigendid ja/või kunstilised juhid ei 
laienda oma kooride repertuaari? Kas asi 
on julguses või polegi soovi koori reper-
tuaari edasi arendada, sest vana on hea ja 
äraproovitud? Selleks, et koor saaks säilita-
da kõrge taseme, peab koor tegelikult pide-
valt arenema, mitte samale kohale paigale 
jääma ning end vanade sulgedega ehtima. 
Või ehk on tegu koorijuhtide teadmatuse 
ja oskamatusega uut repertuaari otsida? 
Sama kehtib tegelikult ka teiste koorilii-
kide puhul, ka seal kipuvad kontsertidel 
ikka samad „hitid“ kõlama. Naiskooride 
repertuaarivalik on ehk piiratum kui teistel 
kooriliikidel, kuid tänu mitmete kooride 
tellimustele on lisandunud üsna palju uut 
eesti muusikat naiskooridelegi. Kindlasti 
oleks tore näha, kui koorilauljad ja -juhid 
rohkem teiste kooride kontsertidel käiksid, 
et näha-kuulata, millist muusikat ja kuidas 
esitatakse. Lisaks pean väga oluliseks selles 
küsimuses konkurssidel (ENLSi võistulaul-
mine, Tallinna koorifestival) naiskooridele 
kohustuslike teoste valimist. Just seal on 
kunstilisel toimkonnal võimalus mõjuta-
da naiskoorimuusika arengut Eestis: kas 
valitakse taas lauljate lemmikheliloojate 
lemmiklaulud (kõik võimalikud erinevad 
killud Veljo Tormise tsüklitest) või leitak-
se midagi uut, mida on veel siinmail vähe 
esitatud (nt Brahms). Tormise muusika on 
kahtlemata geniaalne, teisalt ei saa me ku-
nagi teada „uuest Tormisest“ kui ei anna 
noortele heliloojatele võimalust. Noored 
heliloojad kirjutavad igas raskusastmes 
muusikat, millele vastavalt saab iga koor 
endale jõukohase muusika valida. Heliteos-
te tellimiseks on loodud mitmeid võimalu-
si, mida kasutavad paljud koorid üle Eesti 
kõikidest kooriliikidest. Ehk just naiskoo-
rid peaksidki selles osas aktiivsemad olema, 
kuna naiskoorimuusikat on piiratumalt, 
siis uudisteoste tellimine just sellele koori-
liigile on väga tänuväärt. Toetuse saamiseks 
on mitmeid rahastusallikaid ja fonde.

ENLS: Naiskooridele loodud muusika on 
tänapäeval kättesaadav, nii nagu on kätte-
saadav ka kõikidele teistele kooriliikidele 
kirjutatud muusika. Mitte koore ei pea 
innustama uut repertuaari otsima, vaid 
dirigente. Repertuaari üle otsustagu ikka 
koorijuht. Siit omakorda jõuame koorijuhi 
ameti staatuseni ja tema harituseni. Reper-
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tuaari oskab valida haritud koorijuht. Te-
gelikud põhjused uue repertuaari väheses 
liikumises on põhimõttelist laadi ning palju 
sügavamad, kui esmapilgul võib tunduda. 
Nii kaua kuni Eestis puudub koorijuhi 
amet, pole ka lootust, et jäägitult kõikide 
kooride lauluvara täieneks väga jõudsalt 
uute, põnevate ja kaasakiskuvate heliteos-
tega. Need inimesed, kes amatööridena täi-
davad koorijuhi ülesandeid, ei oska tihti 
otsida repertuaaris uusi väljakutseid ega 
näe selleks ka vajadust.

ENLS2: Õnneks on praegu võimalik tellida 
uudisloomingut eesti heliloojatelt nii kul-
tuuriministeeriumi kui ka kultuurkapitali 
abiga. Neid võimalusi peaksid koorid palju 
innukamalt kasutama. Eesti heliloojad on 
väga avatud koostööks kooridega ning uu-
disloomingut kooridele kirjutatakse palju 
kordi rohkem kui veel 15 aastat tagasi.

ENLS3: Repertuaar on kättesaadav. Selts 
on aastate jooksul välja andnud erisuguseid 
laulikuid ja internetistki saab tänapäeval 
noote hankida. Osa repertuaari ongi n-ö 
kullavaramu, mida iga naiskoor võiks laul-
da ja osata. Kuidas dirigent uut repertuaari 
hangib, sõltub paljuski temast endast. Sa-
geli aitab ka koostöö teiste (välis)kooride ja 
dirigentidega repertuaari täiendada.

Uute laulude tellimine meie helilooja-
telt on ilmselt üks ENLSi tegevusvaldkond, 
mida saaks arendada.

ENLS4: Kas pole mitte nii, et kui selts tellib 
uudislugusid, siis võime saada ka ... kahel-
dava väärtusega muusikat? Aga samas – 
ehk võiksimegi seltsi järgmiseks juubeliks 
plaanida uudislugude võistluse? Eri kate-
gooriates naistele ja tüdrukutele?

Missuguse naiskoori kontserdi järele 
igatsed? Kas siis laulja või võimaliku 
kuulajana.
RK: Mitmekesise repertuaariga kontserdi 
järele. Sellise järele, kus repertuaar oleks 
seinast seina – vanamuusika kõrvuti ro-
mantismi ja kaasaegsete lauludega. Kuu-
lajana soovin, et muusika ja sõnad jõuak-
sid minuni selliselt, nagu helilooja seda 
plaanis, puudutaksid mind ning paneksid 
mind mõtlema loos peituva sõnumi üle. 
See nõuab kooridelt ja dirigendilt head 
muusika tõlgendamise oskust ning head 
vokaalset tehnikat. 

ML: Mitme koori ühiskontserdid, kus saab 
võimsamaid teoseid ette kanda. Harrastus-
koore pole vaja alahinnata, saavad hakka-
ma küll. Eesolev konkurss võiks ka lõppeda 
suure ühislaulmisega, kus kohustuslikud 
lood kategooriate kaupa esitamisele tule-

vad. Distsiplineerida lauljaid, et laulmise 
oluline osa on ka teiste kooride kuulamine!

LU: See kontsert võiks olla kindlasti hea 
akustikaga saalis. Ilusad hääled ja musitsee-
rimisvõimeline koor, musikaalne dirigent, 
hea ansamblitunnetus, ühtlane kõlapilt, 
elamuslik laulmine. Teemakontsert või 
mingi lugu või süvitsiminek, siiski aga 
vaheldusrikas muusikaliselt. Nii õhkõr-
na pianissimo’t kui ka säravat fortissimo’t 
tahaks kogeda. Naiskoorikontsert peaks 
puudutama hinge, sundima kuulama, mitte 
ainult kuulma.

TS: Nii laulja kui kuulajana igatsen Eestis 
naiskoori, kes esitaks kontsertidel vähem 
rahvusromantilist muusikat ning enam 
vanamuusikat ja nüüdismuusikat, kelle 
kõlavärvid lubavad sama veenvusega esi-
tada nii barokki kui kaasaegset muusikat. 

Naisõiguslik küsimus: miks on naiskoo-
rid laulupeo proovipäevadel alati esi-
mesed ja kas see on kuidagi teie meelest 
õigustatud? Seda enam, kui naiskoore 
meeskooridest kolm korda rohkem?
RK: Naised on alati esimesed, sest proovid 
algavad nii vara, et mehed alles keeravad 
voodis teist külge, kui naised juba laulavad. 
Panustatud on naiste suuremale kohuse-
tundele ning pole julgetud traditsioone 
rikkuda. Minu jaoks on see korraldamise 
küsimus ja võrdõiguslikkuse mõttes võiks 
see proovipäeva alustamine käia rotatsiooni 
korras.

MLM: Ka viimasel laulupeol sai selle üle 
mõeldud, kui kell 9 hommikul kõrvetas 
juulikuu päike kaare all proovi teinud laul-
jaid – õnneks päästis meid merelt saabu-
nud külm udu. Tuleb tõdeda, et me lihtsalt 
oleme palju tublimad ja kohusetundliku-
mad. Sama võiks öelda ka laste ja mudilaste 
kohta – ehk võiks järgmine kord pakkuda 
esimesi proove neile? 

KS: Pigem tekitab selline olukord trotsi. 
Ma mõistan ja täiesti aktsepteerin seda, et 
mudilased ja lastekoori lauljad alustavad 
hiljem proovidega: neid ei saa sundida 
pikka päeva lauluväljakul mööda saatma 
selleks, et kusagil pärastlõunal laulda kolm 
ühendkooride laulu. Selline ootamine on 
siiski väsitav tegevus. Aga mees- ja sega-
koorid võiksid ka aegajalt kella üheksast 
lauluväljaku kargust nautida.

ML: Palun küsimus suunata Laulu- ja 
Tantsupeo SA-le, kuna seal on tegemist 
logistilise teemaga. Naiskooridel pahan-
damiseks põhjust ei ole. Suure peo ajal võib 
ju ka hommikul varem välja tulla ja ühist 

päeva nautida. Naiskoor ei ole lastekoor! 
Pole vaja tõmmata paralleele meeskoori-
dega. Kõik kooriliigid on väga vajalikud ja 
täidavad oma ülesannet suures plaanis oma 
parimal moel. Tuleb aktsepteerida tänast 
seisu ja püüda edasi: tekitada piirkondades 
uusi koore, koostöös KOVidega meelita-
da paikkonda tegijaid koorijuhte, kaasata 
rohkem lauljaid/kohalikke aktiviste ja leida 
koorisiseselt oma suund, millist repertuaari 
laulda tahetakse.

LU: Kas see on õigustatud, ei tea, aga see 
tuleneb ilmselt praktilisest vajadusest, et 
võimalikult paljud lauljad jõuaksid oma 
proovi. Mis teha, keegi peab ju hommikul 
esimene olema. Kohusetunde küsimus ka. 
Tähtis on aga siinjuures, et kui proovide 
vahel on pikad vaheajad, siis peaks olema 
lauluväljakul võimalus aega sisukalt täi-
ta, keha kinnitada ja kehva ilma korral ka 
kuivas ja tuuletus kohas olla, et hääl peo 
ajaks ikka alles jääks. Mitu päeva järjest 
hommikul vara kõledal lauluväljakul veeta 
on aga tõesti kurnav, eriti kui proovid või 
kontserdid kestavad poole ööni.

TS: Küsimuses mainitud olukord on te-
kitanud pahameelt ilmselt kõikides Eesti 
naiskoorides. Selge on see, et kui meeskoo-
ride proov algaks kell 8.15 (nagu sel aastal 
naiskooride proov), siis oleks laulukaare 
all umbes kolm meest, kes kogemata väl-
jakule õigel ajal ära eksisid. Meeskooride 
laulurõõm ei tundu süttivat nii vara hom-
mikul. Naised on selles osas kahtlemata 
kohusetundlikumad ning käivad proovides 
tublimalt. Huvitav oleks uurida, kas sel-
line proovide ajastus on olnud nii aegade 
algusest saati või on keegi kunagi julgenud 
proovida ka vastupidist. 

ENLS: Aga proovime siis seda muuta! Kui 
seltsi liige või liikmed esitavad juhatusele 
asjakohase ettepaneku, saab seltsi juhatus 
laulupeo korraldajate ees oma liikmete 
soovide eest seista. Teeme ära!

Kui meestelaulu selts organiseerib rah-
vusvahelisi poistekooride päevi ja Põhja-
maade meeslauluüritusi, siis kas ja mida 
võiks naislaulu selts selles kontekstis ette 
võtta?
RK: Võtta eeskuju ja kaasata ühislaulmis-
tesse nii neidudekoore kui ka kutsuda välis-
koore osalema. Lisaks oleks kindlasti hari-
vaks kogemuseks väliskooride dirigentide 
kutsumine ühislaulmistele dirigeerima.

MLM: Kahjuks pole ma kursis naaberriiki-
de naislaulu seisukorraga, kuid kui naabrite 
juures toimuvad regulaarsed naislaulu üri-
tused, siis tasuks väisata mõnda sellist ja so-
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bitada tutvust sealsete naislaulu eestvedajatega. Niiviisi õnnestuks 
ehk ühiselt naislaulu populaarsuse kasvatamisega tegeleda ja teha 
algust ühiste traditsiooniliste ürituste korraldamisega sarnaselt 
Eesti Meestelaulu Seltsile.

KS: Üks vinge Põhja- või Baltimaade naiskooride festival oleks 
igati äge üritus.

ML: Koostöö Põhjamaadega oleks väga tervitatav. Alustada kas 
või üleeuroopalisest projektist, millest võiks ju välja kasvada suur 
festival, mis rändab riigist riiki ja koondab naiskoore.

LU: Neidudekooride festival koos regilaultubade jm naislaulu 
traditsioonide edasikandmiseks. Nt tantsu töötuba, hääleseade, 
hällilaulu töötuba, a capella mitmehäälsete poplaulude töötuba, 
klassika töötuba. Rahvusvaheline nais- ja tütarlastekooride festival, 
no näiteks koos puhkpillidega või ilma. Ja ikka Tartus, siit ju kõik 
alguse saanud – nii üldlaulupeod, Gaudeamused, poistekooride 
laulupeod, nüüd Põhjamaade meeskooride oma. Ikka Tartus! Või 
siis Eesti naiskooride ja lastekooride ühine laulupäev, järelkasvule 
mõeldes.

TS: Mulle meeldiks näha (ja sealt ka osa võtta) erinevaid töötubasid 
naiskoori lauljatele, mida viivad läbi professionaalid nii Eestist 
kui mujalt. Need töötoad võiksid olla nii vokaaltehnika arenda-
mise eesmärgiga kui ka noodist laulmise parandamiseks (mitte 
ainult nootide lugemine vaid ka dünaamika märkide ja tempode 
jälgimine). Kindlasti võiks korraldada rohkem seminare koori-
juhtidele, et tõsta kooriga töö tegemise efektiivsust ja suurendada 
oskust lauljate häält seada. Sellised hariduslikud üritused võiksid 
lõppeda mõne avaliku kontserdiga, kus kõik osavõtvad koorid (sh 
miks mitte ka lähinaabrite juurest tulnud koorid) esitavad ühiselt 
selgeks õpitud teose(d).

ENLS: Seltsi uuel juhatusel on loomingulisi mõtteid ka rahvusva-
helises mastaabis. Enne, kui midagi konkreetset pole toimunud, 
ei ole põhjust sellest rääkida.

ENLS2: ENLS on teinud koostööd Soome kooridega. Praegu Soo-
me suunal suuri plaane pole, kuid see on konkreetsete projektide 
esitamise koht/võimalus. Ent iga projekt eeldab ressursse, mitte 
ainult materiaalseid, vaid ka inimesi ja aega.

ENLS3: Vähemasti Põhja- ja Baltimaade meeskooride ühisüritusi 
korraldatakse koos Põhjamaade Lauljate Liiduga, kuhu kuuluvad 
paraku meeslauljad. Rahvusvahelise mastaabiga laulusündmuste 
ettevõtmiseks on vältimatult vaja ka rahvusvahelist huvi ja toetust.

Uute lauljate pealekasv on vähemalt Tartus üsnagi problemaa-
tiline. Kuidas saaksid koorid omalt poolt seda protsessi hoo-
gustada, kaasa aidata?
RK: Hea sõna levib suust suhu. Näitame, et koorilaul on väga 
mitmekülgne ja igaüks, kes peab muusikast lugu ja oskab laulda, 
leiab koorist enda ellu olulist täiendust, olgu selleks siis inspireeriv 
muusika, sõbrad, ühisüritused, reisimine.

MLM: Ülikoolikoorides ei tohiks tegelikult pealekasvuga prob-
leemi olla – sajad esmakursuslased jalutavad sisuliselt igal hetkel 
su uksest mööda ja TTÜ Akadeemilise Naiskoori katsetel käis 
2014. aasta sügisel lausa 18 uut lauljat. Võti seisneb nende noorte 
andekate häälte püüdmises ja hoidmises. Püüdmisel on oluline 
teiste organisatsioonide seast silma paista – sh kõikvõimalikel 
infotundidel esinemine (korduv info sööbib inimeste mällu pa-
remini), aga ka muud silmapaistvad üritused. Näitena saan tuua 

TTÜ rebaste orienteerumise ülikoolilinnakus, kus korraldasime 
koos Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskooriga ühise punkti. 
Esmakursuslaste ülesandeks oli läbida lõbusad „Superstaarisaate“ 
katsed, kus silmapaistvamatele lauljatele andsime lausa isiklikud 
kutsed kooriga ühinemiseks. N-ö katsetel käis selle mängu läbi 
umbes 700 tudengit, kellele kõigile oli võimalik eredalt meelde 
jääda.

ML: Ikka sama ettepanek: koolidesse viia naislaulu propageeri-
vad tasuta kontsertprogrammid koos minitutvustuse/loenguga, 
nt üleriigiline ENLSi Eesti Kultuurkapitali projekt! Samuti nn 
ootamatud esinemised avalikes kohtades (suvel linnapargis vmt).

LU: Rohkem koostööd koolikooridega! Tütarlastekooridega, et 
oleks näha, et naiskooris on tore laulda, käib vahva seltsielu, nais-
koor on hea enesearenduseks ja eneseteostuseks – kontsertide jm 
ürituste korraldamine jne. Saab teha koolikooriga ühisproovi ja 
ühiskontserdi koolis.

Koolides on palju neidudekoore, aga pärast jõuavad naiskoori-
desse suhteliselt vähesed, sest paljud ilmselt ei tea, et naiskoor võib 
olla ka üks tore seltsielu vorm, sealjuures põnev, hariv, arendav ja 
elamuslik. Selleks võiks teha koostööd lauluõpetajate-koorijuhti-
dega – näiteks naiskoori laulja(d) kutsuda koolikoori proovi – n-ö 
praktiku kaasamine õppetöösse, samuti nagu töötajad käivad 
koolides esinemas, et oma ametit või töökohta tutvustada. Koorid 
võiksid teha „lahtiste uste päevi“ ja neist õpilastele teada anda 
(enne tuleb muidugi uurida, kas on huvilisi). 

TS: Tihti ei leia lauljad endale sobivat koori lihtsalt üles. Noored 
keskkoolilõpetajad ei teagi ehk, et ülikoolilinnas on selline koor, 
kuhu nemadki tahaksid astuda. Seega on oluline nii keskkoolides 
kui ülikoolides teavitustööd teha. Kindlasti on oluline ka koori 
mainet selle eesmärgiga kujundada, et vähemalt muusikaga mingil 
viisil seotud inimesedki koori teavad ja laulmiskogemusega noored 
tahaksid kooriga liituda.

ENLS: Neidudekooridele tuleb pakkuda just nende eale sobilik-
ke muusikalisi väljakutseid. Neidudekoorid vajavad suuremat 
tähelepanu ning nende muusikaline võimekus uusi väljundeid. 
Sellest arusaamast lähtuvalt on plaanitud ka eelseisva laulupäeva 
neidudekoori plokk.

ENLS2: Neidudekooride kaasamine on juba aastaid olnud väga 
oluline teema. Võistulaulmisel on neidudekooridele kaks kate-
gooriat, suurematel kontsertidel on alati kõrvuti naiskooridega 
esinenud ka neidudekoorid, kuid sellest ei piisa. Tõenäoliselt peaks 
tegema tõhusamat koostööd koolide muusikaõpetajatega, kellest 
sõltub, kus ja kas tema koor osaleb. Suuremate maakondlike nei-
dudekooride loomine (poistekooride eeskujul) on samuti alles idee 
tasandil. Neidudekooride edendamine on praeguse juhatuse üks 
esmatähtsaid töösuundi.
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Alguses oli Tõnu Kõrvitsa laulude laul. 
Kaunis kingitus kammerkoorilt naiskoori 
65. sünnipäevaks. Uudsuse võlu ja värskus, 
midagi erilist. Seejärel kinkis Aare Kruu-
simäe meile kaks armastuslaulu. Mõte 
hakkas idanema.

Kindlasti on kõik need, kes aastaid 
koorilauluga tegelenud, seisku nad pub-
liku poole näo või seljaga, mingil hetkel 
tundnud, et kõike on juba vähemalt korra 
lauldud ja hing ihkab miskit uut. Alates 
2010. aastast on naiskoori repertuaari 
lisandunud rohkelt uudisloomingut. Esi-
mesed lood saime kingiks, laulu- ja tant-
supeo sihtasutuse, kultuuriministeeriumi 
ja kooriühingu arendusstipendiumi toel 
tellisime heliloojatelt ise muusikat, koo-
riühing ja korporatsioon Ugala kutsusid 
meid oma kontsertidele uudisloomingut 
esitama. 2014. a laulupeoks telliti igale koo-
riliigile uudisloomingut ning loomulikult 
oli liigijuhi enda koor see, kes võistlustööd 
esimesena läbi laulis. Kasvutingimused olid 
soodsad.

Väärt materjal käes, tundus põnev teha 
uue naiskoorimuusikaga plaat. Naiskoor ei 
käi salvestamas väga sageli ning eks sel ole 

omad põhjused. Kiirelt muutuv koosseis ja 
sellega kaasnev koori muusikalise taseme 
ebastabiilsus on igipõline probleem. 

Ka seekord ampsasime suure suutäie: 
uut repertuaari kogunes oluliselt rohkem, 
kui me õppida suutsime. Kahel korral ot-
sustasime ERRis kokku lepitud salvestusaja 
tühistada. Miks? Stuudiosse ei ole mõtet 
harjutama minna. Noorte heliloojate rüt-
mimängud ja kõlaotsingud osutusid meile 
liiga keeruliseks pähkliks. Ja hoidku jumal 
selle vahelduva taktimõõdu eest!

Muusika, mida me projekti käigus oma 
repertuaari saime, on nõudlik. Teadmi-
ne, et heliloojate hinnangul on niisugune 
muusika ülikooli naiskoorile jõukohane, 
sunnib end kokku võtma. Teadmine, et 
toonmeister Tanel Klesment kuuleb ära iga 
ebatäpse intonatsiooni ja ebaleva sisseastu-
mise, sunnib end kokku võtma. Kahtlemata 
arenes koor selle projekti käigus tohutult. 
Nii mõnigi lugu, mis 2013. a kevadel tun-
dus üliraske, on 2015. a kevadel juba täiesti 
tehtav.

Ideest võrseteni kulus neli aastat. Pikk 
periood, selle aja jooksul jõudsime kooris 
pidada viied pulmad ning sündis seitse uut 

ilmakodanikku. ERRi 1. stuudios käisime 
neli korda: 2012. ja 2013. a juunis ning 
2014. a märtsis ja novembris. Kahest sal-
vestusajast (novembris 2013 ja mais 2014) 
olime sunnitud loobuma. Plaadil kõlab 59 
laulja hääl, kuid vaid 21 lauljat osales kõigil 
salvestustel ning 13 lauljat võttis osa vaid 
ühest salvestamisest. 2015. a kevadel ei võta 
koori tööst aktiivselt osa kolmandik plaadi 
salvestamisel osalenud lauljatest.

Kokku laulsime linti 19 lugu. Kõik nad 
ajavad praegu võrseid, eks aastad näitavad, 
kui elujõuliseks nad kasvavad.

... ajab võrseid … 
KRISTI KUNINGAS

Külvajad põllul. Teri „Võrsete” laulude autoreilt
Naiskoori kolmas helikandja, plaat „Võr-
sed” on valmis ja kaante vahel. Palusime 
mõnelt salvestatud laulu autorilt intervjuud 
– eeskätt neilt, kellega naiskoor oma se-
nistes tegemistes vähem kokku puutunud. 
Küsimustele vastasid Galina Grigorjeva 
(GG), Riho Esko Maimets (REM), Aare 
Kruusimäe (AK), Andres Lemba (AL), 
Rasmus Puur (RP) ja Jonas Tarm (JT). 
Suur aitäh neile loa eest oma maailma pii-
luda!
 

Kus on teie juured?
GG: Sündisin Ukrainas, aga pean end nen-
de õnnelike hulka kuuluvaks, kelle liikmeis  
voolab paljude rahvuste veri. Mu vanaema 
oli poola rahvusest, vanavanaisa sakslane, 
teine vanavanaisa kreeklane, ema ja isa ve-
nelased...

AK: Saarlane ema poolt, venelane ühe 
vana isa poolt. Ideaalis peaksin olema seega 

paras segu sentimentaalsusest, tempera-
mendist ja huumorist.

AL: Eestimaa paeses pinnases.

REM: Nii mina kui minu vanemad oleme 
sündinud Torontos (ja selle lähiümbruses), 
Kanadas. Aga vanavanemad on Eestist ja 
Soomest pärit. Seega ei ole identiteedi-
küsimus minu puhul lihtne. Pean ennast 
nii eestlaseks kui kanadalaseks; nii euroop-
laseks kui põhja-ameeriklaseks. Ma praegu 
ei saa öelda, et selle duaalsuse kaks osapoolt 
üksteist vähendaks või lahjendaks.

RP: Minu juured on nii Tallinnast kui veidi 
kaugemalt vaadates Võrust, Hiiumaalt ja 
Harjumaalt. Minu vanavanemad ja vane-
mad on siiski tallinlased ning ka mina olen 
pealinnas sündinud.

Kas naiskoorile kirjutamine on kuidagi 
teistmoodi võrreldes teistele kooriliiki-
dele kirjutamisega?

GG: Loomulikult on vaja tunda naiskoori 
spetsiifikat ja võimalusi, et mitte diapasoo-
ni raamidest väljuda. Aga peamine on luua 
kunstiline pilt nii, et saalis istuval publikul 
isegi sellist mõtet ei tekiks, millisele koori-
liigile teos kirjutatud on.

AK: Muidugi eriline, naiskoori kõla on kir-
kam kui meeskooril. Minu arust kõlab eriti 
ilusasti lai seade, aga kui sellega liialdada, 
väsivad äärmised hääled lauldes ju ära. Ka 
kõlapilt kipub mul naiskoorile kirjutades 
romantiliseks muutuma.

AL: Jah. Alati peab ju arvestama kooriliigi 
spetsiifikat. Naiskooris on kõige ilusamad 
lauljad, see teeb naiskoorile kirjutamise 
kindlasti eriliseks.

REM: Jah, kindlasti. Ütlen ausalt, et nais-
koor on minu lemmik kooriliik. Minu 
arvates toimub häälte ühtesulamine nais-
kooris kuidagi paremini kui sega- või mees-
koori puhul. Ja pean tunnistama, et nais-
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hääl on kuidagi lohutavam kui meeshääl. 
See on ehk liiga üldistav ja kategooriline 
väide, aga kuna ma otsin heliloomingust 
– ja, suuremas pildis, muusikast – eelkõi-
ge lohutust, siis naiskoor tõepoolest vastab 
minu emotsionaalsetele või hingelistele va-
jadustele kõige paremini.

RP: Ikka on. Igal kooriliigil on minu mee-
lest on nägu, omad värvid, võlud ja valud 
ning see tegelikult inspireeribki ja aitab 
kirjutada. Võib tunduda, justkui piirang 
muudaks kirjutamist keerulisemaks, aga ka 
näiteks luules aitab üks oluline ja väga suur 
piirang – riim – ühest küljest piiratumalt, 
teisest küljest hoopis laiemalt ja avaramalt 
lugu jutustada.

Millega tahaksite laiemalt koorimuusikas 
veel katsetada?
GG: Mu lähenemine koorimuusikale eri-
neb selle poolest, et vaatan koori alati kui 
paljuhäälset instrumenti. Seetõttu kasutan 
julgelt heliefekte ning keerulisi rütmilisi ja 
harmoonilisi struktuure.

AK: Mind huvitab kirjapandud muusika ja 
vaba improvisatsiooni ühendamise võima-
likkus (olen seda katsetanud teoses „Hääle 
otsimine“). Kuna olen häälitsenud vahel-
duva eduga üle 10 aasta rahvusmeeskoori 
lauljatest koosnevas kvartetis Improloo, on 
sellest perioodist tekkinud ka taoline huvi.

AL: Ma ei ole siiani veel olnud  eksperimen-
teerija, eks näis, mis tulevik toob…

REM: Ma pean ennast vägagi algajaks koo-
riheliloojaks. Mulle ei meeldi sõna „kat-
setada“, sest see  ei peegelda minu jaoks 
loometöö tõsidust ning sellega seotud 
valu. Mind ei tõmba helidega mängimine 

ega niisama katsetamine, vaid pigem hoo-
pis midagi metafüüsilisemat. Ma arvan, 
et loominguline kunst (sh muusika) on 
viis, kuidas liikuda Tõe suunas. Ma olen 
hiljuti mõelnud, et Tõde on hoomamatu, 
aga seda on võimalik vaid aeg-ajalt tun-
netada. Niisiis, vastates küsimusele: mina 
sooviksin kirjutada ühte a cappella missat 
segakoorile.

RP: Kuivõrd iga uus teos on nagu nullist 
alustamine ja jalgratta leiutamine, siis toi-
mub igas teoses ka teatav katsetamine ja 
riskide võtmine, sest kui olla ainult oma 
mugavustsoonis, kaob kirjutamise juurest 
üks väga paeluv osa lihtsalt ära. Mis need 
konkreetselt olla võivad, sõltub juba siiski 
teosest endast ning kindlasti ka tekstist.

JT: Alati üritan riskida. Kui ma pole täiesti 
kindel, kuidas midagi kõlaks, on see minu 
meelest hea. Niisugune riskimine võib 
muidugi ka halvasti lõppeda, aga sellest 
ma õpin, mida järgmine kord teha ja mida 
mitte. Teoses „Peegelpildid“ võtsin selgelt 
riske: üks nendest oli asünkroonsus lauljate 
vahel (laulja laulab teistega koos, kuid oma 
valitud rütmis, kus puudub pulss). Sellist 
lähenemist saab kuulata osas „Ämbliku-
võrgud“. Sellist tehnikat tahaksin tulevikus 
sobival hetkel veel katsetada.

Kas koorimuusika loomisega tegeledes on 
välja kujunenud mõni lemmikluuletaja / 
teksti allikas? Kas saab tuua välja mingi 
seaduspära – kas enne on viis või tekst?
GG: Poeetiliseks allikaks, millest ma am-
mutan inspiratsiooni, oli, on ja loodetavasti 
jääb kõrgpoeesia. Selline poeesia, mis rää-
gib igavestest teemadest, mis on seotud ini-
mesega ning tema hinge seosest maailma 

ja Jumalaga. Tavaliselt need tekstid ise näi-
tavad mulle nii lauluviisi kui muusikalised 
ja rütmilised lahendused, aga ma ei jälgi 
teksti pimesi.

AK: Olen kasutanud tekste Petersonist 
Karevani, vahel köidab hoopis sõna-
mäng-iroonia (näiteks Alliksaar „Alter-
natiive“). Alati on kõigepealt tekst, millele 
saab hakata otsima muusikalist ideed.

AL: Kõik autorid, kelle luulele olen kirjuta-
nud muusika, on mu lemmikud! Reeglina 
need laulud, millele on enne olnud muusi-
ka ja hiljem tekst juurde lisatud, ei ole eriti 
õnnestunud. Vastupidisel puhul on mõni 
õnnestumine ette tulnud.

REM: Ma pole ausalt öeldes väga palju 
tekste läbi lugenud selle pilguga. Äärmi-
selt sümpaatseteks on kujunenud igasu-
gused vaimulikud tekstid. Ma tihti loen 
piiblitekste, kui ma tunnen end kuidagi 
nõrgana või haavatavana. Need pakuvad 
mulle sügavat lohutust. Samas, ma arvan, 
et neid ei saa võtta liiga sõna-sõnalt, ning 
leian, et neid tulebki vaadelda subjektiivse 
pilguga. Vokaalmuusikaga on minu puhul 
ikkagi nii, et enne on tekst ja siis tekib heli.

RP: Minul on olnud mõlemat pidi, vahel on 
muusika enne ja vahel tekst. Kui muusika 
on enne, siis lasub tekstiloojal suur vastutus 
tajuda võimalikult täpselt muusikas ole-
vat atmosfääri, lugu, mõtet ja selleks peab 
tekstiloojat väga usaldama ja vastastikku 
tundma. Minul on see õnn kahe suurepä-
rase poeediga tihedalt erinevais vormis ja 
kontekstis tööd teha – need on Veiko Tubin 
ja Laur Lomper.

Olemasolevate tekstide puhul on mul 
raske tuua välja lemmikluuletajat, kuna 
häid kirjutajaid on meil palju. Eks see ole 

Riho Esko Maimets (Foto: erakogu)

Galina Grigorjeva (Foto: Galina Parmask)

Aare Kruusimäe (Foto: Jaan Krivel)
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paljuski juhus, kuid mulle meeldib värss ja 
selle viisistamine. Oma loomingusse vaa-
dates: olen enim kasutanud ilmselt Doris 
Kareva tekste.

JT: Tavaliselt, nagu ka muusikaga, mida 
kirjutan, on mu lemmikluuletaja/tekst 
see, mille kallal parajasti töötan. Viimane 
kooriteos, mille kirjutasin, oli „Aeg”. Teose 
tekstiks on Artur Alliksaare armastatud 
samanimeline luuletus. Alliksaare tekstiga 
oli väga tore töötada. Vahel tuleb tekst enne 
kui meloodia ja teinekord on vastupidi. 
Mingit seaduspära minu jaoks siin ei ole.

Milliseid heliloojaid tunnete oma loomin-
gut mõjutanud olevat?
GG: Muusikud, kes mu loomingut on mõ-
jutanud, ei oma minu helikeelega midagi 
ühist. See on pigem hinge kooskõla. Mõtete 
ja pürgimuste suund. Need muusikud on 
Bach, Tšaikovski, Beethoven. 20. sajandi 
heliloojaist on selleks V. Lutoslavski. Tema 
muusikapõhimõtetest kirjutan ma dokto-
ritööd.

AK: Üsna suur osa minu ajast on kulunud 
ka meeskooriseadete tegemisele, peamiselt 
rahvusmeeskoorile. Neist autoreist, keda 
olen seadnud, tooks välja Scnittke, Whita-
keri, Ramireze. Teinekord inspireerib pala 
levimuusikast, autorit teadmatagi. Põne-
vad on ka eri maade folgi ja pop-rocki-jazzi 
katsetused. 

AL: Kõik need, kelle loodud koorimuusi-
kaga olen kokku puutunud – kas siis ise 
laulnud, õpetanud või kontserdil kuulanud. 
Nii et neid on ilmselt väga palju!

REM: Neid on liiga palju, et siin välja tuua. 
Aga ma sooviksin oma praeguseid lem-

mikuid siin mainida: Bruckner, Wagner, 
Schubert, Beethoven, Sibelius, Fauré.

RP: Neid on väga palju ning iga kuuldud 
teos sind tahes-tahtmata kuidagi mõjutab, 
teadvustame me seda endale või mitte. Kui 
nüüd siiski konkreetselt koorimuusikast 
kedagi välja tuua, siis need on ikkagi eesti 
heliloojaid Veljo Tormis, Ester Mägi, Raimo 
Kangro.

JT: Tegelikult arvan, et kuulaja teab sellele 
vastust paremini kui ma ise. Mulle on va-
hel öeldud, et mu muusika tundub olevat 
Ida-Euroopa helikeelega. Mind mõjutanud 
heliloojatest võiksin koostada pika nime-
kirja kuulsate nimedega erinevatest sajan-
ditest. Pigem tooksin aga esile mõne oma 
kolleegi, kes on oma mõtete ja muusikaga 
minu muusikat, mõtteid ja loominguprot-
sessi mõjutanud. Nende muusikat kuulates 
ja minu omaga võrreldes võidakse imes-
tada, mismoodi nemad võivad olla mind 
mõjutanud. Eesti helilooja Riho Maimet-
sa muusika tekitab minus rahu. Arvan, 
et tema muusika on väga aus ja vabastav. 
Ameerika helilooja Derek Davidi muusika 
annab alati mulle tohutult jõudu ja energiat. 
Kolmanda kolleegi, Ameerika helilooja Da-
vid Hertzbergi orkestriteos mõjutas mind 
sellega, et näitas, kuidas hetke arendada. 
Need on nimed, mis hetkel pähe tulevad.

Kas tellimuslugu kirjutada on keerulisem 
kui lihtsalt „kosmosest pähe sadanud“  
teost nootidesse panna? Mis inspireerib?
GG: Tellimustöö mõjub kunstnikule teose 
loomisel alati stimuleerivalt, kuid ise reeg-
lina valin eelkõige ülesandeid, mis endale 
huvitavad tunduvad. Seepärast pole vahet, 
kas töö on tellimustööna valmiv või ei.

AK: Olen seni kirjutanud vaid konkreetse-
tele tellimustele. Inspiratsioon võib külas-
tada ka peale pikki tunde klaveri taga ole-
mist. Tee tööd, küll tuleb ka inspiratsioon, 
võiks öelda. Nii mõnigi kord pole klaverit 
vajagi. Koorimuusika võib autori peas oma 
elu elada ka looduses, linnas või kus iganes 
viibides. Inspiratsioon võib tulla kõigest, ka 
enese headest ja avatud mõtetest. 

AL: Eks see sõltub tellimusest, kindlasti 
mõjuvad erinevad „tingimused“  pisut ahis-
tavalt. Inspireerib eelkõige juhus, innustab 
mõne muusiku julgustus/tunnustus.

REM: Seda küsimust vastan samal ajal jaa-
tavalt ja eitavalt. Tellitud teos peab valmis 
saama. Üldjuhul on sellel tähtaeg olemas. 
Siis olen nagu sunnitud seda kirjutama. 
Mittetellitud teoseid on võib-olla meeldi-
vam kirjutada, sest piiranguid on vähem. 

Samas võib tekkida olukord, kus jäängi 
unistama teosest ning kirjutamiseni (teos-
tamiseni) nii pea ei jõua. Olen näiteks juba 
üle aasta unistanud ühe ulatusliku teose 
kirjutamisest, aga kuna aega pole olnud sel-
lega intensiivselt tegeleda, siis see on jäänud 
unistuseks. Teinekord aga mõjub tellitud 
teose tähtaeg kohutavalt raskelt. See võib 
lausa vaimsele tervisele hakata, kui miski 
ei inspireeri ja pea on tühi. Nii et mõnes 
mõttes on keerulisem kirjutada tellitud 
teost, aga teisest küljest on jälle lihtsam.

RP: Vastupidi, tellimus seab alati ette tingi-
mused, esitajad ja tähtajad, mis mind väga 
käivitavad. Olen väga nõus ütlusega, mida 
kuulsin Evelin Võigemasti suu kaudu, et 
inspiratsioon saab leida sind ainult tööta-
des. Niisama inspiratsioon naljalt pähe ei 
löö, enamjaolt ikka töö käigus.

JT: Sõltub. Salvador Dali ütles: „Loovusele 
on halvim igat liiki vabadus.” (“Freedom of 
any kind is the worst for creativity”). Mina 
ütleks, et kuigi absoluutset vabadust loo-
mingus ei eksisteeri, pean siiski kujutlema, 
et see on olemas. Seejärel pean hakkama 
lisama raame nagu vorm, pikkus, koosseis, 
tellimuse tingimused jne. Mis inspireerib? 
Elu. Kuid üldiselt öeldes, mu muusika ei ole 
minust, see on meist kõigist. Mu muusikas 
on rohkem seda, mida kuulen, näen, hais-
tan, maitsen, tunnen ja jagan.

Kas on olnud juhuseid, kus teie muusikat 
on interpreteeritud teie jaoks täiesti oo-
tamatul kujul?
GG: Ootamatud asjad on reeglina nega-
tiivsed. Seepärast peab helilooja muusika 
kirjutamisel protsessis kõik ette nägema.

AK: Kõik ettekanded on ju elavate inimeste 
ühislooming. Teos pole peale valmimist ju 
enam pelgalt autori omand, ta elab juba siis 
enese iseseisvat elu. 

AL: Õnneks/kahjuks (?) veel mitte. 

REM: On küll. Mulle ei meeldi oma par-
tituure dünaamika- ja muude märkidega 
ülenoteerida. See on sageli problemaatiline, 
sest tavaline interpreet ikkagi tahab täpseid 
juhiseid. Mulle tuleb ette üks kontsert In-
somnia kvartetiga siin Eestis, kus esitati 
ühte minu keelpillikvartetti, milles ei olnud 
ühtegi dünaamikamärki. Nad lähenesid 
väga loominguliselt ja jäin tulemusega 
ülimalt rahule.

RP: Minu vanusest ja väiksest loomepa-
gasist tulenevalt mul sääraseid juhtumeid 
ei ole küll olnud. Kuigi kui nüüd mõelda, 
siis orkestriseadete ettekandmisel on seda 
esinenud küll. Sellisel juhul olen käitunud 

Jonas Tarm (Foto: Elena Snow)
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erinevalt – vahel sekkunud ning vahel 
kuulanud huviga teise interpreedi mõtteid.

JT: Seda on korduvalt juhtunud. Loodan, 
et see just alati nii juhtuks. Mina annan 
muusikale keha ja interpreet paneb sellele 
muusika kehale elu sisse. Ma austan väga 
interpreete, kes oskavad lisada igale teosele 
ja igale esitusele midagi uut, muidu oleks 
neid teoseid väga igav kuulata. Vahel mõt-
len isegi, et kui mõnda mu teostest on või-
malik esitada ainult ühtmoodi, siis ei ole 
see hea teos.

Kunstnikes nähakse tihti igapäevaelule 
laiema tähenduse andjaid ja mõtesta-
jaid. Kas see, mis ühiskonnas ja maail-
mas toimub, on kuidagi teie loomingut 
mõjutanud?
GG: Kunsti ülesanne on inimest ülendada. 
Kõike, mis selle ülesandega seondub, võib 
lugeda kunstiks. Kõik see, mis inimest ma-
daldab, kunsti ei puutu.

AK: Paar korda olen olnud mõjutatud aja-
loolistest sündmustest, paar korda lihtsalt 
hingelt ära öelnud. Vt ka vastust inspirat-
siooni küsimusele.

AL: Kõik, mis me ümber toimub, mõjutab 
meid. Järelikult ka see, mida me loome, 
on mõjutatud. Mil määral, on juba väga 
keeruline mõõta…

RP: Mind mõjutab see väga, sest oma loo-
minguski räägin ma moel või teisel lugu-
sid ja käsitlen neis teemasid, mis on mulle 
olulised. Ja kuna mulle inimesena läheb 
minu ümbrus, keskkond ja ühiskond väga 
korda ja ma mõtestan seda kõike sageli, siis 
see kindlasti kajastub kuidagi ka minu loo-
mingus.

Teie enda teosteist hetke lemmikuim?
GG: Suhtun kõigisse oma teostesse sooju-
sega. Mina need ju lõin suure vaevaga :). 
Kuid see ei tähenda, et ma neis puudusi ei 
näeks. Püüan iga teose teha nii hästi, kui 
konkreetsel hetkel võimalik on.

AK: „Taaveti psalm nr 15“ segakoorile, 
tänud ettekande eest Heli Jürgensonile ja 
Estonia Seltsi Segakoorile! Teos on tehni-
liselt ja emotsionaalselt nõudlik, selle tekst 
viitab inimliku maailma ja moraali kahe-
palgelisusele. Aga vahetult peale valmimist 
on pea iga teos lemmik. 

AL: Tavaliselt on lemmikuks see, mida 
parasjagu kirjutan.

REM: Ei oska öelda. Kindlasti meeldivad 
ühed teosed rohkem kui teised, aga kindlat 

lemmikut on raske praegu välja tuua. Üks 
sümpaatsemaid on aga TÜANile kirjutatud 
„Lase kiik käia“.

RP: Sellele on alati keeruline vastata, kuna 
kõik lapsed on ju üht- või teistviisi kallid, 
aga mis ehk kõige õnnestunum senimaani 
on, on vast minu seni kõige mahukam teos 
– avalik pihtimus „Jää“ metsosopranile ja 
kammerorkestrile.

Jonas Tarm, kuidas sündisid „Peegelpil-
did“?
Mulle pakuti võimalust kirjutada kooriteos 
Korp! Ugala 100. aastapäeva juubelikont-
serdiks, mille pidi esitama Tartu ülikooli 
akadeemiline naiskoor. Rõõmustasin sellise 
au ja võimaluse üle väga.

Hakkasin otsima teksti, aga kontserdi 
korraldaja Indrek Mustimets ise leidis teks-
ti, mis mulle meeldis. See oli Kaalu Kirme 
„Haikud“. Näen, et „Peegelpiltides“  on 
kaht tüüpi muusikat: pildid ja film; muu-
sika, mis ronib mäest üles, ja muusika, mis 
on mäetipul. Enne „Peegelpiltide“ kirjuta-
mist polnud ma eriti kirjutanud piltidest 
koosnevaid teoseid.

Kuna Riho Esko Maimetsa suhted nais-
kooriga on kujunenud alates koori Kana-
da-reisist toredaks sõpruseks, esitasime 
talle mõned lisaküsimused.

Sinu isiku rõõmsameelsus ja muusika 
kohatine väga sügav mõtlikkus?
Kummaline on see, et ma ei pea ennast 
sugugi rõõmsameelseks inimeseks, vaid 
pigem temperamendilt põhjamaiselt mor-
niks ja kurvaks. Aga toredad inimesed ja 
hea energia viivad mind elevusse, ja TÜANi 
seltskond on tore ja head energiat täis. 
Sellepärast te olete äkki mind ainult sel-
les rõõmsas valguses näinud. Aga ma olen 
inimene, kes elab sissepoole – introvert, 
ühesõnaga. Ma arvan, et see äkki peegeldub 
ka minu muusikas.

Lisaks sinu loomingule on naiskoori uuel 
plaadil olevatest lauludest ka teisi, mis 
on religioosse sisuga. Tuleb tunnistada, 
et nende laulude sisuni jõudmine pole 
koorile kerge olnud. Ilmselt on järgmine 
küsimus selline, millele ei saagi retsepti-
laadset vastust anda, aga siiski: kas võiks 
olla midagi, mille abil (meie puhul noor 
nais-)laulja neid tekste enda jaoks lahti 
võiks mõtestada?
Ma arvan, et kogu religiooni ja, laiemas 

pildis, metafüüsika sisu on salapärane ja 
hoomamatu. Seda ei saa lahti seletada, sest 
alati jõuad oma mõtetega ummikusse. Olen 
kuulnud inglise keeles sellist ütelust, nagu 
The Truth is round ehk tõde on ümmargu-
ne. Ma saaksin vaid lauljale soovitada, et 
olla kannatlik vaimsete tekstide lahtimõ-
testamisega. Neid ei saagi kunagi lahti mõ-
testada, sest tõde on ümmargune. See on 
hoomamatu. Seega, tuleks kannatlik olla.

Mida arvad – kas olulisem on kirjutada 
tilkuvast männioksast ja sõmerast mul-
last, millega tavalisel eestlasel enam sisu-
list kokkupuudet pole, või peaks rääkima 
ka asjadest, mis meie elus on suurel kohal 
– tehnika, meditsiin, plast, nafta, raha? 
Need viimased ei ole kuigi lüürilised tee-
mad, kuid ehk vääriks need koorimaasti-
kul kohta? Või ihkab inimese hing siiski 
looduse rüppe?
See küsimus pakub väga head võimalust 
mõtiskleda selle üle, miks me üldse loo-
me kunsti. Kunst on teadlik illusioon, mis 
kõnetab meid kujundite kaudu. Ma usun, 
jätkates varem mainitud aforismi, et kuna 
tõde on ümmargune, sellele ei pääse ligi 
otsepidi, saab vaid kujundite abil seda 
kuidagi hoomata. Niisiis, küsimus viitab 
minu meelest esteetikale. Nii looduslikud 
elemendid kui ka igapäevased asjad on ise-
enesest võimalikud kujundid, mida võib 
loov inimene kasutada, et hoomata Tõde. 
Oluline on viis, kuidas seda on tehtud, ning 
lõppkokkuvõttes, kuidas see meid kõnetab. 
Ma ise ei sooviks kellelegi öelda, mis on „õi-
gem”, sest see tunduks loominguvastane.
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Kolm aastat tagasi käis naiskoor Kanadas. Sellest, kelle eestvõttel 
me sinna sattusime ning mis seal toimus, saate lugeda 2012. det-
sembris ilmunud U-duurist.

Reis oli mitmes mõttes eriline. Naiskoori esimene reis üle Atlandi 
ookeani, kuid hoopis ruumiline distants polnud see, mis erakord-
suse tekitas. Koor oleks justkui ajas tagasi rännanud ja kohtunud 
Eestiga, mis elab paralleelmaailmas. Kanada Eesti, Kanada eest-
lastega. See Eesti ja eestlased võõrustasid meid kaks nädalat. Jõid 
koos meiega pea igal teisel õhtul Tartu College’i suures saalis veini. 
Korraldasid meie kontserte ja käisid neid kontserte kuulamas. 
Saatsid teel Ottawasse ja laulsid koos meiega pika laua taga Seed-
riorus. Rääkisid oma elust Kanadas. Võõrustasid kogu südamest. 
Palusid meid, et me lihtsalt räägiks, ükskõik mida, sest päris eesti 
keelt on lihtsalt nii hea kuulata. Selline palve?

See kõik kokku oli heas mõttes kimbatust tekitav. Inimesed, 
kes küll räägivad eesti keelt, kuid kõiges muus eestlasi ei meenu-
ta. Avatud, lahkelt naervad, vahetud, viisakad. Tihti elus palju 
saavutanud, kuid tagasihoidlikud selle esiletõstmisel. Laulavad 
kaasa eesti laule, räägivad õhinal oma sidemetest Eestiga, kuid 
ootamatutel hetkedel saad aru, et miski on neis siiski teistmoodi. 
Kui Tormise „Käsikivimängu“ lauluga seostub neile mitte raske 
töö leiva lauale toomiseks, vaid hoopis indiaani kultuur, mis 
peaks jääma muuseumiseinte vahele. Kui meie dirigendi käest 
küsitakse, mis ta päris amet on, sest ega dirigendiamet pole ju 
mingi päris amet. Tänaval kohatud  kuuekümnendates kanada-
lanna, kes hakkas meiega suhtlema meie eestikeelse vaterdamise 
peale ning kelle jutust selgus, et tema filoloogist mees otsustanud 
kunagi õppida sedasama eksootilist keelt. „Situ ruttu, karu tuleb,“ 
oskas proua öelda.

Mingi lapsemeelne õhin ja igatsus ning samaaegne veen-
dumus oma täiskasvanulikkusest. Just nagu oleks Eesti paik, 
mille olemasolu on nende jaoks muinasjutt. Muinasjuttude koht 
on aga kindlalt piiritletud maa-alal. Raamatus, stiilipeol. Pildi-
albumis. Kas siis meie praegune Eesti on muinasjutt? Kama ja 
Skype’i sünni maa? Edukas e-riik? Tartu maratoni, laulupidude 
ja maailma puhtaima õhuga maa? Euroopa hetke ühe kaugele-
vaatavaima pilguga presidendiga maa? Kes kunagi ometi ka 
seesama – väliseestlane – olnud.

Paralleelmaailmad. Kanada eestlaste vanema põlvkonna Eesti 
on paljuski nende emade ja isade noorusaja Eesti. Kuldne kodu, 
kust lahkuti õitsvas eas. Uus kodumaa tervitas raskustega, kuid 
ometi vaba eluga, kus õige hõlma ei hakatud. Eestlased oskasid 
olla õiged ja ausad – kaasa võetud väärtused vanalt kodumaalt. 
Töötati end üles, loodeti Eesti peatset vabanemist, võideldi selle 
eest ESTO päevadel ja maailmanäitustel, teavitati vaba läänt 
nõukogude võimu tegelikust näost. Tuldi kokku ja kõneldi ema-
keeles. Ühine vaenlane liidab. Kuigi vabadust tuli oodata pea 
kaks inimpõlve, tuli see siiski. Unistused täitusid.

Siin käis elu omasoodu. Kaheksakümnendad, perestroika, 
vabaduse tuuled. Minu lapsepõlv, kus hirm nõukogude terrori 
ees oli muundunud omalaadseks võidujooksuks monstrumrii-
gi tüssamises, Kaval-Antsude ja rehepappide mõõduvõtmiseks 
Vanapaganaga. Paljudel meist oli välismaa sugulasi, kes saatsid 
vahel pakke. Uued kirevad ja läikivad välismaa asjad, pärit justkui 

muinasjutumaalt. See kõik tegi ka saajad erilisteks, väljavalitu-
teks. Esimesed väliseestlaste külastused 80–90ndate vahetusel. 
Teistmoodi inimesed. Hoiak, kõne, soeng, kombed. Lõhn. Pee-
nemad, uhkemad. Alateadlikult ülevalt alla vaatavad? Või hoopis 
ühe viiekümne aasta taguse riigi väärikust kandvad, vaimselt 
vägistamata? Vaatan üht pilti. Suvi, oleme oma perega majatrepil 
koos Rootsist külla sõitnud kaugete sugulastega. Näeme kõik neid 
esimest korda elus. On õhtu, päike pole veel loojunud. On just 
sadanud. Meie, paljajalu seisvate laste nägudest paistab talitsetus. 
Ei tea, kuidas nende kahe võõra vanema inimese juuresolekul 
käituda. Ja tagantjärele mõistad, et ka ema ja isa ei teadnud seda.

Ja siis järsku oled sa naiskooriga Kanadas ja nad paluvad, et sa 
lihtsalt räägiks eesti keeles. Selline palve. Ei ole vahet, mida. Räägi 
muinasjutukeeles. Riigis, mis vaid mõned aastakümned tagasi 
oli sinu tollase sina jaoks muinasjutumaa... Ja siis saad aru, et sul 
on midagi nii iseenesestmõistetavat, et selle mõistmiseks oli vaja 
sõita 7000 kilomeetri ja seitsmekümne aasta taha. Su eelkäijate 
väärtused ja keel on kaval-antsluse viiekümneaastase vohamise 
kestel siiski visalt sulle veelgi lähemal olnud. Su järg on pidanud. 
Sa oled eestlane. Sa elad Eestis. Sa räägid eesti keeles ja sa loed ja 
kirjutad ja mõtled eesti keeles. Kõigest. Elust, armastusest, surmast. 
Seenelkäigust ja autoremondist, toidutegemisest, laste kasvatami-
sest. Loetud raamatuist, kaugeist galaktikatest, lauldud lauludest, 
kuuldud kõmust. Kevadise taeva hingetuks tegevast kõrgusest ja 
koerakakast, mille sisse sa astud, kui liiga pikalt sinna kõrgusse 
vaatama jääd. Kui vaja, siis ropusti, kui vaja, siis hellasti. Südamest.

Ei olnud võitjaid, kõik kaotasid. Kuid siin oli kodu. Ja sealt vane-
mate ja vanavanemate koju tagasi pöördujad – kes nad on? Äkki 
jonnakalt muinasjuttudesse uskujad? Väga jonnakalt, sest vaevalt 
neil siin kerge on olnud, kui kõik on otsekui tõlkes, kui pidevalt 
mõistad inimesi ja olukordi tagantjärele ja vahel üldse mitte. Ometi 
on nad tahtnud selle muinasjutu tegelasteks saada. Härra president, 
kas see on nii? Kas see on muinasjutt, kui su järg on pidanud? Kas 
iga eestlane on muinasjutuvestja? Kas laulukoor on muinasjutu-
vestjate kamp? Mida too proua Torontost tundis, kui meid eesti 
keeles jutustamas kuulis? Hakkas taas muinasjuttudesse uskuma? 
Mis juhtub, kui muinasjuttu teises keeles rääkima hakata?

Eesti – päriselt või mängult? 
MÕTTEID KOLM AASTAT PÄRAST NAISKOORI REISI KANADASSE
PILLE SÄÄLIK
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„Tulles tagasi loo algusesse, anti Rootsis 
meie naiskoorile üle teatepulk järgmise 
festivali korraldamiseks Tartus. Seega on 
meil koos sõpradega suurepärane võima-
lus 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 korral-
dustoimkonna suur unistus uhkest peost, 
kus külalisi võtavad vastu suurte tiibadega 
poolpaljad inglid. Fantaasiaks on põhjust, 
kallid naised!”

Maarja Ülper, 2011. aasta U-duur,  
„Kuidas ma NSSS-il käisin”

Milline õnn, et sopran Maarja Ülper NSSSi 
korraldamise naiskoorile 2011. aastal 
Linköpingis välja kauples! Poolteist aastat 
enne festivali tundus Ülper veel kergelt hul-
lumeelne – on siis meil aega ja oskust nii 
suur festival ära korraldada? Ja veel Tartus?

 Igal juhul juhtus see kõik päriselt ja 
24.–27. aprillini 2014 võõrustasid NSSSi 
Eesti koorid Tartu ülikooli akadeemili-
se naiskooriga eesotsas. Sel korral võttis 
osa 38 koori, 1200 lauljat, 200 korraldajat, 
2000–3000 kuulajat – meeletu mass õhinas 
laulumeelseid, kes ootasid ja lootsid nelja 
päeva jooksul nautida kõike, mida neile 
pakutakse.

Festival avati Tartu Raekoja platsil, kus 
muuhulgas pidas kõne ka NSSSi vaimne isa 
Hans Lundgren. Nende päevade jooksul 
toimus 10 väga head mitmekoorikontser-
ti ja suur galakontsert „Meri.Mets.Linn“. 
Õhtuti said osalejad kokku festivali klubis, 
kus rahvast tantsutasid Keedisbänd, Nüri 
Türi, Ukraina-Eesti bänd Svjata Vatra, esi-
nesid kooride vokaalansamblid. Festivali 
dirigendid said osa töötoast, mida viisid 
läbi kogenud dirigendid Marit Tøndel 
Bodsberg ja Maria Goundorina. Väljapa-
nek Eesti ja festivalikooride muusikast oli 
tutvumiseks muusikanurgas ning NSSSi 
lõpetas osalejate jaoks galakontsert ning 27. 
aprilli hommikuni kestev väga meeleolukas 
galaõhtusöök.

naiskoore 12 (320)
meeskoore 14 (510)
segakoore 12 (350)
lauljaid kokku 1200
koorijuhte 47
..neist naisdirigente 24
alte 250
sopraneid 260
tenoreid 280
basse 310

 
 
KORRALDAMINE
30. mail 2011 pidi toimuma esimene kohtu-
mine. Huvitatud lauljaid tuli kohale...üks. 
Õnneks kõik muutus. Hakati veeretama 
esimesi mõtteid, esitama taotlusi. Oleme 
eriti tänulikud Tartu linnale, Tartu üli-
koolile ja kultuuriministeeriumile. He-
lilooja Maria Kõrvitsalt telliti kooriteos, 
räägiti lavastaja Anne Türnpuga ja ribu-
rada pidi kõigi teiste oluliste inimestega. 
Mõne aja pärast sai suurem punt Maarja 
juures kokku, et koos arutada, mida, miks 
ja kuidas – ainult ühiste arusaamadega 
edasi. Ülesanded jaotusid inimeste vahel 
ära ja igaüks haaras oma meeskonda jär-
jest rohkem kaaslasi. Festivali eel kuulus 
põhimeeskonda 60 inimest, kellest 50 olid 
akadeemiliste kooride lauljad või vilistlased 
(TÜAN, TAM, TÜKK, TTÜAN, TTÜAM).
 

Seekordsel NSSSil oli tugev ideeraa-
mistik. Ühelt poolt festivali teema „Me/
We“, mille kaudu avati rahvusliku identi-
teedi teema Põhjamaade kontekstis, kuid 
mis Ukraina sündmuste taustal sai hoopis 
teistsuguse lisavärvi. Kogu festivali korral-
dus tugines kindlatele põhimõtetele ning 
väga olulisteks märksõnadeks said kvaliteet 
ja kogemus. Nii said festivali laulikud teh-
tud taaskasutatud paberist, galaõhtusöögi 
serveeris mainekas Carmen Catering, koo-
rikontsertidele oli organiseeritud valgustus 
ja professionaalsed muusikalised vahepalad 
Elleri muusikakoolist, galakontserdi teose 
paremaks õppimiseks tehti hääldamis- ja 
midifailid, põhjalikku festivalikogumik-
ku trükiti mh kõikide  koorikontsertide 
repertuaar ja nii sai iga kontsert ka oma 
pealkirja. Kõikidele kontsertidele tuli palju 
kuulajaid (kui mitte täismaja), logol oli sisu, 
NSSSi tutvustusvideod olid hea tasemega, 
meened olid kvaliteetsed (riidest kott, jalg-
rattakell, märk ja tuletõrjevoolikust kott), 
toimus väga heade dirigentidega töötuba, 
Eesti ja akadeemilist koorimuusikat tut-
vustati muusikanurgas, kõigile soovijatele 
pakuti omaette turismipaketti ja Tartu 
paikade tutvustust, festivalil oli põhjalik 
ja pidevalt uuenev kakskeelne koduleht jne. 
Rääkimata kõikidest entusiastlikest ini-
mestest, kes oma käed õnnestumise heaks 
korraldusele külge lõid.

Meri.Mets.Tartu. Kuidas me Emajõe Ateenast 
koorifestivali linna tegime
TRIINU ARAK

NSSS on pikemalt Nordic Student Singers’ Summit ehk siis emakeeli Põhjamaade 
üliõpilaskooride festival. Traditsiooni alustasid 1987. aastal Linköpingi akadeemilised 
koorid Hans Lundgreni eestvedamisel. Tegu oli küllaltki vaevanõudva ülesandega 
elustada 19. sajandi üritus, kus Skandinaavia vanade ülikoolide koorid kogunesid 
rongide ja paatidega, et üheskoos laulda.

Esimestel kohtumistel oli fookusesse seatud vaid kooride enda sotsiaalne ja ha-
riduslik pool. Alates 1996. aastast, kui Kopenhaagenis esitati Carl Orffi „Carmina 
Buranat“, on festival olnud suunatud ka laiemale publikule. NSSS toimub iga kolme 
aasta järel ja praeguseks on korraldatud üheksa festivali. Ühe korra on NSSSist osa 
võtnud ka Leedu koor, aga iga-aastased külalised on siiski Eesti, Soome, Rootsi, Norra 
ja Taani üliõpilaskoorid. TÜAN, nagu ka TTÜAN ja TTÜAM on NSSSist osa võtnud 
Eesti kooridest enim ehk kuuel korral.

 
NSSS 2014 tegemistega saab lähemalt tutvuda festivali kodulehel nsss2014.ut.ee ja 
näoraamatus.
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NSSSi kogueelarve 189 587,74 €
Galakontserdi kulud (valgus, või-
mendus, saali katmine musta kan-
gaga, toolide rent, garderoobide 
rent, töötasud jne)

44 195,19 €

Toitlustus 49 605,73 €
            millest galaõhtusöök 34 674,44 €
Turundus (reklaam, koduleht jmt) 15 538,68 €
Osalustasud kokku 119 616,36 €
Osalustasu Korraldajakoorile 30 €/in, 

teistele 115 €/in
Ööbimiskohti 20
..neist koolimaju 7
Lõunasöögikohti 7

 
 
TAGASISIDE
Kui küsisime lauljatelt, mis oli neile sellel NSSSil kõige üllatavam, 
mainiti galaõhtusööki, galakontserdi ideed-teost-õnnestumist ja – 
mett moka peale – organiseerimise taset. Koorisaatjate kaudu tuli 
kooridelt seda mett suisa mitukümmend liitrit. Tohutult nauditi 
Tartut festivalilinnana, väga rahul oldi oma koorisaatjatega, kes said 
korduvate ovatsioonide osaliseks juba festivali ajal. Kiideti, et oli 
võimalus teisi kuulamas käia. Kui Tallinnas kohtab vahel laulupeo 
ajal väga pahuraid ühistranspordijuhte, siis meie hirmud osutusid as-
jatuks – SEBE bussijuhid, kes galakontserdilt kõik lauljad õhtusöögile 
viisid, ootasid siira põnevusega uut ringi. Väga tore on näha, et lauljad 
märkasid ka ise, et koorikontsertidel oli rahvast tavapärasest rohkem 
ja et korraldajad olid pingutanud ka valgustuse ja vahepaladega.

Ettepanekuid järgmisteks kordadeks tuli igasuguseid: rohkem 
aega niisama olla, teha galateos, mis võimaldaks pikemalt laulda, 
vähem proove, rohkem galaõhtusöögi ühislaulmisi, rohkem elekt-
rikontakte ööbimiskohtadesse, pühapäeva hommikul võiks olla 
hüvastijätuüritus jne. On omamoodi fenomenaalne, et veel siiani 
räägitakse neist „kurikuulsatest“ villastest sokkidest, mis jäid lõ-
puks ikkagi jalga panemata. Nimelt oli lavastajal idee panna kõik 
frakkides ja must-valgesse riietatud lauljad villaseid sokke kandma, 
aga ebapiisava selgitustöö ja lauljate suure vastuseisu tõttu hääletati 
see ettepanek maha.
 

KILDE NSSSI KOORISAATJATE, MAJAHOIDJATE JA 
LAULJATE TAGASISIDEST
 ■ Laulmine on üks parimaid asju, mida saab teha, riided 

seljas.
 ■ Esimesel ööl kurtsid osad mehed, et naised oli liiga lär-

makad. Järgmisel hommikul leidsid naised piisavalt 
õigustusi oma käitumisele.

 ■ Paar noormeest tulid [koolimajja] õllepurgiga sisse, 
kuid jõid need kenasti kiiresti ära. (koolides kehtis kuiv 
seadus, mida meie majahoidjad jälgima pidid)

 ■ Pidevalt toimus nii palju huvitavat, et ei tahtnudki enne 
kella viit ära minna, olgugi et kell kaheksa algas vahetus.

 ■ Norrakad ütlesid, et tore, et on võimaldatud tasuta 
ühistransport, kuigi sõitsid ise peamiselt taksoga.

 ■ Paar soomlast kiitsid kiirtoidukohta Fasters, et nii suur 
burger, nii odavalt ja maitsvalt. 

 ■ Meie koolis oli wifiga mingi probleem ja pakkusin 
Trondheimi koorile enda telefonist hot-spot’i. Kui ma 
veel neile taksot tellides mainisin, et tegu on elektri-
autoga, olid nad väga üllatunud. 

 ■ Laupäeval nägin toredaid vaatepilte aluspükstes ringi 
patseerivatest kooriliikmetest, kes proovi polnud läinud. 

 ■ Üks lauljatest ütles mulle pärast galaõhtusööki, et ta 
polnudki enne ühegi rootslase või norralasega rääkinud.

 ■ Stockholm Studentsangare mehed oleksid tahtnud, et 
nende lauas oleks olnud rohkem naisi.

 ■ Rootslastel oli mingi põnev mäng, mille käigus kirju-
tati paberile asju ja mängu jooksul võeti riideid seljast. 
Kui oldi juba päris paljas, siis pandi prügikott selga. 
Oli lõbus vaatepilt. 

 ■ Tartu oli minu koori jaoks ilusam kui Tallinn. 
 ■ Minu koolis oli majahoidjaks hoopis kooli enda töötaja. 

Vahepeal pidi ta pooleks tunniks koju tomateid kastma 
minema ja siis tõi mulle tänutäheks õuna. 

 ■ Vahetult enne bussi sõitma hakkamist avastas mu 
sõbranna, kes oli ka vabatahtlik, et oli oma jope maha 
jätnud, ja hüppas bussist välja. Jäin siis üksi Tartu Aka-
deemilise Meeskoori keskele, kes joodeldasid ja brändit 
pakkusid ja muidu laulsid. 

 ■ Viimasel ööl koputasid Rootsi koori seitse liiget minu 
uksele ja kui olin ukse avanud, siis laulsid mulle kena 
rootsikeelse laulu. Väga armas. 

 ■ Minu jaoks oli puhas rõõm nende seltskonnas olemine 
ning nende spontaansed laulupursked kõikvõimalikes 
kohtades, kaasa arvatud see, kuidas nad galaõhtusöögil 
käisid naiste tualetis laulmas.

 

JUHTUS
...igasuguseid asju. Näiteks tellisime 45 
suurt kasti selleks, et galaõhtusöögilt kõi-
kide esinemisriided ise ööbimiskohtades-
se ära viia – mõned kastid eksisid valesse 
koolimajja ja segaduste klaarimised said 
TÜANi rallinaiste eestvõttel tehtud vaid 30 
minutit enne koori ärasõitu. Päris huvitav 
vaatepilt avanes ka pärast galakontserti, kui 
neli õblukest vilistlast üritas nende 45 kasti 
vahel joostes neile viletsate pastapliiatsitega 
nimesid „graveerida“, aru saada, milline 

kast kuhu läheb, ja seda kõike autojuhtidele 
edastada. Üks meeskonna liige hakkas öö-
sel kell 00.00 printima, printis hommikul 
kella 9ni ja avastas siis, et liikumisjuht oli 
juba kõik ise ära teinud.

Viimasel päeval olid kõik Tartu-Tallinna 
bussid välja müüdud, aga õnneks mahtus 
Rootsi koor lõpuks rongi peale. Kanalisat-
siooniummistusi oli vähemalt kaks.

Võib kindlalt väita, et põhjamaises 
postiliikluses esineb ebatäpsusi. On vä-
hemalt neli põhjamaalast, kelle jaoks riis, 

kartul ja juurvili ei ole taimetoit. Ühte kooli 
murti sisse ja varastati Norra (loe: ei-kuulu-
Schengenisse-appi-mis-nüüd-saab) lauljate 
mõned passid-sülearvutid – tulemuseks 
pooleli jäänud  galaõhtusöök ja politseis 
veedetud pikk öö hommikul kella 7ni. Po-
litsei aeti välja ka festivali klubi Illusiooni 
parklasse: meeste mitmehäälse  valju laulu-
ga ei ole meie laulurahvas siiski harjunud. 
Viisteist inimest jäi Tasku keskuses lifti 
kinni ja peaaegu oma esinemisele hiljaks.

Laupäeva varahommikul helistab üks 
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koorisaatja: „Triinu, Triinu, minu koori 
lauljal on püksid täiesti katki! No Svjata 
Vatra oli ju eile noh. Need on keskelt täiesti 
lõhki! Mis ma nüüd teen?“ Rohkearvuliselt 
serenaade lauldi kuuskede vahel, akna taga, 
kontserdipaigas, linnatänaval, naiste tua-
letis. Debüüdina lauldi serenaadi ka mees-
koorile! Koorisaatjad kiidavad Eesti mees-
koore, kes hoiavad ka bussis ja koolimajas 
ja lõunasöögil tuju üleval. Teadaolevalt 
nimetati üks koorisaatja oma väliskoori 
auliikmeks (TTÜANi Aiki), üks saatja sai 
oma koori ametliku liikmemärgi. „Jaani-
tulõlõ“ ehk tua-tua sai nii suureks hitiks, et 
seda olid Tallinna sõbrad veel ka pühapäe-
val vanalinna müüride vahelt kuulnud. Ja 
on teada, et vähemalt kolm paari südameid 
hakkas festivalil eriti kevadiselt tuksuma.
 
KEVAD 2015
Jaanuarist alates on NSSS 2014 esindajad 
saanud käia väga mitmel vastuvõtul-aasta-
kokkuvõttel – päris uhke on olla üks kut-
sutu kõrvuti professionaalsete tegijatega. 
Järgmise NSSSi korraldajad Oulust küsisid 
meie õpetussõnu, mille jagamine pärast 
naiskoori juubelit ilmselt suurema hooga 
käima läheb.

Meelde jääb aprillikuine Tartu, kus 
üks nädalavahetus oli täis teklites noori 
inimesi igal suvalisel tänavanurgal laul-
mas, ümisemas, naermas. Meelde jäävad 
tublid vabatahtlikud, kes silmnähtavalt 
nautisid emotsiooni ja vastutust, mille 
osaks akadeemiliste kooride saatjad sa-
tuvad. Meelde jäävad galakontsert, gala-
õhtusöök, koorikontserdid. Meelde jääb 
korraldusmeeskond ja kõik need rõõmsa-
mad ja veel rõõmsamad päevad, mis koos 
said ette võetud.

Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor 
tänab südamest kõiki sõpru ja toredaid 
inimesi, kes julgesid ja tahtsid kaasa sõita 
kas osaleja, toetaja või korraldajana. Uuesti 
– igal kell!
 

NSSS: Mina tegin! 
KORRALDAJATE TAGASIVAADE

Küsisime festivali korralduses kaasa löö-
nud inimestelt, millised muljed toimu-
nust jäid. Küsimustele olid nõus vastama 
TÜANi lauljad Karoliina Kalda (KK) ja 
Kristi Kuningas (KrK), TÜANi vilistla-
sed Leena Rappu (LR) ja Hela Help (HH), 
Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori 
lauljad Margo Siimon (MS) ja sama koori 
vilistlane Arthur Raichmann (AR) ning 
tutvustamist mitte vajav Ants Johanson 
(AJ). Lugege ning te saate aimu suurürituse 
telgitagustest!

Millised olid su ülesanded NSSSi korral-
dusmeeskonnas?
KK: Vastutasin NSSSi korraldusmeeskon-
nas video ning fotoga seotud asjade eest. 
See tähendas festivali eelklippide valmis-
tamist, galakontserdi ja festivali filmimise 
korraldamist ning nende DVD-le jõudmise 
korraldamist. Lisaks tegelesin kooride poolt 
tehtud kodu noodi videotega ning foto- ja 
videovabatahtlike tegevuse koordineeri-
misega. Aitasin ka galakontserdi keel- ja 
löökpilliansamblisse liikmeid leida ning 
hoidsin neil festivali jooksul silma peal.

LR: Olin vabatahtlike koordinaator ning 
toitlustuse koordinaator.

HH: Koorikontserdi assisteerimine, gala-
kontserdil abistav käsi.

KrK: Kahtlemata olid just minul kõige 
ägedamad ülesanded. Abistasin kunstilist 
toimkonda, seega sain osa põnevatest aru-
teludest ning võimaluse aidata teoks teha 
ideid, mis esmapilgul päris pöörased võisid 
tunduda. Amatöörist abilisena professio-
naalide kõrval töötada on äge, kogemuse 
väärtusest saad tegelikult aimu alles mõnda 
aega pärast festivali. Teemad, millega kok-
ku puutusin, ulatusid avakontserdi üles-
ehitusest, galakontserdil esitatava muusika 
valikust, noodi tehnilisest toimetamisest, 
liikumisplaanide paikapanekust, valgus- 
ja helitehnika vajaduste ning võimaluste 
väljaselgitamisest, koorikontsertide korral-
damise detailidest ja vabatahtlike koordi-
neerimisest ning kunstilisele toimkonnale 
liikumiseks vajalike jalgrataste organisee-
rimisest A le Coqi toolide paigutuse, puu-
de tellimise, välisuste avamise nippide, 
õhupallide, villaste sokkide ning paljaste 
jalgadeni välja. Meie meeskonna tuumik ei 
olnud väga suur, tegelikult sain sõna sekka 

öelda enamikes teemades, millega kokku 
puutusime.

MS: Minu ülesanne oli korraldada NSSSi 
peamise muusikalise sündmuse – galakont-
serdi – audiovisuaalne jäädvustus ning vor-
mistada see kõikidele festivalil osalejatele 
sobivasse plaadiformaati, et mälestused 
Tartus toimunust püsiksid lauljate kodustel 
riiulitel veel kaua-kaua. Juba esimese aru-
telu käigus 2013. aasta sügisel sai selgeks, 
et rahalised võimalused ei luba kontserdi 
salvestamist eriti luksuslike tehniliste va-
henditega ja tuleb leppida üsna lihtsakoeli-
se lahendusega, millest on siiski võimalik 
kvaliteetne ja professionaalne teos valmis 
sepistada. Koostasin eelarve, komplektee-
risin väga headest operaatoritest koosne-
va meeskonna, rentisin kogu vajamineva 
kaamera- ja režiitehnika ja valmisolek sal-
vestuseks oligi tagatud. Kontserdipäeval 
mõned tunnid sättimist ja proovimist ning 
sinna otsa tund aega pingelist filmimist ja 
oligi kogu materjal mälukaartide portsule 
talletatud. Edasi jäi teha veel paar nädalat 
tööd montaažiruumis ning kontsert oli 
plaadistamiseks valmis.

AR: Inspitsient. Selle mõiste taha võib de-
fineerida mida iganes.

AJ: Olin sisuline konsultant ja ajuti ka ju-
hiabi.

Kolm omadust, mis iseloomustasid sinu 
meelest Tartus toimunud NSSSi kõige 
paremini?
KK: Põhjalik läbimõeldus, omanäolisus, 
külalislahkus.

LR: Suurejooneline, suurejooneline ja veel-
kord suurejooneline!

HH: Innovaatilisus, põhjamaiselt karge, 
ilus.

KrK: Muusikaliselt huvitav, tudenglikult 
uljas, kevadiselt rõõmus.

MS: Ambitsioonikus, siiras külalislahkus 
ja korraldajate lakkamatu töötahe.

AR: Hästi mitmetahuline. Ma tõmbaks 
joone individuaalsete kontsertide ja gala 
vahele – esimesed rikastasid Taaralinna 
kultuurielu, viimane oli üritus rohkem 
lauljatele endile kõigi nende proovide muu 
sinna juurde kuuluvaga.
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AJ: Julgelt värske lähenemine NSSSi kõi-
ge olulisemale, kunstilisele küljele. Suur 
publikuhuvi peakontserdi vastu. Hakkajad 
vabatahtlikud korraldajaskonna liikmed.

Kõige keerukam olukord, mille pidid 
festivalil lahendama?
KK: Keerukaimad olukorrad tekkisid seo-
ses pillimängijatega. Kõigepealt nende leid-
misega ning seejärel nende kokkusaamise 
ja lavale mahutamisega. Nende laulupeo 
eelproovist ära küsimine kujunes aga vist 
kõige suuremaks draamaks.  

LR: Vabatahtlik, kes pidi ööbimiskohta 
valvama  tulema, jäi tulemata ning talle 
helistades tuli välja, et ta on selle ära unus-
tanud ning ega ta väga tegelikult tulla ei 
saanudki. Pidin viie minutiga leidma tema 
asemele inimese. Läksin A le Coqi spordi-
hoone koridori peale ja hõikasin: „Auu, kas 
keegi oleks nõus välja aitama ja minema 
kaheksaks tunniks kooli valvuriks?“ Ja ei 
tea kust tulid kaks toredat neidu ja aitasid 
hädast välja. Lõpp hea, kõik hea.

HH: Kõige keerulisem oli pärast galakont-
serti koorilauljate isiklikud asjad kastidega 
õigesse ööbimiskohta organiseerida. Ole-
masolev informatsioon oli piiratud ning 
puudus vastutav isik.

KrK: Samal ajal, kui oli meie galakontserdi 
peaproov, oli Tartus sümfooniaorkestritele 
laulupeo proov ja ettemängimine. Enamik 
meie orkestrantidest pidanuks olema samal 
ajal kahes kohas. Meie proov toimus ning 
orkestrandid pääsesid laulupeole ka, aga 
kõiki osapooli rahuldavat lahendust sellele 
olukorrale ei õnnestunudki leida. See jäi 
kripeldama.  

MS: Arvasin, et suurele galakontserdile 
eelneva aja jooksul sai kõikide võimalike 
osapooltega piisavalt täpselt kokku lepitud, 
mismoodi salvestuse protseduur toimub 
ja valmiva „kontserdisaali“ jooniste ning 
kujundusplaanide abil oli läbi simuleeritud 
ka kaameratehnika paigutuse potentsiaalne 
skeem. Aga kontserdipäeva hommikul saali 
jõudes märkasin ehmatusega, et laes rippus 
massiivsete metalltrosside küljes helitehni-
ka just täpselt selle koha peal, kus kaame-
rakraana pidi saama häirimatult liikuda 
ning ilusaid üle-saali-kaadreid filmida. 
Läbirääkimised ja uute lahenduste otsin-
gud jätkusid helitehnikutega terve päeva, 
kuid minu jaoks soodsat lõpptulemust ei 
leidunud. Mis tähendas seda, et kraana 
liikumise trajektoor oli piiratud ja algselt 
loodetud liikumisvabadus puudus. Õnneks 
on ikkagi ka nendes piiratud tingimustes 
valminud kraanasõidud väga efektsed.

AR: Ainult läbi minu pidi liikuma käsk-
lus, millal lauljad lavale hakkavad liikuma. 
Pidi, aga tegelikult startisid mehed ilma 
korralduseta välja ja ainus, mis ma teha 
sain, oli naised kohe järele saata. Nii et 
muidu niigi tagasihoidliku panuse juures 
õnnestus just selle hetke korratuse epitsent-
ris viibida.

AJ: Aidata kaasa eelarve planeerimisele 
ja täitmisele olukorras, kui mitmete toe-
tajate ja rahastajate otsused ei olnud saja-
protsendiliselt kindlad või kui rahastamise 
otsused langetati sündmuse toimumisajale 
väga lähedal.

Suurim õppetund?
KK: Kui muretseda, siis mitte meelt heita. 
Ükskõik kui keerulisse olukorda festivali 
jooksul ka ei sattunud, asjad siiski laabusid. 
Selle hea korraldamine oli paljude südame-
asi ja nii laabuvad ikka ka kõige keerulise-
mad olukorrad. 

LR: 150 vabatahtliku manageerimine ei ole 
ikka nii lihtne. Sain aru, et minust suurkor-
poratsiooni juhti ei saa. 

HH: Informatsiooni ei saa kunagi olla liiga 
palju! Usaldus on hea, kontroll on parem!

KrK: Kui millessegi väga uskuda, võivad 
teoks saada ka kõige hullumeelsemad 
ideed.

MS: Järjekordselt tõestati, et kui midagi 
jääb punktuaalse täpsusega kokku leppima-
ta, siis tekivad sellest igal juhul probleemid 
– nii nagu juhtus eelmises punktis kirjel-
datud kaamerakraana ja helitrosside loos.

AR: Seda ei olnud, aga veelkordne tõde-
mus, et korraldustiim eesotsas TÜ naistega 
on kõigeks võimelised.

AJ: Suursündmuste korraldamise kogemu-
seta, ent pühendunud noored inimesed, 
kellel oli eesmärk silme ees ja koostöö-
valmidus, said selle määratu ülesandega 
suurepäraselt toime.

Suurim elamus?
KK: Kusagil galakontserdi keskel, kui kõik 
sujus ning tundus, et kõik juba ka naudi-
vad seda mis teevad. Ja kui siis „Finlan-
dia“ kord tuli ja soomlased uhkelt püsti 
tõusma hakkasid, oli küll hea tunne. Aga 
juba enne festivali, kui hakkasid saabu-
ma kodu noodi videod ja nende esimesed 
kokkulõiked minuni jõudsid, oli äge tunne 
küll. Vaatasin neid kohe mitu korda jutti 
ja tundsin nii healt meelt, et meile tulevad 
külla inimesed, kes on päriselt ka viitsinud 

vaeva näha ja just oma helide loo meile 
saata. 

LR: See oli hetk, kui jõudsin maaülikooli 
juurde, kus toimus galapidu, ja ma ei suut-
nud uskuda, kui ilus see oli – muinasjutu-
line! Ja siis ütlesin ma autos kõva häälega 
– Maarja, sa oled ikka üks kõva mutt!

HH: Galakontsert loomulikult ja väga 
meeleolukad õhtud klubis Illusioon.

KrK: „Finlandia“. Selle loo kasutamine 
festivaliteoses oli noateral kõndimine, 
kõhklusi oli palju. Leppisime helilooja 
Maria Kõrvitsaga kokku, et kontekst, 
mille keskele „Finlandia“ asetada, peab 
olema väärikas ja austav. Kui noodid laiali 
saatsime, saime tehtu pärast ikkagi päris 
mitmelt poolt noomida. Seda võimsam oli 
galakontserdil saadud emotsioon.

MS: Kui pingelisest kontserdipäevast ja 
sellele järgnenud montaažiperioodist oli 
möödunud paar kuud, siis valminud kont-
serdisalvestust ühel pimedal sügisõhtul 
koduses miljöös koos sõpradega nautida 
oli väga meeldiv kogemus – tehtud töö 
võib kahtlemata õnnestunuks lugeda.

AR: „Oi Suomi, katso, Sinun päiväs koit-
taa…“ – „Finlandia“ esitus galakontserdil. 
Läksin pärast kontserti koju ja kuulasin 
seda ikka ja jälle uuesti, aga live’’is ja nii 
suure kooriga on see eriline tunne. Mul 
oli väga hea meel sel hetkel just kuulajate 
poolel olla.

AJ: Galakontserdi „Meri.Mets.Linn“ 
suurepärane esitus. Mõnele tagasilöögile 
vaatamata.
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Öeldakse, et üks õige naisterahvas ei tun-
nista iial, et on üle 25 aasta vana. Tartu üli-
kooli akadeemiline naiskoor saab sel aastal 
juba 70 ja on iga oma eluaasta üle uhke. 
Lausa nii uhke, et mõtlesime uurida, äkki 
saaks meie sünniaasta 1945. aastast veelgi 
ettepoole nihutada. Kaevusime paberitesse, 
rääkisime kaugemaid aegu mäletavate vi-
listlaste ja dirigentidega ning meile avanes 
järgnev pilt.
 

Kas naiskoorile on kohta?
Esimest korda asutati naiskoor Tartu 
ülikooli juurde juba 1926. aastal. Ettepa-
neku koori loomiseks tegi 26. veebruaril 
1926 toimunud koori asutamiskoosolekul 
Richard Ritsing, kaks aastat tagasi Tartu 
kõrgema muusikakooli lõpetanud noor he-
lilooja, kes õppis ise sel ajal ka ülikooli filo-
soofiateaduskonnas. Põhikiri esitati Tartu 
ülikooli valitsusele kinnitamiseks 5. märtsil 
1926 ning see registreeriti 12. mail 1926. 
Põhikirja punkti 1 kohaselt loodi akadee-
miline naiskoor selleks, et „oma liigete kes-
kel muusikalist maitset harida, kooriliigete 
hääli kultiveerida, naiskoori laulu ja üldse 
muusikat edendada.“ Oma eesmärkide 
saavutamiseks oli akadeemilisel naiskooril 
õigus „pidada lauluharjutusi, korraldada 
referaate, loenguid, kursusi, muusikalisi 
õhtuid jne; omandada liigete arendamiseks 
tarvilisi abinõusid ning korraldada kont-
serte, õppereise, kontsertreise kodu- kui ka 
välismaal“ (põhikirja punkt 2).

Põhikirja järgi valis koorijuhi koori 
üldkoosolek määramata ajaks. Koori esi-
meseks juhiks valiti Richard Ritsing. Vaa-
tamata oma noorusele oli Richard Ritsing 
kindlakäeline ja nõudlik dirigent, kellest 
seitse aastat pärast esimest korda akadee-
milise naiskoori ette astumist sai ka Tar-
tu ülikooli juures tegutseva akadeemilise 
meeskoori peadirigent ning veel 19 aastat 
hiljem uuesti ülikooli juures tegevust alus-
tanud naiskoori esimene peadirigent.

Põhikirja järgi võisid akadeemilise 
naiskoori tegevliikmeteks olla Tartu üli-
kooli naisüliõpilased ja vilistlased. Iga koori 
astunud liige kohustus kooris laulma vä-
hemalt kaks aastat. Sellele vaatamata oli 
kooriliikmete arv üsna kõikuv – 1926. aasta 
sügise 48st oli kaks aastat hiljem saanud 

juba 43, kuigi vahepealsel ajal oli kooris 
laulnud ka nii 50 kui ka ainult 37 lauljat. 
Koori esimeseks esinaiseks oli Helene Lepp, 
lisaks esinaisele ja muidugi koorijuhile 
kuulusid koori eestseisusesse veel esinaise 
abi, kirjatoimetaja, laekahoidja ja noodi-
kogu hoidja.

1926. aastal kooriproovidega alustades 
kestsid need iga nädal 4 tundi, hiljem tõusis 
korraliste harjutuste arv lausa 10 tunnini 
nädalas, peale selle veel erakorralised har-
jutused. Algusest peale toimusid kooris ka 
hääleseadetunnid: 1927. aasta 15. oktoobri 
Võru Teataja andmetel oli koori häälesead-
jaks algselt L. Kopli Wiegandt ning hiljem 
tuntud ooperilaulja ja lauluõpetaja K. Lin-
denkamf.

Oma esimese kontserdi andis aka-
deemiline naiskoor veidi üle aasta pärast 
asutamist, 3. aprillil 1927 ülikooli aulas. 
Kui koori juhatus 1926. aasta novembris 
selle kontserdi kava arutas, pidas Richard 
Ritsing oluliseks, et kavas poleks üle ka-
heksa laulu – naiskoor koorina väsivat kii-
remini. Sama aasta sügisel läks naiskoor 
neljapäevasele ringreisile Lõuna-Eestisse, 
kontserte anti Valgas, Antslas, Võrus ja Pet-
seris. Tollaste ajalehtede põhjal tundub, et 
kontserdid tekitasid päris elavat vastukaja, 
paar väljavõtet ilmunud arvustustest on ära 
toodud ka siin.
 
„Koor on nähtawasti töötanud hoolsasti ja 
kauemat aega käesolewale ringreisile ette 
walmistunud. Laulud kõlasid küllalt puhtalt 
ja distsiplineeritult. Ometi ei saa märkimata 
jätta harjumatust puht naiste lauluga – võib 
olla isiklik maitse, kui eelistada naiskoori 
ees sega- ja kõigepealt meeskoore. Ka kawa 
kestwus oleks wõinud pikem olla. /.../ Ei saa 
märkimata jätta ka koori wälist distsipliini, 
mille loomine kaaswõitleja kooriwanema 
teeneks tuleb lugeda. /.../ Publikut oli kont-
serdile ilmunud keskmiselt – üle poole saali. 
Kontserdi aineline külg rahuldaw, kuigi suu-
ri sõidukulusid raske tasa saada. Laupäewa 
õhtul esines koor Antslas, kus publiku sooja 
osawõtu osaliseks sai.“

„Naiste laul „Kandles“. Akadeemilise 
naiskoori külaskäigukontsert“, Võru 

Teataja, nr 117, 18. oktoober 1927, lk 3
 

„Akadeemiline naiskoor külastas Walga 
kontserdipublikut läinud reedel, esinedes 
„Sädes“ kontserdiga hra R. Ritsingu ju-
hatusel. Ehkki iseäralisi eeldusi kontserdi 
kohta esile ei kerkinud, wast pääle selle, et 
laulawad ainult preilid tudengid, siiski on 
igal iseseiswal kontserdil nõue, et ta meid 
äripäewa askeldusi paneks unustama, kas 
wõi wiiwuks. Selleks on kauaaegset wii-
mistlemist waja eriti naiskooril, kus häälte 
materjal keskmiselt ulatub so-la ja iga wäike 
nüansseerimise komistus on liig esile kip-
puw, mis segakooris ja samuti meeskooris 
meesterhawaste mahlaka häälte tõttu selle 
warju jab. Nüansse püüdis küll koorijuht 
anda, kuid materjal ei olnud selleks weel 
küllalt küps, mille tõttu tekkisid nii mõnedki 
ebaesteetilised warjundid. Samuti diktsioon 
ei olnud puhas ja lauludes wõis tabada üksi-
kuid sõnu, kuna lauseid harwa, wäljaarwa-
tud awamislaul Gaudeamus. Tugewasti 
rõhutati täht „s“. Wiimast leidub nagu nii 
küllaldaselt ja kui teda ikka rõhutada, siis 
kuuldub laulu wältusel iseäralisi „s” sõlmi. 
Selle tähe rõhutamisel kujunes: „tõuseku“ 
pro „tõusku“, „issa“ pro „isa“ jne. Muidugi 
oli koori juures juba palju tööd tehtud ja 
üksikute lauludega wõis rahule jääda. /.../ 
Rahwast wiibis kontserdil hõredalt.“

„Akadeemilise naiskoori kontsert“, 
Lõuna-Eesti, nr 81, 19, oktoober 1927, 

lk 3
 
Nagu tsiteeritud arvustustest ka kõlama 
jääb, ei olnud naiskoor tol ajal kuigi levi-
nud kooriliik. Ühest 1931. aasta novembri 
Uudislehe artiklist selgub, et Tallinnas ei 
tegutsenud ka veel 1931. aasta lõpul ehk 
rohkem kui viis aastat pärast akadeemilise 
naiskoori asutamist ühtegi alalist naiskoo-
ri. Tartus asutati samal aastal akadeemi-
lise naiskooriga aga veel teinegi naiskoor 
– Naiste Karskusseltsi juhataja pr Tautsi 
ettepanekul kutsus dirigent Salme Kann 
1926. aastal kokku „Walgelindi“ naiskoori. 
Nimetatud koor tegutses oluliselt kauem 
kui esimene Tartu ülikooli akadeemiline 
naiskoor. Just selles kooris laulnud nai-
sed olid need, kellest mitmed 1945. aastal 
(uuesti) asutatud Tartu ülikooli akadeemi-
lisse naiskoori laulma tulid, teiste hulgas ka 
uue koori esimene president Irene Maaroos. 

Kui vana õieti on Tartu ülikooli akadeemiline 
naiskoor?
ANNE HALLER JA KAROLIINA KALDA
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Ka üldlaulupidudel esinesid nais-
koorid eraldi kooriliigina esimest 
korda alles 1933. aastal, ometi jõu-
dis akadeemiline naiskoor esimese 
Eesti naiskoorina üldlaulupeole juba 
1928. aastal, osaledes küll segakoo-
ride kategoorias. Samamoodi võttis 
1928. aasta üldlaulupeost osa meie 
koori praegune sõpruskoor Kvinde-
lige studenters sangforening Nor-
rast, kellele pärast laulupidu Tartus 
ka ülikooli kooride poolt vastuvõtt 
korraldati.

Tartu ülikooli juurde asutatud 
akadeemilist naiskoori kimbutasid 
pidevalt rahamured. Lisaks muu-
dele kuludele tuli palka maksta nii 
koorijuhile kui ka hääleseadjale, ent liik-
memaksudest ning kontsertidest ei tulnud 
selleks piisavalt tulu. Naiskoor pöördus 
korduvalt ülikooli valitsuse poole palve-
ga neid võlgadest lahtisaamisel aidata, ent 
ülikooli eraldatud toetus ei katnud kõiki 
naiskoori kulusid ning koorijuhile jäädi 
töötasu pidevalt võlgu.

1928. aasta sügiseks oli Richard Ritsing 
naiskoori dirigendi kohalt lahkunud. Kiita 
polnud ka lauljate seis, sest koori 40 liik-
mest ilmusid kohale vaid pooled. 1. oktoob-
ril 1928. aastal jõuti akadeemilise naiskoori 
üldkoosolekul seetõttu otsuseni, et koor 
pole sellisena elujõuline: „Kuna kolme-
kordne kohalikus ajalehes avaldatud koori 
liigete kokkukutsumine ei ole annud soo-
vitavaid tagajärgi, ning liikmetest igakord 
ilmunud vaevalt pooled, lugeda käesolevale 
koosolekule ilmunud liikmeid õigustatuiks 
valima Akadeemilise Naiskoori põhikirja 
punkti 27 põhjal 5liikmeline likvidatsioo-
ni komisjon, kes oma äranägemist mööda 
talitab järelejäänud koori varandusega ning 
astub samme selle üleandmiseks põhikirja 
punkti 26 põhjal – Ülikoolile.“ Ettepanek 
võeti ühel häälel vastu ning 1929. aasta 
kevadel ülikoolile oma liikmete ning ju-
hatuse nimekirja enam ei esitatud. Lauljatel 
soovitati astuda üliõpilaskonna segakoori, 
mida juhendas ülikooli muusikaõpetajaks 
valitud Alfred Karindi. 15. märtsil 1929. 
aastal otsustas ülikooli valitsus akadeemi-
lise naiskoori likvideerida. Esimene etapp 
Tartu ülikooli juures tegutsevate naiskoo-
ride ajaloos oli läbi saanud.
 

Mis juhtus akadeemilise naiskooriga?
1939. aasta 20. jaanuari Postimehe kuulu-
tuste rubriigis ilmus järgmine teade:
„Kavatsuseks on asutada senise kahe üliõpi-
laslaulukoori kõrvale veel kolmas laulukoor. 
Ellu tahetakse kutsuda Akadeemiline Nais-
koor, kes arendaks laulukultuuri akadeemi-

liste naiste peres. Koori asub juhtima Tartu 
Ülikooli muusikaõpetaja Enn Võrk. Praegu 
on käsil koori komplekteerimine, milleks on 
välja kuulutatud harjutustunnid, millest 
palutakse asjahuvilisi naisüliõpilasi osa 
võtma tulla. Harjutustunnid on kindlaks 
määratud ja neid peetakse igal kolmapäe-
val kell 19–21 ja pühapäeviti kella 12–14. 
Esimene harjutustund algab kolmapäeval, 
25. jaanuaril.“.
 
Ilmselt saabus lauluhuvilisi naisi harjutus-
tundidesse piisavalt, sest 30. märtsil 1939. 
aastal saatis seitse naist Tartu ülikooli va-
litsusele taotluse registreerida akadeemilise 
naiskoori põhikiri. Põhikiri registreeriti 
päev hiljem, 31. märtsil 1939. aastal.

Koori põhikiri oli suuresti sarnane 
esimese akadeemilise naiskoori omaga, 
üheks suurimaks erinevuseks oli liikme-
te valikupiiride laiendamine. 1939. aasta 
põhikirja järgi võisid äsja asutatud koori 
tegevliikmeteks olla Tartu ülikooli nais-
üliõpilased, ülikooli õpingud lõpetanud või 
katkestanud akadeemilised naised, ülikooli 
õppejõud ja nende perekonnaliikmed ning 
Tallinna tehnikaülikooli, Tallinna konser-
vatooriumi ja Tartu kõrgema muusikakooli 
koosseisu kuuluvad või õpingud lõpetanud 
naisisikud. Koori juhatuse koosolekute 
protokollidest koorub välja huvitav fakt, 
et paljud koori vastuvõetud lauljatest olid 
vanemad kui 30 aastat.

Teiseks oluliseks erinevuseks põhikir-
jas oli koorijuhi kohta sätestatu. Kui 1926. 
aastal asutatud koori juhi valis koor ise, siis 
uue koori juhiks oli vastavalt põhikirjale 
ülikooli muusikaõpetaja. Seda ametikohta 
pidas 1939. aastal helilooja ja dirigent Enn 
Võrk. Sarnaselt esimese ülikooli naiskoo-
ri põhikirjaga kuulus koorijuht naiskoo-
ri juhatusse ka 1939. aastal, ent eraldi oli 
põhikirjas välja toodud tema vetoõigus 
muusikalistes ehk sellega seoses olevates 
küsimustes.

Koori juhatusse kuuluvaid 
koori siseseid ametikohti oli sar-
naselt 1926. aastal asutatud aka-
deemilise naiskooriga viis, koori 
esimeseks esinaiseks oli Ida Inn. 
Sarnasust või isegi lähedust aastatel 
1926–1929 tegutsenud akadeemilise 
naiskooriga tunnetas ilmselt ka koor 
ise, otsustades 1939. aasta detsemb-
ris võtta ülikooli muusikaõpetajalt 
üle eelmise akadeemilise naiskoo-
ri arhiivi. Juhatuse protokollidest 
nähtub, et koosolekuid peeti kül-
lalt sageli nii kohvikus (Ko-Ko-Ko), 
üliõpilasmajas kui ka koorijuht Enn 
Võrgu kodus. Naiskoori kontsertide 
kohta juhatuse protokollid küll kah-

juks midagi järeldada ei võimalda. Arutluse 
all on olnud naiskoori võimalik esinemine 
ülikooli aastapäeva aktusel 1. detsembril, 
koori jõuluõhtul ja vabariigi aastapäeva 
aktusel, ent kas mõni neist esinemistest 
ka toimus ja kontserdi mõõdu välja andis, 
ei ole kahjuks teada.

1940. aasta mais otsustab koori juhatus 
koori sooviavaldust arvesse võttes paluda 
alates sügissemestriks koori hääleseadjaks 
ülikooli muusikaõpetaja abi Richard Rit-
singu. Samal koosolekul otsustati naiskoo-
ri sügissemestri töökavva võtta Pergolesi 
„Stabat Mater“, mille ettekanne oreli ja 
keelpillide saatel koos solistidega toimuks 
novembri keskel, surnutepühal. Sama aas-
ta septembris see otsus paraku tühistati, 
„kuna vaheajal toimunud suur murrang 
riiklikus elus on toonud uusi ülesandeid 
ka koorile“. Nüüd otsustatakse kavva võtta 
hoopis rahva- ja Nõukogude liidu rahvaste 
laule. Üsna ootamatult järgneb sellele aga 
vähem kui kahe kuu pärast juhatuse otsus 
„/../ ühenduses muusikaõpetuse ümber-
korraldamisega ülikooli juures /.../ kokku 
kutsuda 17. nov 1940 pääkoosolek päeva-
korraga: 1. koosoleku rakendamine 2. Ak. 
Naiskoori likvideerimine.“

Akadeemilise naiskoori likvideerimi-
se-komisjoni koosolek toimus 1. detsemb-
ril 1940 ning selle kohta on koori juhatuse 
protokollis ainult üks lause: „Akadeemili-
se Naiskoori likvideerimise-komisjon läbi 
vaadanud ja üle andnud ülikooli muusika-
õp. E. Võrgule Ak. Naiskoori järelejäänud 
inventari edasi andmiseks T. R. ülikoolile 
loeb enda tegevuse seega lõpetatuks.“
_____________________
Artikli autorid ütlevad suure aitäh! Vaike 
Uibopuule, Ene Ahvenale ja Tiina Jasinskile, 
kes meid materjali otsimisel väga palju abis-
tasid.
 

Fotod: Enn Võrk  ja Richard Ritsing
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HEA TEADA:
Kuidas on omavahel seotud Salme Kan-
ni naiskoor ja 1945. aastal asutatud Tartu 
ülikooli akadeemiline naiskoor? Dirigent 
Salme Kann kinkis 1945. aastal asutatud 
naiskoori esimesele presidendile Irene 
Maaroosile hõbelusika, millest Irene Maa-
roos lasi teha sõrmuse ja sõle. Mõlemad 
kinkis ta Vaike Uibopuule kui Salme Kanni 
töö jätkajale. Naiskoori oma õpilasele Triin 
Kochile üle andes andis Vaike Uibopuu tal-
le edasi ka selle sõle ja sõrmuse.
 

VÄLJAVÕTTEID 1926. AASTAL ASU-
TATUD AKADEEMILISE NAISKOORI 
ÜLDKOOSOLEKUTE PROTOKOLLI-
DEST
 

28. november 1926
Hra Ritsing peab tarviliseks harjutuste 
käimise suhtes valjemat korda sisse seada 
ning soovitab sõna võtta see kohta, millest 
oleneb lohakas harjutustel käimine.

Ksv! Inn arvab, et puudumise põh-
juseks ei ole igakord mitte lohakus ning 
soovitab maksma panna korraldus, et 
teatatakse puudumist ette, kui see aga 
võimalik pole, siis võib järgi teatada puu-
dumise põhjust.

Ühel häälel vastuvõetud punkt: 
Soovitav teatada enne puudumist, 
tingimata tarviline aga teatada peale 
puudumist selle põhjus, kui seda enne 
pole tehtud (Märkus: Teatada tuleb enne 
järgmist harjutust)
 

6. märts 1927
Lahtine on veel jalgade küsimus, mis pal-
ju vaidlust tekitab. Ksv! Reimanni ettepa-
nek, see küsimus üldse lahtiseks jätta. Ksv! 
Strandmanni ettepanek mustad kingad, 
valged sukad. Ksv! Potseppa ettepanek 
mustad kingad ja sukad. Viimane ettepa-
nek võetakse vastu.
 

25. september 1927
Läbirääkimistele tuleb ringreisu küsimus. 
Ksv! Strandberg küsib seletusi ringreisu 
kava kohta. Ksv! Viisel vastab, et kava jääb 
umbes samaks nagu ta oli kavatsetud läi-
nud kevadel. Marsruudis tulevat küll väike 
muudatus, mis aga veel kindlaks määra-
mata jääb. Hr. Ritsing arvab, ringreis võib 
kesta 3–7 päeva. Kassa küsimus olevat küll 
tähtis, kuid ei tohi takistuseks olla ringrei-
sule minekul, vaid tuleks laenu teha. Ksv! 
Paas soovitab kindlaks määrata ringreisule 
mineku aega.

Ksv! Petersoni ettepanek: minna ring-
reisule 2-he nädala pärast.

Ksv! Potseppa ettepanek: 3-me nädala 
pärast. Hr. Ritsingu ettepanek ühendada 
need ettepanekud, nimelt ringreisule min-
na 2–3 nädala pärast. Täpse päeva määrab 
juhatus.
 

21. oktoober 1927
Juhatus, omal koosolekul 20. okt. 1927 a. 
kell 8 õhtul üliõpilasmajas, otsustas koori-
liikmeid: ksv! Kuusi, Mägi ja Simmi, kes 
möödunud ringreisul Võrus omavoliliselt 
ja teadmata koorist ära jäid, Ak. Naiskoo-
rist väljaastunuiks lugeda, kuid ülalnime-
tatuile võimalus anda uuesti koori astumi-
seks, kui ülesastujad vabandavad oma tegu 
koorijuhi ja juhatuse ees.

R. Ritsing võtab sõna juhatuse otsuse 
kohta, ta arvab, et juhatus küllalt tagasi-
hoidlikult otsustanud, kuna sarnaseid ek-
simised koorile suurt kahju tuua võivad.

Ksv! Viisel arvab, juhatuse otsust tuleb 
täieliselt pooldada. Otsus pandakse hääle-
tusele ja üldkoosolek võtab selle vastu ühel 
häälel.

 

24. september 1928
Esinaine avab koosoleku ja annab sõna 
Ksv! Tohverile, kes esitab hr. Karatini 
ettepaneku: ühineda segakooriga, milles 
vast moodust naiskoor – tarviduse korral. 
Esinaine, Ksv! Müllerson, teeb ettepane-
ku asja kohta mõtteid avaldada. Ksv! Kokk 
arvab, et peaks ühinema segakooriga, kuid 
arvab: on taktitu hr. Rafainist kavatsetav 
häälte proovimine. Esinaine vastab sellele, 
et seda proovimist ei tohi võtta eksaminee-
rimisena, vaid koorijuht tahab teada, ja on 
õigustatud teadma, oma lauljate häälema-
terjali. Ksv. Nigul arvab, kui Ak. Naiskoor 
otsustab püsida iseseisvana, peaks ka hr. 
Ritsing moraalse kohustusena võtma meid 
juhatama tulla. Ksv. Habak esitab mees-
koori seisukoha, kes tahab püsida organi-
satsioonina, kel oma juht ning arvab, et ka 
Ak. Naiskoor võiks toimida nii. Ksv. Inn 
ütleb, et ei peaks üldse püsima isesesivuse 
mõte, kuna meil majandusl. pole mingeid 
väljavaateid ja ainult väike osake korralikke 
liikmeid. Ksv. Nigul vastab sellele, et peaks 
just kindlasti üles võtma ellujäämise küsi-
mus, et truuks jääda ideele, mis kutsus ellu 
koori. Ksv. Viisel pooldab ka ksv. Niguli ar-
vamust, sest minnes karjana üle segakoori, 
näitaksime oma ideede ja energia puudust. 
Ksv. Püss ühineb kahe eelrääkija arvami-
sega. Ksv. Kokk võtab sõna oma seisukoha 
kaitseks öeldes, et peab vahet tegema „üle-
mineku“ ja „ühinemise“ vahel ning antud 

juhul tulevat arvesse viimane mõiste ja et 
meist ei saa „elajat“ kui jääme iseseisvaks. 
Ksv! Inn toonitab veel kord, et majandusl. 
külg takistab meid elada ideedele. Ksv. 
Habak arvab siiski, et kõige kohasem on 
tegutsema jääda organisatsioonina, mida 
ei saa keelda ka Ülik. Valitsus. Kõige selle 
kokkuvõtteks teeb esinaine ettepaneku: Ak. 
Naisk. püsigu iseseisva organisatsioonina 
ja arvab, et peaks antud ettep. hääletusele 
panema. Ksv. Kokk vastab, et ei pruugiks 
hääletada, kuna kõik on nõus ühinema kui 
Ak. Naisk. on võimalus tegutseda ja: si om-
nes consentiunt ego non dissentio! (Kirjat. 
märkus!) [Kui kõik sellega nõus on, siis ma 
pole vastu!]
 
 
VALIK AASTATEL 1926–1928 LAUL-
DUD LAULUDEST

R. Ritsing „Väiksele armsale“
R. Heliste „Minu ilus kullakene“, „Tähed“
K. Türnpu “Ei mul ole isamaja“, „Kevade 
tunne“
M. Saar „Tipa-tapa hällilaul“, „Karjase kae-
bus“, „Oh, kodumaa“, „Tantsides“
A. Törnudd „Kitkat, katkat“
J. Kappel „Reisija rõõm“
O. Merikanto „Lemmikäise igatsus“
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Tegime eelmise aasta lõpus kooriliikmete 
seas küsitluse, et teada saada, mida lauljad 
naiskoorist arvavad. Muu hulgas küsisime, 
millised on koori kõige olulisemad tradit-
sioonid ja kas on olemas naiskoori vaim. 
Küsitlus oli anonüümne, kuid arvamusi 
lugedes saab selgeks mõttemaailmade mit-
mekesisus. Ja  mitmekesisus loob elujõu. 
Allpool valik naiskoori vaimu teemalisi 
arvamusi. Võimalik, et ajast ja ruumist 
mõjutatud, kuid äkki hoopis seitsmekümne 
aasta taha ulatuvad?
 
NAISKOORI VAIM
 
 ■ Ma ütleks selle kohta kambavaim. Väga 

paljudel kollektiividel puudub tõeline 
kambavaim, st võib-olla kollektiivisise-
selt on mitu kampa, kellel igal on oma 
meelsus, aga ühise kollektiivi vaimu ei 
ole kerge saavutada. Naiskooris on kõik 
justkui ühes kambas ja võrdsed.

 ■ Mulle meeldib mõelda, et meil on 
tolerantne naiselik vaim. Aga mitte 
naiselik naiselikkuse klišeede piires. 
Hetkel on mul tunne, et ma ei peaks 
seda vaimu siia kirja panema, sest see 
on tunde ja emotsiooni küsimus ja kui 
palju üks vastus seda tunnet ikka eda-
si anda saab. Need, kes on siia tulnud 
ja siia ka päriselt jäänud; naiskoorile 
oma sõrme ja siis vabatahtlikult kõik 
ülejäänud jäsemed kah andnud, ilmselt 
tunnetavad seda vaimu hästi. Ma vist 
liigun ka sinnapoole.

 ■ Ilmselt on koori vaim ajas muutuv 
nähe. Minu jaoks on see eelkõige minu 
koorisõpruskonna vaim, mis on ise-
päiste, isemõtlevate, aga vajadusel koori 
käekäigust  väga hoolivate naiste vaim.

 ■ Uhkus (peamiselt heas mõttes). Laula-
me motot, oleme teadlikud oma koori 
siseelust, seisame suurematel üritustel 
esireas, saame lõppkokkuvõttes ladusalt 
hakkama igasuguste ootamatuste ja 
väljakutsetega, ehkki oleme harras-
tuskollektiiv.

 ■ See vaim ei ole kindlasti selgelt määrat-
letav, aga arvan, et see peitub eelkõige 
heas huumoris ja töökuses.

 ■ Toimuvat võetakse tõsiselt, aga mitte 
ülemäära tõsiselt – „käib töö ja vile 
koos“.

 ■ Segu vanadest ja noortest, traditsioo-
nidest ja uuenduslikest mõtetest. Rõõ-
mus, aktiivne, uhke, samas maitsekalt 
tagasihoidlik, teistega arvestav, vääri-
kas, endast lugupidav noor naine.

 ■ See on selline huvitav õhkkond. Nii pal-
ju erinevaid naisi, keda ühendab soov 
tegeleda koorilauluga. Kuigi eraelus 
oleme paljud väga erinevad, on meil 
kõigil sama siht ja soov, kui oleme laval.

 ■ Minu arust on see akadeemiline, vanu 
traditsioone kandev ja nooruslikult sä-
rtsakas. 

 ■ TÜANi vaim on akadeemiline, naise-
lik, kohusetundlik, kirju.

 ■ Kirjeldaksin seda sõnapaariga „ise-
loomuga naised“. Naised, kellel on hea 
maitse; kes tegelikult teavad, mida nad 
(muusikast) tahavad; kes suudavad ühi-
selt maid ja mägesid liigutada; on sel-
lele koorile pühendunud; on mõnusalt 
kiiksuga huumorimeelega. Isiksused.

 ■ Ma ei oska seda sõnadega nii kirjelda-
da, et see piisav saaks. Riukalik, selg-
rooga, head muusikat armastav, naiseks 
olemist ja teadmisi väärtustav.

 ■ See miski, mida võid tunda mis iga-
nes hetkel koos kooriga olles või koori 
kirjalisti lugedes või siis alles aastate 
pärast, kui kohtud üle pika aja endise 
lauluõega. Vaimu ei saa kirjeldada ega 
näha, seda peab tundma.

 ■ Vaim on olemas. Tuule käes päris ke-
nasti kõigutatav, kuid tegelikult jon-
nakas ja niisama seda maha ei murra. 
Vahepeal on vaim väga kiratsev, emot-
sionaalsuse poolest tihti juhtkonna ja 
dirigendi nägu. Kuid tõesti, kui igasu-
gusest labiilsusest saab kõrini, siis läheb 
ehteestlaslikku trotsi täis ja elab enda 
õiglustunde järgi edasi. Vaim saab elu-
jõudu eelkõige ürgsema, julgema ole-
misega ja naiseks olemise maailmaga 
rohkem kontaktis olevatelt lauljatelt.

Mis paistab peeglist? 
Naiskoori vaimust ja traditsioonidest lauljate pilgu läbi

Naiskoori lauljad 2004. aasta üldlaulupeol. (Foto: TÜANi arhiiv)
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 ■ Mina tajun seda neis erilistes hetkedes, 
kui me kõik paneme oma hinge muu-
sikasse, sellesse hetke, mis loeb. Vahel 
muusika või see hetk lihtsalt puudutab 
sind. Tahaks korraga nagu naerda ja 
nutta. Ja neil hetkedel olen ma tajunud, 
et see on tõeline õnn, et ma saan olla 
just praegu siin, laulda just nende naiste 
kõrval ja just selle dirigendi juhenda-
misel – see on suur kingitus, et saan 
laulda Tartu ülikooli akadeemilises 
naiskooris.

 ■ Mõnikord on vaimu rohkem, siis jälle 
vähem. Minu jaoks on  „vaim“ kooste-
gemise rõõmus, ühtsuse tunnetami-
ses, heades suhetes, väga heas mõttes 
akadeemilisuses (see ei võrdu minu 
jaoks konservatiivsuse ja teisitimõtle-
mise allatallamisega) ning rõõmus (ka 
naljas). Kindlasti pole seal aga kohta 
robustsusel, vägivaldsusel, labasusel 
ning enesekriitika puudumisel.

 ■ Kaks aastat tagasi oleksin ma ilmselt 
vastanud, et jah, TÜANil on olemas 
konkreetne „vaimukuju“ kui selline, 
mis ühendab endas teatavat entusiasmi 
(mitte kõigis tegemistes, aga sellist, mis 
üllatavatel hetkedel välja lööb), kirge 
uue järeleproovimise ning samas va-
naga kohandumise vastu ja tugevat 
karakterit, mis avaldub naiskooris kui 
tervikus (mitte küll alati laval). Nüüd 
tundub see minu jaoks liiga lihtne 
vastus ja igal aastal mu ettekujutus 
TÜANist muutub. Minu jaoks on ole-
mas pigem mingi vaim, mis asub mõne 
sisse kiiremini, teise sisse aeglasemalt 
ning seob ka kõige erinevamad inime-
sed selle kooriga. Igal aastal imestan 
ikka uuesti, kuivõrd need inimesed, kes 
ka püsima jäävad, on sellised, keda ma 

selles kooris ette ei kujutanud, kuid kes 
siia ometi nii hästi sobivad ning kõik 
selle, mis kooril pakkuda on, nii avatult 
vastu võtavad ja sellest kõigest innus-
tuvad. Vähemalt minu jaoks on kooris 
olemas inimene igaks elujuhtumiks, ma 
järjest avastan neid inimesi ja seda, 
kuidas nad mind mõjutada või õpeta-
da võiksid. Minu jaoks on seega nais-
koori vaim miski, mis need inimesed 
kokku toob ning mille tulemusi näed 
siis, kui mõni üritus hästi õnnestub või 
kui kontserdil hingatakse lõpuks mär-
kamatult ühes rütmis.

 ■ Ei oska vastata.

 
NAISKOORI TRADITSIOONID

Naiskoori traditsioonid on koori identi-
teedi kandjaks ja seda identiteeti pidevalt 
taasloovaks jõuks. Paratamatult juhtub nii, 
et mõni komme teiseneb märkamatult, sest 
täpsed juhised on kaduma läinud, mõni 
oluline seik unub meelest või juhtub midagi 
muud ettenägematut. See on normaalne, 
elu muutubki. Kuid need traditsioonid, mis 
koori kestmiseks vajalikud, need jäävad. 
Toome ära kuus enim hääli saanud tradit-
siooni koos mõne tabava arvamusega.
 
1.  Moto laulmine iga proovi lõpus. 

 ■ Kui proov läks muidu pekki, siis mo-
toga annab veel midagi päästa :). Meel-
detuletus, et laulda on tore.

 ■ See on väga tähendusrikas pika ajaloo-
ga traditsioon (palju vanem kui meie), 
mis ühendab kooriliikmeid (nii prae-
gusi kui vilistlasi) ja loob ka selge ter-
viku (kontserdi, konkursi, laululaagri, 
proovi lõpus laulmine).

 ■ Miski, mis on täitsa meie ja kõigile 
mõistetav.

 ■ Minu jaoks on see asi, mis mulle iga 
proovi ja esinemise lõpus meenutab, 
kui vana ja juurtega organisatsioon me 
oleme. Et see pole lihtsalt üks tilulilu, 
mida sel hooajal juhtumisi kokku ko-
gunenud naised teevad, vaid seda on 
tehtud enne meid ja tehakse ka pärast 
ja sellel kõigel on sügavam mõte ja ees-
märk.

2.  Laululaagrid

 ■ Minu meelest on see laager alati tore 
olnud (kuigi olen korduvalt mõttes ki-
runud, et võiks selle nädalavahetusega 
miskit paremat pihta hakata). Arvan, 
et see laager annab noortele ka tunde 
naiskoorist kui millestki muust  kui 
lihtsalt koorist. Ja see esmamulje on 
minu arvates väga oluline.

 ■ Sügisene laululaager, kuna siis võetak-
se uued liikmed ametlikult vastu ja on 
esimest korda võimalik natuke pike-
malt rääkida ja tutvustada seda organit, 
mille õrnaks lootustandvaks osaks neid 
on valitud.

 ■ Laagris saab kõvasti tööd teha ja pärast 
seda on kohe palju mõnusam proovi 
tulla, kuna lauludele on „nägu pähe 
lauldud“.

3.  Noorte vastuvõtt kevadel

 ■ Minu meelest on tihti rebaste, koolilõ-
petajate ja dirigendi kõned hea ja pidu-
lik punkt aastale. Minu meelest võiks 
seda kevadkontserdi olengut jätkata ka 
ühise kohviku-veinijoomisega: saaks 

Triini koorid tutvuvad Pöksis. 31. mai 2009 (Foto: Indrek Kalamees)
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veel pikemalt muljetada. Ise olen tund-
nud, et hea meelega veel lobiseks peale 
seda üritust.

 ■ Kokkuvõte eelnevast ja heal juhul vaade 
tulevikku. Tulevikust võiks tegelikult 
rohkem ja avalikumalt rääkida. Pika-
ajaliste eesmärkide taju on minu mee-
lest nõrk. Kaasa arvatud mõte, et mina 
olen laulja, kes on võtnud kanda ja eda-
si anda laulutraditsiooni koorilauljana, 
üksinda leelotajana, TÜANi lauljana, 
laulva naisena, neid kaasnevaid rolle 
võib siia veel loetleda. Samuti mõtted, 
et kuidas ma ise saaksin lauljana are-
neda kvaliteedilt ja olemuselt.

4. Soovilaul sünnipäevalastele

 ■ Kui muidu kingitakse sageli komme või 
muud sellist, siis laulu kinkimine on 
niivõrd tore idee. Kooriproovis olles ei 
saa alati laulda just neid laule, mis sulle 
kõige rohkem meeldivad. Ühel korral 
aastas on aga kõigil privileeg valida see 
kõige lemmikum laul ja kuulata seda 
teiselt poolt. Sealt, kust koorilaulja sa-
geli laule üldse ei kuule.

 ■ Iga kooriliige on tähtis ning tore, et teda 
tähtpäeva puhul meeles peetakse 

 ■ See, et igale lauljale lauldakse õnnit-
luslaulu ja ta saab veel valida ka oma 
sooviloo. Soe ja hoolimist täis tradit-
sioon, mida mitmed teised koorid sel-
lisel kujul ei tee.

5.  Üritused sõpruskooridega

 ■ Suusalaager: kuigi tegu on justkui 
koori lauluvälise üritusega, on sotsiali-
seerumisel väga oluline tähtsus. Samuti 

on suusalaager üks parimaid võimalusi 
end argielust korrakski välja lülitada.

 ■ Pöksi laulupäev: suurepärane üritus, 
milles on kombineeritud nii koorilaul 
kui meelelahutus, lisaks hoiab see üri-
tus tugevana meie suhteid kahe sõp-
ruskollektiiviga.

 ■ Aktiivne suhtlus teiste Eesti tudengi-
kooridega: minu jaoks on see laiem kui 
pelgalt jõulukontsert, -pidu või suusa-
laager, see on traditsioon teha aeg-ajalt 
ühiskontserte, võtta mõnikord ühes-
koos ette ka väga suurte asjade korral-
damist jms.

 ■ Jõulukontsert: mulle on jõulude tule-
mine viimasel ajal tugevasti naiskoo-
ri jõulukontserdiga seostunud. Eriti 
meeldiks, kui suudaksime jõulukont-
serdid ja sellejärgse olengu teha kuida-
gi soojaks. Oluliselt rohkem meeldib 
mulle formaat, mis oli eelmisel aastal 
kammerkooriga, kus peale kontserti on 
hea ja soe olemine, kus jõuab üksteisega 
natuke suhelda.

 ■ Suusalaager tipikatega – saab teada, 
kellega sa tegelikult koos laulad, eel-
dusel, et inimene on julgenud laagrisse 
tulla.

 ■ Sellegipoolest tundub mulle, et tradit-
sioonilised tegevused seostuvad enim 
meeste sebimisega (suusalaager, jõulu-
peod) kui laulmisega.

6. Rebaste ristimine ja rebastele lau-
luemade määramine

 ■  Laulupere: minul on küll oma ema-
ga vedanud ja ma usun, et enamikul 
meist; olen oma lauluema ja vanaema 

näol leidnud tugiisikud ja see oli oluline 
nii esimesel aastal kui ka edaspidi.

 ■ Hea viis, kuidas kiirendada uute laul-
jate koori sisseelamist.

 
 
ARVAS TÜANI KOOSSEIS HOOAJAL 
2014–2015
KOGUSID KRISTI KUNINGAS JA PILLE 
SÄÄLIK

Rebaste vastuvõtt 2014. a sügiseses laululaagris Elvas. (Foto: Marili Palover)

Sünnipäevalaps Ene Ahven asub kohe soovilugu 
kuulama. (Foto: Marili Palover)
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Naiskoori ridades on olnud mitmeid laul-
jaid, kes on ka oma edasise elu muusikaga 
sidunud. Me pole neid lauljaid kokku luge-
nud, kuid püüdsime kinni mõned neist ja 
palusime neil rääkida iseendast, muusikast 
ja naiskoorist. Elud on kirevad, kuid ühe 
siduva niidina paistab nende keskel nais-
koor. Küsimustele vastasid Maari Ernits 
(ME), Reet Ristmägi (RR), Tiiu Sinipalu 
(TS), Ülle Lehtmäe (ÜL) ja Airi Liiva (AL). 
Aitäh teile oma kirevust jagamast!

Kas oskad välja tuua, kust sai alguse sinu 
muusikaarmastus?
ME: Tundub, et minu muusikaarmastus on 
kaasasündinud nähtus. Olen kõva häält tei-
nud alates hetkest, mil sündisin. Vähemalt 
nii räägib mu perekond. Laulmine on mind 
saatnud kogu elu. Väikse lapsena meeldis 
mulle laulda igal pool ja kõigile: bussireiside 
ajal pidi ema mind pidevalt keelama, et ma 
teisi ei segaks ja nii kõvasti ei laulaks, ning 
suviti pidi naabrionu taluma tundidepik-
kust kontserti ajal, kui ta redeli otsas kirsse 
korjas. Pole ju ilus last ära saata, et saaks 
ise kirsse rahus ja vaikuses edasi korjata. 
Lasteaeda ja muusikakooli minnes sai laul-
mine ja muusikaga tegelemine organiseeri-
tud väljundi ning spontaansed kontserdid 
naabritele lõppesid, kuid muusikaarmastus 
ainult süvenes.

RR: Ajast, mille olen (mõnikord vägivald-
selt) võtnud oma mõtete jälgimiseks.

TS: Armastus muusika vastu sai alguse juba 
väga varajasest lapsepõlvest. ilmselt suuresti 
tänu vanaemale, kes oli muusikaõpetaja 
ja koorijuht. Mäletan ühte väga vana une-
laulu, mida ta mulle alati laulis, laul mõjus 
mulle maagiliselt, justkui teisest reaalsusest 

tulnuna, paeluvana. 4–5aastaselt laulsin 
juba vanaema kirikukooris, kuueaastasena 
alustasin klaveriõpinguid Elleri koolis ja 
nii see läks...

ÜL: Muusikaarmastus on lapsest peale ole-
mas. Mäletan end kolmeaastaselt laulmas, 
mängisin ka laua peal sõrmedega klaverit. 
Nii pandi mind kaheksa-aastaselt muusika-
klassi klaverit õppima. Vanaema laulis ja 
talle meeldis hiljem ka kuulata, kui ma 
klaverit harjutasin, istus ahju ääres ja kuu-
las. Ütles ikka, et mängi nüüd latseke seda 
menuetti (see oli Bachi menuett). Vanaema 
ise laulis ka ja õpetas mulle selgeks päris 
palju laule. Lemmik oli tal „Ma tahaksin 
kodus olla“.

AL: Armastus laulmise vastu sai alguse 
lasteaias. Armastus pillimängu vastu sai 
alguse esimesest tuttuuest klaverist, mille 
isa mulle 1000 rubla eest ostis ja mille il-
mumist meie kortermaja 4. korrusele ma 
siiani imehästi mäletan. Minu armastus 
muusika vastu sügavamas plaanis sai algu-
se H. Elleri muusikakoolist, minu õpetajast 
Vaike Uibopuust ja naiskoorist – muusika 
sisse  ja muusikast läbi minek. Ma ei olnud 
seda sel moel varem kogenud. See oli minu 
jaoks uus maailm.

Millega praegu tegeled? Suurim saavutus 
praeguseks?
ME: Hetkel olen lõpetamas nelja-aastast 
klassikalise laulu eriala bakalaureuseõppe 
programmi Amsterdami konservatooriu-
mis Hollandis. 28. mail on minu lõpuek-
sam-kontsert, kus pean esitama 50-minu-
tilise sooloprogrammi. Ilmselt saab see 
olema mu suurim saavutus praeguseks 
hetkeks ning minu seitse aastat kestnud 

professionaalsete lauluõpingute Grand 
Finale.

RR: Olen EMTA magistrant, muusika-
õpetaja Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis. 
Mängin klaverit ja saksofoni.

Rodion Štšedrini 1. klaverisonaat või 
Frank Martini 8. prelüüd – ei oska valida. 

TS: Hetkel tegelen aktiivselt oma kooridega. 
Kevadel on tulemas kaks konkurssi, erinäo-
lised esinemised Tallinn Music Weekil ja 
muud põnevat. Sellele lisaks töötan baris-
tana vanalinnas ja olen õnnelik inimene.

ÜL: Olen muusikaajaloo õpetaja Tartu I 
muusikakoolis ja koolikontsertide produt-
sent-toimetaja Eesti Kontserdis. Muusika-
koolis on rõõm olla koos lastega, nad hoia-
vad ka mind ennast noorena, kogu aeg on 
huvitav. Ühest õpilasest tuli muusikatead-
lane ja tema sõnul sai ta alaga tegelemiseks 
inspiratsiooni just muusikaloo tundidest. 
Suvel sain kirja kunagiselt õpilaselt, kes oli 
raadiost kuulnud Saint-Saensi „Elevanti“ 
ja talle meenus meie klass, üks sügispäev 
muusikaloo klassis ja see lugu, ja ta oli väga 
tänulik. Selline  tagasiside teeb südame soo-
jaks. Koolikontsertide korraldajana organi-
seerin aastas nüüd juba pea 400 kontserti.  
Alustasin 70-ga 2003. a. Selles töös teeb 
rõõmu pakkuda Eesti lastele koolipäevas 
üks ilus hetk kauni muusikaga väga heas 
esituses ja aidata muusikaõpetajatel illust-
reerida muusikatundi. Kirjad, mida saan 
peale kontserte nii lastelt kui ka õpetajatelt, 
on kinnituseks, et Eesti Kontsert  tegeleb 
väärt asjaga. Tore on ka suhelda meie tun-
tud muusikutega.

AL: Mul rõõm omada omaenda Laulu-
pesa, kus ma laulan, tantsin ja mängin 

Annad sõrme, võetakse käsi ja ka kõik muu... 
Naiskoori endised liikmed muusikas 

Maari Ernits, Airi Liiva, Tiiu Sinipalu ja Ülle Lehtmäe.
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pilli lastega alates beebieast. Minu suurim 
loominguline saavutus on minu enda lau-
luloominguga lastelauluplaadi ja lauliku 
„Pisikene ime“ üllitamine 2014. a kevadel.

Kas ja kuidas on TÜANis laulmine mõ-
jutanud seda, et sa muusikavallas edasi 
tegutsed?
ME: Ilma TÜANita poleks minust saanud 
lauljat, seda võin ma öelda 100% kindluse-
ga! Just sealt sain soovituse minna katsetele 
lauluerialale Heino Elleri muusikakooli. 
Ühe tavalise hääleseade tunni ajal mainis 
Vivian Kallaste, et ma võiksin proovida 
soololaulu ja Elleri koolis olid katsed tu-
lemas… Sealt see idu idanema hakkaski! 
Sooritasin katsed ning edukalt – 2008. aas-
ta sügisest olin Karmen Puisi lauluklassi 
õpilane Elleri muusikakoolis. Ja seda kõike 
tänu TÜANile ja Viviane Kallastele.

RR: Kui ma poleks TÜANi sattunud, siis 
parajasti selsamal hetkel poleks ma julge-
nud muusikaakadeemiasse sisse astuda. 

TS: Jah loomulikult on mõjutanud. Sellis-
te legendaarsete dirigentide nagu Vaike 
ja Triin käe all laulmine  juurutas minus 
veendumust, et muusika ja just koorimuu-
sika ja miks mitte naiskoorimuusika on 
minu elu läbiv ja siiras armastus. Õppisin 
palju, kuidas teha, kuidas mõelda muu-
sikast ja kuidas seda ka lauljateni ning 
lauljate kaudu kuulajani viia. Jään nende 
õppetundide eest alati tänulikuks ja hin-
dan neid sama kõrgelt kui oma õpinguid 
muusikakoolides.

ÜL: Astusin TÜANi 1993. a ja olin selleks 
ajaks lõpetanud H. Elleri nim Tartu 
muusikakooli muusikateooria osakonna, 
seega olin muusikaga seotud elukutse juba 
valinud. Töötasin Tartu I muusikakoolis, 
õppisin samaaegselt Õpetajate Seminaris 
ja koori kutsus mind kursuseõde Piret 
Birkenfeldt, kes ütles, et see on tore koor, 
dirigent on Vaike Uibopuu ja mis ma 
niisama ikka õhtuti passin, tulgu ma 
laulma. Nii see läks. Kui ma olin käinud 
kolmes esimeses proovis, siis sain aru, et 
ma ei tea laulmisest ega solfedžost mitte 
midagi!!! Vaike pani mind II sopranisse 
ja kõik teavad, et see häälerühm on üks 
raskemaid, millegipärast ei tule kunagi 
midagi välja….Mõtlesin tõsiselt koorist 
lahkumise peale, aga Piret julgustas mind 
jätkama ja ka Vaike arvas, et ma võiks ikka 
proovida ja nii siis jäingi 18-ks ääretult 
huvitavaks  aastaks.

AL: Naiskoor kujundas mind suuresti sel-
liseks nagu olen. Kujundas minu muusika-
maitset, vaateid, hoiakuid, väärtusi.

Suurim väärtus, mille TÜANist kaasa 
oled saanud?

ME: Ilmselt on minu pedantne kellaaega-
dest kinni pidamine ja proovisaali distsip-
liin TÜANi pärand – olen Amsterdamis 
tuntud kui legendaarne täpsusfriik: kui 
proov peab algama kell 10, siis eeldan, et 
kõik on kohal vähemalt 10 minutiti va-
rem ning töö saab alguse täpselt kella pealt 
ning proovi ajal jutustamine ja kõrvalise-
ga tegelemine pole absoluutselt lubatud. 
Kollektiivne professionaalne töökultuur 
on midagi, mida ma olen alati imetlenud 
TÜANi juures ning see väärtus käib mi-
nuga kaasas ka minu laulukarjääri juures.

RR: Harjusin muusikast mõtlema, sellesse 
süvenedes.

TS: Pühendumus.

ÜL: Sihikindlus, distsipliin, kollegiaal-
sus, sõbrad. Tänu naiskoorile leidsin oma 
kalli sõbranna Tiina Sarjase ja tema pere, 
nendeta ei kujuta oma elu ettegi. Leidsin 
haruldaselt suure, sooja südamega Leena ja 
palju teisi toredaid tüdrukuid-naisi, kellega 
koos oldud hetked on olnud ja on imelised. 
Konkursid, laulupeod – kõik see oleks ole-
mata naiskoorita. Tänu naiskoorile on mul 
veel laulutütar Tiia ja saan olla  „vanaema“ 
oma toredale tütretütrele  Kadrile. 

AL: Oskus tunda ja hinnata, kui oluline 
on koostegemise rõõm protsessist ja tule-
musest.

Kas TÜANis laulmise juures oli midagi 
sellist, millest oma praeguses töös puu-
dust tunned?

ME: Kuna tegelen professionaalselt laul-
misega ning mõnikord tuleb ette ka koo-
ris laulmist, siis on tekkinud olukordi, kus 
proovis olles vaatan üllatusega ringi ning 
imestan, kuidas professionaalsed muusikud 
võivad suhtuda üleolevalt koorimuusikasse. 
Kooris laulmine tundub olevat mõne jaoks 
tohutu koorem. TÜANi seob just armastus 
koorimuusika ja üheskoos laulmise vastu. 
See on midagi nii erilist ning võrratut – 
näha asjaarmastajatest moodustatud kol-
lektiivi püüdlemas ühise eesmärgi poole, 
seda täiel rinnal nautides. Soovin, et kõik 
kollektiivid omaksid sellist sisekeemiat 
ning jõudu nagu seda on TÜANis, ning 
loodan oma karjääri jooksul taas leida sel-
list energiat ja inspiratsiooni, mis on tuntav 
naiskoori ühiste ettevõtmiste juures.

RR: Ilusast laulmisest, enda vokaalsest 
arenemisest. Klassi ees olles väsib kõne-
aparatuur ja lauluhääl kortsub kiiresti ära. :(

TS: Igast kollektiivist, eriti veel kunstiliselt 
headest ja hästi toimivatest, on palju mida 
endaga ellu kaasa võtta. Nii ka TÜANist. 
Kindlasti jään alati igatsusega meenuta-
ma hetki elu esimesest ja hästi õnnestunud 
konkursist Corkis, ülepeakaela naljakatest 
reisidest Venemaale ja Itaaliasse, eelmisi 
juubelipidustusi ja palju liigutavaid hetki 
nii kontsertidelt kui proovisaalist. Koori-
lauljana laulmine on ka igatsemist väärt.

ÜL: Puudust tunnen tõsiselt laulmisest 
naiskooris. Õhtuse töö tõttu muusikakoolis 
ei saa ma proovides osaleda. Seega ei laulagi 
hetkel kuskil kooris. Ainult kodus lapsele.

AL: Ma jumaldasin ühtsust, sõpradega 
koosolemise ja kooslaulmise tunnet. Ma 
mäletan konkursse, kus tähtsal hetkel ta-
gumises reas hetkeks Kadriga käest kinni 
võtsime. Erakordsed hetked. Ma meenutan 
hullumeelselt lõbusaid laagreid, ohjelda-
matult põnevaid reise, kordumatuid nalju 
ja piirideta vabakslaskmisi.

Olgem ausad – naiskoor kui kooriliik 
on täielik friiklus. Ja veel sellise pisikese 
rahva juures. Kuidas selline friigindus on 
saanud su meelest pikalt elada ja õitseda? 
Ja mida teha, et see veel rohkem õitseks?

ME: Ma olen veendunud, et koorilaul on 
midagi, mis on eestlastel veres. Olgu see 
siis naiskoor, meeskoor või segakoor – iga 
eestlane on oma elus vähemalt korra kokku 
puutunud koorilauluga. Naiskoori võlu pei-
tub ilmselt just selle kooriliigi naiselikku-
ses. Kus mujal saab kokku ligi 40 naist, iga 
nädal, kaks korda, ning nende naiste vahel 
valitseb täielik teineteise mõistmine ning 
sõprus? Selles on midagi maagilist ning 
ebamaist, ning seda kooriliiki ümbritsev 
võlu on täiesti kirjeldamatu. Iga naiskoori 
endine ja praegune liige on isiklikult vas-
tutav, et see kooriliik täiel rinnal edasi te-
gutseb. Hoides naiskoori kuulumist au sees, 
kandub see edasi ka lähikondlastele ning 
kunagi ei tea, kelle uudishimu saab temast 
võitu ning ka tema tahab olla osa millestki 
nii salapärases, nagu seda on naiskoor.

RR: Sõnniku abiga. Olen mõelnud, et 
muusikaõpetajad ja koorijuhid ongi liht-
salt hoolikalt valitud kogus sõnnikut, mis 
iseenesest mõista kellegi meeli ei eruta, ent 
on hädavajalik, et lilled õitseksid.  

TS: Friigindus elab ja õitseb sest friike on 
piisavalt, laulvaid friike. Mehi on ju vähe ja 
nad peavad päris tööd tegema, mitte laulma 
ja leelotama – see on ikka rohkem naiste 
rida. Kõlab imelikult, eks, aga tegelikult on 
mingil määral täitsa tõsi, ilmselt nii need 
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naiskoorid tekkisid. Kindlasti oli veel põh-
juseid ja võib-olla see ei olegi tähtis. Tore, 
et tekkisid, ja tore, et laulmine on niivõrd 
teraapiline ja rahuludust pakkuv tegevus, 
et seda siiani siiski ka tehakse. Kuidas aga 
naiskoorilaulu veel rohkem õitsema saaks? 
Vokaaltehnilist kvaliteeti arendades, tões-
tades, et see kooriliik on võrdne teistega. 
Tellides ja esitades uut naiskoorimuusikat, 
et oleks rohkem repertuaari, olla sellega 
eeskujuks. Igasugune koostöö kollektiivide, 
heliloojate, dirigentide, näitlejate jt vahel 
aktiveerib ja genereerib alati uut ja värsket. 
Mõelda väljapoole raami ja olla sina ise.

ÜL: Naiskoorilaul elab edasi, täiesti kind-
lalt. Üks põhjus on kindlasti karis maati-
lised dirigendid nagu Vaike Uibopuu, Triin 
Koch, Raul Talmar jt. Teiseks konkursid, 
reisid välismaale. Sõpruskond, ühiskont-
serdid ja peod sõprusmeeskooridega ehk 
„kosilaskooridega“. Kui palju abielusid on 
tulnud neist kooslaulmistest!!! Naiskoor 
on nagu korporatsioon, aga palju toredam, 
usun mina. Tegemist on kogu aeg, ei hakka 
igav ja see just ongi oluline. Edu aluseks on 
ikka hea dirigent, proovilepanevad konkur-
sid, põnevad vaba aja veetmise viisid – siis 
tulevad ka toredad uued lauljad.

AL: Naiskoori viivad edasi need, kes sellest 
ise osa saavad või on osa saanud. Nemad 
teavad naiste omavahelise olemise isemoo-
di võlu. Väljaspool olijad seda friiklust ena-
masti ei mõista. Kes kannaks muusikas 
need teemad ja sopid, mida vaid naised 
kõige paremini oskavad – naiseks olemine, 
ürgne naiselikkus, emadus, itk, hingevalu?

Muusikakarjääri võlud ja valud?
ME: Laulmine on puhas õnn ja rõõm! Oo-
per ja klassikaline laulukunst on midagi 
nii toredat, et seda on raske sõnadesse 
panna. Olen väga õnnelik, et muusika ei 
ole mitte ainult minu hobi, vaid ka minu 
elukutse. See, et mulle on antud võimalus 
laulda publikule, oma häälega edasi anda 
aastasadade pikkust traditsiooni ning saa-
da positiivset tagasisidet, on tõeline tasu 
tehtud töö eest. Kuid karjääri jooksul peab 
hulgaliselt kokku puutuma ka igasuguste 
õiendajatega, kriitikutega, halvustajatega 
ning muu negatiivsega. Alati leidub neid, 
kes leiavad õigustuse mürgiste noolte len-
nutamiseks artistide poole. Nähakse ainult 
lõpptulemust, kuid tihti ei tunnustata seda 
tööd, mis tulemuseni viib. Noore laulja-
na pean pidevalt ennast ja oma valikuid 
õigustama nii laval kui ka proovisaalis. 
Sponsorite leidmine on omaette takistus, 
mis on vaja ületada, et rahvusvaheliselt 
ennast nähtavaks teha. Konkurssidel ja 

meistrikursustel osalemine välismaal on 
kulukas ettevõtmine, kuid tohutult vajalik 
professionaalseks arenguks.

RR: Kestev viibimine ilu ja harmoonia kes-
kel, ka igapäevane harjutamine on toredad 
hüved. Samas, vastutuse võtmine esinemis-
tel on raske (enese parima külje näitamine). 

TS: Alustaksin valudest...Mul valutavad 
õlad ja vahel randmed… Saan tegelikult 
küsimusest aru, aga praegu ei ole tahtmist 
neist asjust rääkida. Usun siiani, nagu lap-
senagi, et muusika ja laul on maagiline, 
teisest universumist pärit tegevus, üleni 
võlu. Võimalus selles võlumaailmas elada 
on võimalus olla siin elus õnnelik.

ÜL: Oma tööst lähtuvalt saan öelda ikka 
rohkem võlusid. Kogu aeg uued toredad 
lapsed, kõik nad on ju isiksused. Muusikud, 
kes teevad  oma kontsertidega aasta lõikes 
sadade tuhandete laste päeva rõõmsaks. 
Ideaaliks oleks nagu Põhjamaades, et riik 
toetaks kontserte – igale koolile aastas üks 
tasuta koolikontsert!

AL: Võlu on toita oma vaimu üha rohkem 
ja rohkem muusikaga. Lastega töötades on 
imeline nakatada neid muusikaga ja vaada-
ta, mis juhtuma hakkab. Lapsed on siirad, 
ausad ja otsekohesed, nende peegeldus on 
alati ilma filtrita.

Ainus valu, mida senini kogenud olen, 
on üha enam oma vaimu loomingulise töö-
ga toites minna liiga selle kõige sisse, oska-
mata korrakski eemalduda. Lisaks vaimule 
vajab olemise aega ka keha. Seda kipun ma 
väga sageli unustama.

Mille poole püüdled?
ME: Praegusel hetkel oma lauljakarjääris 
on püüdlused seotud eneseteostusega ja 
kooli lõpetamisega. Proovin leida võima-
lusi rollide tegemiseks ja lavakogemuse 
saamiseks. Selleks on vaja ette valmistada  
ettelaulmisi ooperistuudiotele ja panna 
kokku konkursi kavasid. Olen veendunud, 
et ise peab võimalikult palju ära tegema, 
et saavutada edu. Ei saa jääda ootama, et 
kool või õpetajad sulle võimalusi pakuks. 
Praegu olen kokku panemas lisaks oma lõ-
pueksami kavale ka esimest soolokontserti 
Amsterdamis. Loodan, et leian oma koha 
selles väga tiheda konkurentsiga erialal 
nagu seda on klassikaline laul. Ooperi-
lauljaid on palju, kuid usun, et kõigi jaoks 
on olemas oma koht selles lõputus showbu-
sinesś i karusellis. Tore oleks lähiaastatel 
saavutada professionaalne kontakt ka Eesti 
laulumaailmaga. Hetkel olen väga õnnelik 
asjade käigu üle – väga palju tööd seisab 
veel ees, kuid saan julgusega ka öelda, et 

palju tööd on juba ka ära tehtud selleks, et 
saavutada edu. Per aspera ad astra!

RR: Tahaksin, et minu kujutluses oleks igal 
muusikalisel kujundil vähemalt üks hea 
mõte. Ja igal pausil ka. 

TS: Püüdlen oma erialastes tegemistes ikka 
kvaliteetse ja hingestatud muusikategemise 
poole. Pideva arengu poole, sest paigalseis 
on tagasiminek, väsitab meeli ja rüüstab 
motivatsiooni. Üleüldiselt püüan olla hea 
ja õnnelik inimene ja seda ühtmoodi nii 
prooviruumis kui isiklikus elus. 

ÜL: Püüdlen eelkõige selle poole, et olla 
rohkem koos oma kalli tütrega, kasvatada 
temast tore inimene. Muidugi oleks tore, 
kui ka tema saaks kunagi minna laulma 
naiskoori, ikka TÜANi.

AL: Püüdlen oskuse poole vaimu krap-
sakust, loomingulisust värskust ja tervet 
keha tasakaalus hoida.
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Naiskooril on vanust 70 aastat. Meie kahe 
vilistlaskoori ridades on mitmeid, kelle va-
nus sama auväärne. Kuidas näevad ja taju-
vad naiskooriliikumist suurema elukoge-
musega lauljad, uurisime meie vilistlastelt  
Heidi Saretokilt (endine Tartu vilistlas-
koori laulja) ja Mari Tuulikult (Tallinna 
vilistlaskoori laulja). 

Kui kaua oled naiskooris laulnud?
HS: 29 aastat.

MT: Ülikooli naiskoori Tallinna vilistlas-
kooris olen ühtejärge laulnud 30 aastat. 
Kooris aga kooliajal ning ülikooli ajal 
nais ansamblis ja segakooris, see annab 
veel juurde kokku 8–9 aastat.

Mis on sinu meelest aastate jooksul 
TÜANis enim muutunud?
HS: Koori tulevad parema muusikalise ette-
valmistusega lauljad. Ka kogu elu muutu-
mine peegeldub koori elus.

MT: Minu meelest on TÜANi akadeemili-
susele lisandunud nooruslikkust. 

Mis pole sinu meelest aastate jooksul 
TÜANis muutunud?
HS: Hea tulemuse taotlus.

Sina kui naiskoori fänn – mida ootad 
naiskoorilt?
HS: Kauneid elamusi kontsertidel ja taseme 
hoidmist. 

MT: Naiskoorilt ootaksin hingega laul-
mist, kuigi on ju ka laule, mis hinge ei lähe. 
Ideaalis peaks iga laul naiskoori esituses 
andma kuulajale elamuse.

Kas naiskoor peaks lisaks muusikalisele 
rollile ühiskonda veel kuidagi panusta-
ma? Kuidas? Millistel teemadel? Või on 
see panus olemas, aga esmapilgul mär-
kamatu?
HS: See panus on kindlasti olemas rikkama 
hingega ja avarama silmaringiga ülikooli 
lõpetanutes. Nad on hiljem tegijad ka oma 
alal.

MT: Pigem kaldun arvama, et see panus on 
esmapilgul märkamatu. Tean omast käest, 
et laulmine maandab stressi ja pingeid, mis 
tavaelus on vältimatud. Proovi ajal jäävad 
aga mustad murepilved enamasti ukse 
taha või kahanevad õige oluliselt, ja see on 
nagu akude laadimine. Töö- ja peremured 
ei tundugi enam lahendamatud või ületa-
matud. Ning see lisab ühiskonnale jõudu 
ja tugevust.

Millist rolli on naiskoor sinu elus oma-
nud/omab praegu – on see ajas muutu-
nud? Kas koor on mõjutanud sinu elu 
kulgu?
HS: Kooris oldud aega meenutan alati hea 
tundega kui huvitavat ja elamusi pakku-
nud. Ilma koorita poleks kohtunud väga 
paljude toredate ja andekate inimestega, 
kes on tahtmatult mõjutanud ka minu elu.

MT: Praegusel eluperioodil on naiskooris 
laulmisel ning omavahelisel suhtlemisel ka 
sotsiaalne tähendus. Olen leidnud väga häid 
sõpru, kellega ka väljaspool koori suhtleme 
ning ühiselt aega veedame. Elukulgu see 
otseselt muutnud pole.

Kas ettelaulmine vähendatud koosseisus, 
nt üksi või reakaupa, ajab ärevusse? :)
HS: Täiesti normaalne seisund.

MT: Enam mitte. Kuigi väike võbin sees 
on, kas ikka saan oma partiiga hakkama, 
kui häälerühma ümber pole.

Üks isiklik küsimus ka: kas sinu suguvõ-
sas on laul ja muusikahuvi eri põlvkonda-
de vahel edasi kandunud? Kui jah, siis kas 
oskate pakkuda, mis seda soodustanud 
on?
HS: Muusikahuvi on edasi kandunud üle 
põlve. Ju on asi nende jaoks huvitav. 

MT: Võin küll öelda, et meie peres armasta-
ti laulda, kuigi erilist muusikahuvi pole su-
guvõsas olnud. Sõjajärgsetel aastatel, minu 
lapsepõlves, möödusid kõik pere- ja sugu-
võsa tähtpäevad laulmise tähe all. Eestlased 
on ju läbi ajaloo raskeid aegu laulmisega 
kergendanud. Kahjuks tänapäeval enam 
koduses ringis nii palju ei laulda.

Meenub ehk mõni eredam seik enda ko-
gemustest koorilauljana, mida tahaks 
teistega jagada?
HS: On hetki, mis on eredad olnud siis, 
omas ajas. Praegu ei pruugi see enam nii 
tunduda. Kuid vaieldamatud elamused on 
olnud proovid ja esinemised suure orkest-
riga.

MT: Õnnestunud kontsert on see, mis jääb 
kauaks meelde, eriti aga viimane laulupidu 
ning selle hingeminevad laulud. Aga üks 
isiklik elamus oli mul 90ndate alguses, 
pärast laulupidu. Sõitsin õhtu eel autoga 
maakoju ning võtsin kolm noort hääletajat 
peale. Üks hääletas ja kaks istusid põõsas. 
Sain aru, et kõik kolm on kergelt purjus, 
ning väike hirm hiilis ligi. Mul olid auto 
tagaaknale ununenud laulupeo noodid, 
noored märkasid neid. Ning tuli välja, et 
me kõik olime laulupeol osalenud. Nende 
algatusel laulsime kõik ühendkooride lau-
lud mitmehäälselt läbi. Päris kahju oli, kui 
nad lõpuks oma sihtkohta olid jõudnud, 
mina aga pidin veel üksi edasi sõitma.

Öeldakse ju, et iga koor on oma dirigendi 
nägu. Mis sa sellest ütlusest arvate?
HS:  Peab paika.

MT: Päris kindlasti omandab koor diri-
gendi näo. Kui võrdlen meie koori kahte 
viimast dirigenti, siis enne Triin Kochi oli 
laulmine mõnus seltskondlik ajaviide. Kui 
dirigent parasjagu teiste häälerühmadega 
tegeles, siis kas loeti ajalehti või raamatuid, 
keegi kudus, keegi parandas vihikuid, aeti 
omavahel juttu. Triinil oli üsna raske meid 
distsiplineerida. Nüüdseks istume hiirvaik-
selt, jälgime teiste häälerühmade partiide 
õppimist, oleme täie tähelepanuga laulu 
juures. Triini terav silm märkab kohe meie 
hajevil olekut või neid, kes pole mõttega 
asja juures. Isiklikult tunnen, et viimased 
viisteist aastat on mind muusikaliselt hari-
nud ja minu vokaalset suutlikkust tõstnud.

Situatsioon: istun saalis ja kuulan koo-
rilaulu. Kuulajana hakkab hea, kui laul-
jad ei mõtle oma partiile ja saalis kõlab 
Muusika.   

Laulvast naissoost vilistlaskooride esindajate 
pilgu läbi – Heidi Saretok ja Mari Tuulik
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MT: Istun saalis ja kuulan laulu. Kuulajana 
hakkab hea, kui näen ja kuulen, et koor on 
dirigendil näpu otsas. Oleme seda tunnet 
kooriga mitmeid kordi esinemise aegu üle 
elanud.

Mida arvad naiskooride repertuaarist? 
Kas sinu jaoks on tulnud juurde väärilist 
laulmismaterjali?
HS: Naiskooride repertuaar on muutunud 
huvitavamaks aga ka raskemaks ja koorilt 
head taset nõudvaks.

MT: Väärilist laulmismaterjali on tõesti 
ohtralt juurde tulnud. Väga häid laule on 
kirjutanud heliloojad Ernesaks, Tormis, 
Alo Ritsing ja ka nooremad Pärt Uusberg, 
Andres Lemba, Tõnu Kõrvits jt.

Mida tähendab naislaul sinu jaoks? Kas 
selle tähendus on ajas muutunud?
HS: On olnud osa enamusest minu tead-
likust elust. 

MT: Minu nooruses naiskoori laulust eriti 
midagi ei peetud. Eelistati meeskoore, eriti 
populaarne oli RAM. Ajapikku, ilmselt ka 

naiskoori uuenenud repertuaari tõttu on 
siiski oluline muutus toimunud. Ise eelistan 
isetegevuslikule meesmühakoorile tasemel 
naiskoori.

Mõtteid Eesti koorimuusikast ja selle 
maastikul toimuvast? Laulupidu – selle 
tähendus ajas?
HS: Vastuse esimesele küsimusele jätaks 
info valdajatele. Laulupidudest – aeg võib 
teha korrektiive aga ta on ikka lauljate ja 
laulu pidu.

MT: Minu arvates elab eesti koorimuusika 
praegu tõusuaega. Palju häid ja ajavaimust 
kantud uusi laule.  Klassikalise  koorilaulu 
kõrval on järjest populaarsemaks muutu-
nud öö-, punk- ja muud laulupeod. Noortes 
koorilaulu vastu huvi äratamisel on igat 
masti laulupidudel oma tähtsus. Neist lau-
lupidudest kasvavad peale uued lauljate 
põlvkonnad, kes siis valivad hiljem klas-
sikalise koori, et suurel üldlaulupeol juba  
kaasa laulda, sest on ju laulupidu ennekõi-
ke lauljate eneste pidu, mis ei taha kuidagi 
viimase laulu järele lõppeda, nagu me ise 
oleme kaasa elanud. Ja kui sa oled  aasta 

või rohkemgi higi ja vaeva näinud laulu-
peo laulude õppimisega, laulud on küpseks 
saanud, siis helisevad need sinu kui laulja 
tahtest ja meeleolust sõltumatult su hinges 
ja peas. On ju lauljad need, kes nõuavad 
laulupeol laulude kordamist. Laulupeo 
lõppedes ei taha koorid kuidagi lavalt alla 
tulla. Kui mitu päeva on koos proovides 
lauldud, siis on tõesti raske lõpetada, laul 
voolab juba iseenesest su huulilt, lauljad on 
sedavõrd end üles kütnud. Ja see on tunne, 
mille pärast tehakse tööd ja nähakse vaeva, 
et laulupeo ülevust nautida.

Suur häda naistelaulu pärast
ANDREAS KALKUN
EESTI RAHVALUULE ARHIIV

Esimene teadaolev allikas, mis räägib eest-
laste laulmisest, on Saxo Grammaticuse 
teos „Gesta Danorum“ (XII sajandi lõpp), 
kus öeldakse, et eesti sõjamehed teesklesid 
lahingule eelneval ööl „bakhantide kombel 
laulu ja tantsuga rõõmu“. Nagu näha sellest 
napist tsitaadist, ei mainita, mida täpsemalt 
Saaremaa sõjamehed laulsid, aga bakhan-
tide laul ja tants võiksid esmalt viidata 
näiteks joobnud inimestele ning millelegi 
rõõmsale ja metsikule. Eesti folkloristikas 
on aga kummalisel moel saanud kombeks 
selles kirjakohas vihjatud laule tõlgendada 
„vaimustava“ meeste sõjalauluna (Eduard 
Laugaste) või lausa kangelaslaulude ja vä-
gilaseepikana (Ülo Tedre). Tõsi on see, 
et esimene teade eestlaste laulmise kohta 
kõneleb pigem meeste laulust. Samas, ajal, 
kui hakati rahvaluulet üles kirjutama, oli 
selgelt domineeriv naistelaul.

19. sajandil ja 20. sajandi alguseski eesti 
rahvaluulest kirjutajad pidid kahetsusega 
tõdema, et eesti laulutraditsiooni kannavad 
naised ning laul saadab just naist sünnist 

surmani. Kahetsusega, sest romantiliste 
kirjameeste jaoks oli pimeda Homerose 
ja valge habemega Väinämöise kui ideaali 
vari vääramatult kõigi laulvate naiste ja nei-
dude peal. Vaatamata sellele, et 19. sajandil 
oli Eestis vanem laulutraditsioon elujõuline 
ja täitis külakogukondades oma väga olulist 
rolli, kahetsesid tolleaegsed rahvaluuleko-
gujad, et meeslaulikuid on vähe leida. Selle 
asemel et rõõmustada olemasoleva ja elu-
jõulise naiste laulukultuuri üle, kahetseti, 
et vana laulupärimus on ilmselt hääbumas, 
kuna laulavad enamasti vaid naised.

Kuna vähemalt sel ajal, kui rahvaluulet 
on üles kirjutama hakatud, polnud eesti 
rahvalaulude hulgas pikki jutustavaid ehk 
eepilisi laule, arvati automaatselt (mõned 
arvavad siiani!), et eesti laulude tundelisus 
ja lüürilisus tuleneb nende lauljate bioloo-
gilisest soost. Niisiis, usuti, et naine pole 
justkui võimeline pikka jutustavat laulu 
looma ja laulma ning naiselikule loomusele 
on iseloomulik vaid lüüriline tundlemine 
ja ilutsemine. Kuna meie naaberrahvastel 

karjalastel ja soomlastel on olnud pikad 
eepilised laulud, mida on mehed esitanud 
(siiski naised ka!), siis tajuti eepika puu-
dumist kui märki eestlaste laulukultuuri 
vaesusest. Taheti uskuda, et kunagi on 
ka meil valge habemega mehed laulnud 
justnimelt eepilisi laule, ning arvati, et aja 
jooksul on pikk ja kangelaslik eepiline laul 
naiste suus kulunud kehvaks lüro-eepikaks 
ja lüürikaks. Niisiis käsitleti naiste laulu kui 
kehva jäänust kunagisest hiilgusest ning 
süüdistati naisi, et need on oma naiseli-
ku loomusega rikkunud algselt täiusliku 
karjala ja soome laulukultuurile sarnase 
laulupärimuse.

Tänapäeval on päris naljaks lugeda, 
kuidas täie mõistuse juures ja koolitatud 
härrasmehed olid oma ideest, et üks õige 
eesti laulukultuuri kandja peab olema just 
vana ja habemega mees (parimal juhul 
pime!), nii sisse võetud, et head laulikut 
üritati muu hulgas ka tema välimuse järgi 
tuvastada. F. R. Kreutzwald keerutas omal 
ajal tolmu oma lapsepõlvemälestusega 
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ühest tõelisest meeslaulikust, kelle lauludest 
oli tal küll ainult üks jupike meelde jäänud. 
„Tõelisi meeslaulikuid, eesti minstreleid, 
on minu teada praegusel aastasajal olnud 
ainult üks, nõndanimetatud „vana“ ehk 
„vana laulumees“, keda ma viimast korda 
1811. aasta jõulude ajal ühes pulmas nägin 
kui kõrges eas rauka,“ kirjutas Kreutzwald 
Alexander Heinrich Neusile oma harulda-
sest ja napist kokkupuutest selle müütilise 
„viimse“ laulikuga. Kui Kreutzwald vihjas, 
et vanamehel oli ka kannel, oli Neus täies-
ti veendunud, et viimane eesti laulikmees 
nägi välja nagu valge habeme ja kandlega 
laulja Friedrich Ludwig von Maydelli ro-
mantilisel ja pseudoajaloolisel gravüüril 
kogumikust „Viiskümmend pilti Venemaa 
saksa Läänemere-provintside ajaloost“.

Ka näiteks Mihkel Veske 1876. aasta 
Seto-reisi kirjeldusest paistab selgelt kir-
jamehe igatsus valge habemega meeslau-
liku järele ning jälle jutustatakse lugejale 
„viimasest“ ja kaduvast bardist. Raakva 
külas peatus Veske Helbi Hilipi (Philipp) 
juures. Veske järgi olevat Hilip varem osa-
nud suurel hulgal rahvalaule, kuid mingi 
hiljuti juhtunud õnnetuse tõttu polnud 
suuteline neid Veskega jagama. Kui Hilip 
aitas oma pojal laulusõnu meelde tuleta-
da, tundus Veskele vanamehe „hõbevalge 
rikkalik juus“ ja habe kui „lihaks saanud 

Vanemuise, vanade eestlaste laulujumala“ 
oma. Täiuslikust pildist peaaegu täiusli-
ku meeslaulikuga jäi puudu vaid kannel 
ning Veske lisaski, et „kahjuks ei saatnud 
ta end oma kandlel, mille peale ta meis-
ter on, kuna see õnnetul viisil kasutamis-
kõlbmatus olukorras oli“. Iseloomulikult 
pühendas Veske Helbi Hilipile reisikirjas 
sama palju ridu ja tähelepanu kui kahele 
naislaulikule Taarkale ja Madlile kokku. 
Erinevalt Hilipist oli võimalik naiste käest 
ka laule jäädvustada.

Kujutlus ideaalsest laulikust seostus 
sageli vana habetunud mehega, kes kirjel-
dustes hakkas muutuma üha enam Ho-
merose või mõne muu müütilise meeslau-
liku näoliseks. Eesti rahvalaulu-uurimise 
koidikul tajuti meeslaulikute puudust kui 
puuet, mis muutis kogu Eestis leiduva lau-
luvara vähemarhailiseks ja otsekui naiste 
käes riknenuks. Pime laulik Homeros oma 
füüsilise puudega oli saanud tõelise lauliku 
ideaalkujuks ja kehastuseks. Nii pole ime, 
et rahvaluulekogujad on rõhutanud lauli-
kute nägemispuuet ka sel juhul, kui muidu 
nende välimusele või olemusele tähelepanu 
pole pööratud. Võimalik näiteks, et Seto 
suure lauluema Miko Ode silmahaiguse 
ja nägemise halvenemise rõhutamine tema 
kaasaegsete poolt on samuti osaliselt seotud 
just pimeda lauliku ideaaliga.

Niisiis on eesti rahvaluuleteadus pikka 
aega keskendunud utoopilise minevikupil-
di konstrueerimisele ning kõrvale jätnud 
hetkel eksisteerivad laulikud, nende poeesia 
ja muusika. On fetišeeritud kaduvat ja vä-
hem huvi tuntud kaasaegse ja olemasoleva 
pärimuse vastu.

Tahan kõige eelneva kokkuvõtteks öel-
da, et aeg-ajalt tuleks kasuks kriitiliselt üle 
vaadata kõik need kooliõpikutõed, mida 
on õpetatud meie muistse laulukultuuri 
kohta. Tasub vaadata uutmoodi silmaga 
ja püüda läbi näha (või ka lihtsalt mõista) 
rahvalaulude jäädvustajate ja uurijate var-
jatud või varjamatut agendat ja ideoloogiat. 
Kindlasti tuleks kasuks kriitiline soouuri-
muslik vaade, mis aitab näha, miks üht on 
eelistatud ja teisest mööda vaadatud. Kuna 
meile teadaolev eesti rahvalaul on suures 
osas naiste lauldud laul, tasub uurida, mida 
ja miks need naised laulsid. Ja pole mingit 
kahtlust, et uurimist väärivad nii lüürilised 
laulud kui naiste laulukultuur. Õnneks on 
Eesti Rahvaluule Arhiivi jäädvustatud üli-
palju tekste (ja kordades vähem viise), nii 
et jõudu vanade laulude ja nende lauljate 
uurijatele ning kõigile taasesitajatele.

Rahvalaulikud Liisu Tamp Jõelähtmest, Juuli Ott Kolga-Jaanist ning Marie Paemurd ja Mari Kilu Jõelähtmest heliplaadistamisel. Jäädvustavad 
August Pulst ja Herbert Tampere (P. Parikas, 1936). ERA, Foto 826
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