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Esimene jõulukontsert,  Homme on teine. See 
tähendab, et homme peab U-duur valmis olema. 
Praegu käib proov ja küljendaja saatis just uue 
variandi. Kas saame valmis? Muidugi saame, 

alati on saanud! Katriin teab Annika jutust, et tavaliselt 
viimasel naiskoori häälekandja valmimiseelsel ööl ta 
magada pole saanud. Katriin on hakkamist täis ja teatab, 
et ta on selleks valmis, mille peale Annika rõõmustab ja 
ütleb, et tema tahaks väga-väga magada. Aga nagu näha, 
me saime valmis! (Ja kõik said magada!)

Katriin teab kolmanda aasta lauljana ka seda, kui tänuväärne 
on usaldus U-duuri juures toimetada. Annika on end 
aastatega suurepäraselt tõestanud, nüüd sai Katriin tema 
käealusena end proovile panna. U-duuri kokkupanijaina 
on naiskoori hooaeg ja möödunud saavutused meil justkui 
peo peal ja ülevaade kaunis kena. Seljataha jäänud hooaeg 
oli äärmiselt vahva, huvitav, sisukas, pöörane, rõõmustav, 
väsitav, naerutav, emotsionaalne, eneseületuslik, soe, kirglik, 
silmiavardav ja kõike paljugi veel! Seda kõik püüdis U-duur 
pisut trükimustale talletada ja peab tõdema, et lehekülgi tuli 
isegi puudu. Me loodame südamest, et siin on midagi igaühe 
hingele!

intervjuu: 
Ragne – 
tasakaalukas rahmeldaja
Ragne on teist hooaega naiskoori president, seega on paras aeg piiluda tema ellu. Uurida, kuidas möödus lapseiga ning 

milline on Ragne inimesena täna. Teada saada, kuidas ta saavutab tasakaalu töö, pere ja koori vahel. Niisiis kutsusime 
oma esiema – Laglele ema ja Katriinile vanaema – perekondlikule koosviibimisele. Seadsime ühel teisipäevasel 
õhtutunnil sammud Cafe Truffesse ja otsisime seal endale mõnusa nurgakese, kus segamatult lobiseda. Ragne tellib 

endale aegumatu Caesari salati lõhega – alati lõhega. Tema elus on muutunud palju, aga mõni asi jääb alati endiseks.

Mis sulle lapsepõlvele mõeldes esimesena 
meenub? 
Esimesed mälestused on ajast, mil olin 
4-aastane. Ma avastasin neljasena enda 
jaoks korra loomise vajaduse. Mäletan, 
et koristasin oma toa ära ja keelasin sassi 
ajada, kamandasin õde ja ema. Kuni oma 
lapse sünnini olin ma suur korraarmastaja, 
aga pärast lapse sündi sain ma aru, et on 
muidki asju, millele tähelepanu pöörata. 

Oli sul tore lapsepõlv? 
Jaa, mul oli väga ilus ja tore 
lapsepõlv. Lihtne ja vahva, 
kasvasin Elva lähedal maal 
loomade ja lindude keskel. 
Ma olen ikka maatüdruk: 
heina teinud, lammastega 
mänginud, lehma lüpsnud.

Sa elasid ja kasvasid maal, 
aga sinu praegune kodulinn 
Tartu on Eesti perspektiivis 
suur. Kas sa pole tundnud 
n-ö looduse kutset elada taas maal ja seal 
oma last kasvatada?
Olen, see tunne süveneb iga aastaga. Varem 
tundsin, et kogu elu on linnas ja maal 
läheks elu minust mööda. Nüüd tunnen, et 

elu on nii tempokas, et tegelikult oleks vaja 
pidur peale panna. Pereelus pole niikuinii 
spontaansetele ideedele ruumi, peab pikalt 
ette planeerima ja sama hästi võiks elada 
maal. Kindlasti ei taha ma elada korteris. 
Mul peab olema vähemalt ruutmeeter maad, 
kus kevadel sonkida. Samas ma kardan maal 
õhtuti olla, kardan eemalolekut inimestest, 
asustusest. See tundub mulle kõle. Mind 
hirmutab, et maal oleksin abist kaugel.  

Kas sa tunned praegu, 
täiskasvanuna, et lapse- 
põlves on olnud 
õppetunde, mis on 
kujundanud sind 
inimesena? 
Kindlasti on, aga pigem 
tunnen, et kuigi mul 
oli õnnelik lapsepõlv, 
olen lapsepõlvest mingi 
ebastabiilsuse kaasa 
saanud,  viimased 

kuus-seitse aastat olen üritanud seda 
korrigeerida. Nüüd ma olen lihtsalt teadlik 
oma nõrkustest ja tegelen nendega, aga 
see ei tule lihtsalt. Kuni keskkooli lõpuni 
elasin ma koos mõlema vanemaga, siis 

nad lahutasid. Kuid viimased aastad olid 
niikuinii pingelised. Pärast vanemate 
lahutust jäi suhe isaga soiku, tekkisid pinged. 

Kas see on sinusse jälje jätnud? 
Kusjuures ma olen viimasel ajal sellele palju 
mõelnud. Jättis küll jälje. Ma olen sellest 
jäljest teadlik, aga raske on end hoobilt 
muuta, see ei tule lihtsalt.

Kelle sarnaseks sa end perekonnast pead? 
Pean tunnistama, et ma olen kõigist täiesti 
erinev. Ema ja õde oma omavahel hästi 
sarnased ja saavad ka selle võrra paremini 
läbi. Mina olen natuke teistmoodi, ma 
olen äkilisem. Mina olen kodus intriigide 
tekitaja, see, kes tõstab häält ja läheb 
põlema. Kui keegi teeb ebaratsionaalse 
otsuse, siis tunnen, et ma pean seda 
kindlasti korrigeerima. Ma ei saa vaadata 
sellele sõrmede vahelt läbi. Viimasel ajal 
olen ma äkilisusest rohkem teadlik ja üritan 
end tagasi hoida. 
Väiksena arvasin, et ma olen hästi ema 
moodi ja hoopis õde on teistmoodi. 
Teismelisena oli ta selline revolutsiooniline, 
raske teismeline. Mina olin hea laps. Tegin 
küll lollusi, aga ei jäänud vahele ja õppisin 
hästi. Nüüd on kõik vastupidi. Õde on 

Varem tundsin, et 
kogu elu on linnas ja 
maal läheks elu 
minust mööda. 
Nüüd tunnen, et elu 
on nii tempokas, et 
tegelikult oleks vaja 
pidur peale panna.“ 
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30.-31.01 Suusalaager TTÜ meeskooriga Taevaskojas

13.-14.06 Pöksi laulupäevad

24.-30.07 Kontsertreis Lõuna-Prantsusmaale, 
   koorifestival Festival des Chœurs Lauréats

31.08   Esinemine TÜ õppeaasta avaaktusel 
   Jaani kirikus

10.09   Esinemine Hellenurmes Euroopa 
    muinsuskaitse päevade raames
26.-27.09 Laululaager Elvas 

24.10    Viie koori korvpalliüritus TTÜ spordihoones  
    ja pidu Glehni lossis

01.11   Ene tänuüritus: ekskursioon Setomaale, ühine  
   kontserdikülastus ja tänuõhtu Ülikooli Kohvikus
06.11    Tartu koorimuusika konverents Tubina saalis   
   ja kontsert Rahvusmeeskooriga „Unustatud   
   laulud“ TÜ aulas

01.12     Rahvusülikooli aastapäeva tõrvikurongkäik 
20.-21.12  TÜ nelja muusikakollektiivi ühised 
    jõulukontserdid „Üheskoos“

14.-15.02 Laululaager Tartus

03.03  Naiskoori 70. sünnipäev, Richard Ritsingu   
  haua külastamine
26.03  Ülesastumine „Terevisioonis“
27.03  Pidulik juubelikontsert „Ela. Kasva. Õitse“ 
  TÜ aulas
28.03  Juubeli kontsert-etendus „Kasvu. Hoone“ 
  TÜ aulas

11.04  Naiskooride võistulaulmine Tallinna Ülikoolis 
12.04  Juubeli kontsert-etendus „Kasvu. Hoone“   
  Telliskivi Loomelinnaku Rohelises saalis

05.05  Birgit Püve fotonäituse avamine Jaani kirikus
13.05  Triini sünnipäevaüllatus TÜ peahoone ees ja   
  üllatuspidu Sisevete Saatkonnas 
22.-27.05 Rahvusvaheline koorikonkurss Saksamaal   
  Marktoberdorfis
30.05  Vaike Uibopuu juubelikontsert Elleri kooli   
  Tubina saalis 
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tuurid maha tõmmanud, tema on tubli ja edasi- 
pürgiv pereinimene,  mina vahel ikka põrutan. 

Mulle tundub, et sa oled minuga 
tülitsemise osas sarnane. Kui on mingi 
probleem või olukord, mis vajab 
lahendust, siis tuleb sellega tegeleda, kas 
või karjudes. On nii? 
Kindlasti, see on 
raudpolt, et tüli 
üleskiskuja olen mina. 
Aga mina ka vabandan 
kõige rohkem. Mõni-
kord ma kisun tüli 
üles, kui tunnen, et 
mulle liiga tehakse. 
Ühe korra olen vist läbi 
surunud, et Andres (elukaaslane, toim) 
tuleb vabandama. Ta on ka omamoodi 
jäärapäine. Ma ei saa minna magama, kui 
midagi jääb õhku rippuma. Vahel olemegi 
öösel kell kaks magama läinud, sest oleme 
pidanud olukorra selgeks tülitsema. Kui 
jõuame lahenduseni, on pärast parem. 
Senikaua tülitseme, kuni on sotid selged.

Mina tunnen, et üks naine peab  vähemalt 
korra semestris saama end tühjaks nutta 

ja põhjus võib olla milles iganes. Kui 
tihti sa nutad ja kas sa tunned, et seda on 
naisele vaja?
Vanasti nutsin tihedamini. Kui pinged 
kuhjusid, siis n-ö ise ajasin need välja. 
Viimasel paaril aastal nutan väga harva, võib-

olla korra aastas. 
Pigem vihastan. 
Kui ma olen 
nutnud, siis pigem 
rõõmupisaraid. Viha 
ja kurbust ma ei oska 
ilma vaidlemata ja 
räuskamata välja 
lasta, aga rõõmust 
nutan palju rohkem. 

Mäletan hetke, kui ma olin just rasedaks 
jäänud ning naiskoor käis Tallinnas 
võistulaulmisel ja võitis. Siis ma lihtsalt 
istusin ja nutsin ja kõik vaatasid, mis mul 
viga on. Kristina Tõnismäe ja Lagle ainsana 
teadsid, et ma olen rase, keegi teine ei 
teadnud. Kõik said siis teada. Ma lihtsalt 
nutsin ja pidama ei saanud. 

Meile on jäänud mulje, et sa oled 
karjäärinaine. Kuigi sul on pere, on sulle 
karjäär väga oluline. 
Mulle meeldib eesmärgistatud liikumine, 
meeldib millegi poole püüelda. Pärast 
lapse saamist tööle naastes mõtlesin, et 
võtan rahulikult: istun, tiksun, olen tubli, 
aga tagasihoidlik. Ei topi end kuhugi, ei 
püüa silma paista, sest mul on nüüd pere. 
Aga see ei õnnestu mul kunagi. Ma teen 
vist mingitel hetkel ikkagi suu lahti ja 
mind pannakse ikkagi tanki. Nüüd on mu 
ametipositsioon jällegi muutunud. Ma ei 
käi enam lihtsalt tööl. 

Kas sa oled praegu boss?
Praegu olen boss, jah. Sellest sügisest mind 
ülendati ametipositsioonil. Ma juhin oma 
tiimi. 
Ma oleks nagu viies erinevas ettevõttes 
töötanud, sest mul on olnud nii erinevad 
positsioonid tänu ülemusele, kes on mind 
märganud. 

Kas sa oled rahul sellega, kus sa praegu 
elus oled? 
Mul pole eesmärgiks kõrgustesse püüelda, 
vaid leida kõige vahel tasakaal. Et vaim ja 
keha oleks tasakaalus. Eelmine aasta oli tõsine 
proovikivi. Ma olin korduvalt murdumise 
äärel, mõtlesin loobumismõtteid. See aasta 
on parem, hoian end rohkem ja prioriteedid 
on paika seatud. Kahjuks peab kõike omal 
nahal kogema, et aru saada. 

Räägi oma tütrest, Mirjamist. Mida ta on 
sulle õpetanud?
Mirjam on 3-aastane väike mina – kangust 
täis. Ta on õpetanud mulle kannatlik 
olemist ja oma ego allasurumist. Näiteks 
ei keela ma Mirjamil toa sassi ajamist, kui 

see on osa tema mänguprotsessist, surun 
alla mõtte sellest, et mina pean pärast 
koristama. Eriti on Mirjam mind õpetanud 
väikestest asjadest rõõmu tundma – tänu 
temale ma tean, kui suurt rõõmu võib 
valmistada näiteks käbi nägemine.

Kuidas sa jõuad oma kiire elutempo 
juures olla teist hooaega naiskoori 
president? 
Esialgu pakkus see amet mulle väljakutset. 
Otsustasin jätkata sellepärast, et mu 
südametunnistus ei lubanud jätta ametit 
ripakile teades, et eelmise hooaja lõpus ei 
olnud kedagi, kes oleks hea meele ja kindla 
veendumusega tahtnud president olla. Ma 
tulen toime, kuna tegutsen süsteemselt – 
projektid olen kooriliikmetele delegeerinud 
ning märkimist väärib ka Anne välja 
töötatud korralik struktuur ja süsteem 
presidendi töös. Tänu lapsele olen aru 
saanud ka sellest, et väga palju jõuab ära 
teha, kui tegutseda kontsentreeritult. Kui 
tegelen kooriga, siis kasutan selleks võetud 
aega intensiivselt, et ma ei peaks perekonna 
arvelt varastama. Kuigi tuleb tõdeda, et töö 
arvelt varastan ma aega küll.

Kas presidendi amet on sind ka 
koorilauljana muutnud?
Kindlasti on see muutnud mind 
vastutustundlikumaks. Kui räägin koori 
ees kõigile, et õppige mingi laul pähe, 
siis ma ei saa ise riskida sellega, et jään 
järgmisel korral mitteoskamisega vahele. 
Kuna mul ei ole väga palju võimalusi kodus 
harjutada, sest aega on vähe ja laps ka ei 
lase, siis ma tegelen proovi ajal harjutamise 
ja meeldejätmisega üliintensiivselt. Ma 
arvan, et iga laulja peaks vähemalt ühel 
hooajal juhatusse kuuluma. See kogemus 
õpetab palju ja aitab näha asju hoopis teise 
vaatenurga alt. Hiljem hindad lauljana väga 
seda, mis sinu eest juhatuses ära tehakse.  

Katriin ja Lagle
II aldid

„Ma arvan, et iga laul-
ja peaks vähemalt ühel 
hooajal juhatusse kuulu-
ma. See kogemus õpetab 
palju ja aitab näha asju 
hoopis teise vaatenurga alt.“

NSSS 2014 – healoomuline näkkupeks, mis paneb 
naiskoorlaseks hakkamise peale mõtlema

Olen juba mitmel korral 
pidanud tunnistama, et 
mind viis naiskooriga 
liitumiseni Põhjamaade 

üliõpilaskooride festivalil ehk NSSSil 
vabatahtlikuna osalemine. Nii see 
suuremas osas tõesti oli. Muidugi teadsin 
ma naiskoori juba ammu enne NSSSi. 
Või õigemini onminu teadvuses ülikoolil 
alati naiskoor olnud. See ei olnud tollal 
elumuutev teadmine, rohkem nagu iga 
teine selline tõsiasi rubriigist„Maa tiirleb 
ümber Päikese“. Noh, näiteks et Uno 
Loobil on bakenbardid ja äge kitarr.Ma 
teadsin, et TÜAN on olemas ja et neil on 
vinge dirigent Triin Koch. Ja loomulikult 
käisid ka naiskoor ja Triin kokku nagu 
Uno Loop ja bakenbardid. Nii lihtsalt 
oli. Aga et ma võiks ka TÜANis laulda 
või et miks üldse peaks keegi naiskooris 
laulma, sellega ma oma pead ei vaevanud. 

Mis siis juhtus?Või pigem – miks oli vaja 
tuhandet lauljat ja kolmepäevast festivali, 
et ma liituks kooriga,mille olemasolust olin 
ma koguaeg teadlik olnud ja mida ma niigi 
teadsin äge olevat? Juhtus tugev vaimline 
vapustus, mis muud. Ja pange tähele, 
kavatsen nüüd sotsiaalse normi vastu eksida 
ja oma tunnetest rääkida.

Üks oluline vapustaja oli muidugi Muusika. 
Kuna ma olin festivalil koorisaatja, sain 
kõiki proove peaaegu tühjast saalist vaadata 
ja kuulata. Terve koor laulis põhimõtteliselt 
ainult mulle. Esialgu puudutasid mind 
üksikud lood. Näiteks meeskoori 
„Finlandia“, mida armastasin sügavalt juba 
ammu enne seda hetke, kuid mida polnud 
kunagi elavas kooriesituses kuulnud. 

Ja nüüd järsku laulis seda mulle mingi 
miljon (esialgu küll T-särkides, aga hiljem 
frakkides) meest. Esimesel korral nutsin 
kindlasti. Tõenäoliselt ka teisel korral. 
Unustamatu. 

Teine lugu, mis mind mingil põhjusel 
umbes sama palju endast välja viis oli 
ABBA „Dancingqueen“. No olgu, olen 
jah ABBA austaja, ma ei häbene, aga suure 
koori esituses sai see viimseni äraleierdatud 
lugu hoopis mingisuguse tundlikuma ja 
hardama tähenduse. Järsku ei rääkinud 
see lugu enam 17-aastasest tüdrukust 
diskoteegis, vaid hoopis imetlusest, ilust ja 
enesekindlusest. Ei olegi päris kindel, mida 
stsenaarium tegelikult seal ette nägi.Aga iga 
kord kui seda lugu nüüd kuulen, meenuvad 
mulle valged õhupallid, koori ritenuto ja 
tuhat lauljat. Ootamatu.

Peaproovis ja etendusel puudutas mind 
juba kogu tervik. Ehkki kokku tulnud 
ühendkoor oli ju kõvasti väiksem kui mõni 
laulupeo üksik kooriliik, mõjus lauljate 
mass tohutuna. Sellistel puhkudel,kui 
oled näinud ka etenduse köögipoolt, 
on mõnikord raske jääda objektiivseks. 
Mulleaga mõjus seda enam see, kuidas koor 
ühtsena tegutses, liikus ja kokku kõlas, olin 
ju näinud, millega kõik need koorid kolm 
päeva järjest nii proovis kui ka proovivälisel 
ajal tegelenud olid. Müts maha mu enda 
Soome-poiste ees – ma tean, kui vähe nad 
lõpuks maganud olid ja kui palju Eesti 
õlut joonud, aga sellegipoolest täiesti 
adekvaatsed. Uskumatu.

Loomulikult süvendasid minu emot-
sionaalset vapustust lisaks Muusikale ka 

Inimesed. Ma veetsin kolm päeva ühe 
logistilise ime sees, kus igal ajahetkel oli 
igale inimesele ette nähtud koht päikese 
all, mille ta pidi kas täitma või mille eest 
ta pidi vastutama. Ja selle ime panid kokku 
koorilauljad. Ma ei tohiks öelda, et see 
mind vapustas. Aga natuke ikka oli nii. 
Sest mina teadsin põhiliselt ainult selliseid 
koorilauljaid, kes tahtsid minna laulupeole 
ja tulid proovi, et teha lolli nalja ja natuke 
laulda. Ma seda organiseerumisvõimelist ja 
koorilaulu sügavalt armastavat sorti polnud 
väga lähedalt näinud. NSSSil nägin. Ja olin 
vapustatud.

Ja siis ma jõudsingi nii kaugele, et tuli teha 
otsus. Ma mäletan, et istusin lõpugalal teiste 
vabatahtlikega ühes lauas ja olin rahutu ja 
kade, sest ma ei kuulunud seltskonda,kuna 
ümberringi laulsid koorid oma raudvara 
ja meie ei laulnud neist ühtegi kaasa. Sest 
meie ei olnud koorilauljad ja ei teadnud ega 
osanud. Jäägu siinkohal ebaolulise faktina 
mainimata, et me rootslaste ja norrakate 
kõrval istusime ja et keegi ei oleks osanud 
neid laule kaasa laulda.Aga sain aru, et tahan 
ka nende ägedate Inimeste hulka kuuluda, 
kes selliseid pidusid püsti panevad, aga 
kellel ennekõike on oma tavad ja laulud 
ning selline oma maailm.

Nii siis läkski. Nüüd olen mina ka Uno 
Loop (või bakenbardid, sõltub, kust otsast 
vaadata) ja mitte isegi korraks ei kahetse, et 
andsin NSSSile sõrme, aga naiskoor võttis 
terve käe. 

Triin T
I alt
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Kõige õnnelikum olen: tasakaalus olles.
Parim nõuanne, mis mulle on antud: 
mõtted materialiseeruvad.
Lemmikriideese: Kreekast toodud haa-
rempüksid.
Mööduv aasta oli: üks raskemaid üldse. 
Läbi raskuste tähtede poole. 
Parim paik maailmas: mere ääres suures 
rahus. 
Kirjeldan end kolme sõnaga: vasturääkiv, 
okei suhtleja, ülesaavutaja. 
Imetlen: lapsevanemaid, kellel on mitu 
last ja suudavad sealjuures rahulikud olla. 
Tõeliselt ilus inimene on: lihtne ja siiras, 
rikkumata. 
Viimase elamuse sain: sõpradega klubis 
käies. 
Kardan: üksindust. 
Minu suurim saavutus on: magistrantuuri 
lõpetamine. 
Viimati ületasin end: eelmisel suvel päris 
mitmes valdkonnas. 
Lemmikfilm: „Mandariinid“
Ma pole kunagi: benji-hüpet teinud. 
Söök, milleta ei suuda: liha.
Viie aasta pärast: on mul kaks last ja 
töötan keskastme juhina. 
Hommikul ärgates: keedan lapsele putru 
ja teen meigi.
Olen suurepärane: üleplaneerija.

Ragne
vastab

AJATU KEVAD 2014



Seeria ühe naiskooritsükli valmimisest 
ehk Tenorid pea igal sammul

JUUBELI KILLUD!
Üleni juubeli sees olnuna tundus mulle raske kirjutada juubelist midagi uut ja huvitavat. Seepärast ma väga palju 

ei kirjutanudki. Lappasin hoopis läbi juubeli ettevalmistamise ajal peetud e-kirjavahetuse ja korjasin sealt välja 
toredamad ja iseloomulikumad killud. Maarja õhutusel panin lisaks ühte tabelisse kokku info juubeli raames esitatud 
raha taotlemiste ja selle tulemuste kohta. Mõnda kohta lisasin juurde segu oma praegustest ja toonastest mõtetest, 

mõni koht las olla niisama.

Juubelietenduse lavastaja leidmise osas 
meeldis mulle kõige rohkem see päris es-
imene peamiselt suvel aset leidnud staadi-
um, kus sai kõikvõimalikes kohtades tu-
ulates mõelda, kes üldse võiksid kõne alla 
tulla. Erinevatest peadest käisid läbi väga 
erinevad võimalused, teiste hulgas Andres 
Noormets, Kärt Tomingas, Alo Kõrve, Priit 
Strandberg, Kristjan Üksküla, Märt Avan-
di, Õ-fraktsioon, Tormi Kevvai, tandem 
Piret Krumm ja Katariina Tamm, Anatoli 
Tafitšuk. Päris esimesena pöördusime me 
lõpuks Von Krahli teatri näitleja Riina 
Maidre poole – olin teda näinud ühes eten-
duses, mille nad koos tantsija/koreograaf 
Maike Londiga olid teinud. See oli julgelt 
teistsugune ning meeldis mulle. Uku Uus-
bergi poole pöördumise mõte tuli Laglelt – 
tagantjärele sellele mõeldes olin lausa ülla-

tunud, et nii lihtne ja loogiline variant meil 
algusest peale mõttena peas ei mõlkunud. 
Maria Peterson tuli pähe, kui Riina Maidre 
oli pakkumisest juba loobunud ja Uku 
Uusberg ei olnud veel vastanud. Ühel het-
kel ei saanud ma enam peast välja Maarja 
poolt välja käidud mõtet, et naiskoorina 
peaksime me tööd andma naislavastajale. 
Siis ma isegi juba natuke lootsin, et Uku 
Uusberg (kes muidu on mu meelest ikka 
ülihea variant ühe koori juubelietenduse la-
vastajaks) meile ära ütleks, et me ikkagi just 
naislavastaja saaksime. 

Kõige ägedamaks hetkeks seoses lavasta-
ja ja kunstnik-stsenaristiga ning tegelikult 
vist kogu juubeli tegemisel üldse oli minu 
jaoks meie 25. novembri kokkusaamine 
Tallinnas, Komeedi kohvikus. Andriga 

kohtusime sel päeval esimest korda, Maria-
ga olime koos Maarja ja Triiniga juba va-
rem kokku saanud. See ideede tulevärk, 
mis selles kohvikus vähem kui tunniga 
taeva poole lendas, tekitas minus sellise us-
alduse, mis kandis mind kordagi pillamata 
kogu selle protsessi lõpuni. Näiteks tekkis 
sellel kokkusaamisel kahjuks teostamata 
jäänud mõte sellest, kuidas laulu „Lumi 
langeb“ ajal oleks kellegi käsi visanud aula 
rõdult alla lumehelbeid imiteerivaid val-
geid tablette. Ka mängisime me seal mh 
ideega tellida Maria Kõrvitsalt uudisteos 
„Ood ravimitele“, mille sisuks oleks olnud 
erinevad keerulised raviminimed, mille va-
hele oleksid üksikud lauljad röökinud „Pär-
naõis!“ ja „Kanarbik!“. Jah, need on sellised 
hetked, mis toidavad tükk aega hiljem ka. 

LAVASTAJA JA STSENARIST

Riina Maidre  Tue, Sep 16, 2014 at 11:50 PM Uku Uusberg  Sun, Sep 28, 2014 at 2:41 AM

To: Anne Haller 
Cc: Maarja Ülper , Triin Koch 
tere Anne, Maarja, Triin !

To: Anne Haller 
Cc: Maarja Ülper , Triin Koch 
tere Anne, Maarja, Triin !

ma tänan väga, et  minu peale mõtlesite ja sellise erakordse ettepanekuga 
mu poole pöördusite.
peale paar ööpäeva mõtte siia-sinna mõlgutamist, ütlen ma praegu siiski 
sellest võimalusest ära. 
kahel põhjusel, milledes mõlemas on suhteliselt raske mind ümber 
veenda ;))
ma kahtlustan, et ma ei ole siiski üldse mitte kompetentne sellise la-
vastuse loomisel. näiteks, Anne Türnpu, kes eelmine aasta tegi, ongi 
ilmselt ka (sisuliselt!) kõige parem naine sel alal. 
ja teiseks, oleks mulle talvisel perioodil Tartusse proovidesse käimine 
suhteliselt keeruline, et mitte öelda võimatu.... Olen küll koguaeg 
praegu võimaluste piires töine, aga tegelikult on mul kodus üks selleks 
ajaks pooleteise aastane poisike, kes ka kuidagi hoitud peab saama. 
ma tänan teid väga pika ja põhjaliku kirja eest.
 
muusika, mida laulate, ei ole mulle sugugi täiesti võõras!...
aga seekord – niimoodi.

õnnestumisi soovides,
riina maidre

Tänan teid väga põhjaliku kirja eest ja samavõrd vabandan oma veninud vastuse eest.
Minu vastuse venimine ongi tingitud sellest, et see mõte meeldib mulle, teatri ja 
koori ühendamine huvitab mind alati. Eriti eksootiline tundub asjaolu, et tegu 
on nii kõrge kvaliteediga naiskooriga. Aga..
Ma olen nädal aega oodanud selgust oma talvkevadistes tegemistes ja täna selgus 
lõplikult, et kevadtalvel tuleb välja üks lavastus, millega olen siiski niivõrd seotud, et 
ei saa end lubada kuhugi mujale. Eriti liinile Tallinn-Tartu. 
Ehk siis, ma kahjuks pean teile ära ütlema.
Ainuüksi “Raua needmine” naiste esituses kõlab kui vägev mõte ja tõeliselt in-
spireeriv kujund, millega teatriseeritult mängida, ja ka naiskoor oma olemuselt 
on teatripäraselt lummav inimkooslus. Usun sellesse.
Ja ma tunnen, et see ettevõtmine väärib pühendumust, mida minul sel ajal paraku anda 
ei ole võimalik. 
Aga ma väga loodan, et te leiate endale kellegi ja ma olen vajadusel abiks kon-
taktide otsimisel teatritsunftist.

Lugupidamisega,
Uku Uusberg

Maria Peterson  Wed, Oct 1, 2014 at 7:38 PM
To: Anne Haller 
Tere!
Suur tänu usalduse eest! Ma pean natukene kaaluma ajalisi võimalusi, aga kokku oleks põnev saada ja ehk tekib ka mõtteid!
Ma olen ise Tartus 6. oktoobril (seoses “Tuvi” etendusega Sadamateatris) ja ma arvan, et kuskil 17-18 vahel sobiks kohtumine 
hästi. Kuidas teile?
 Heade soovidega!
Maria Peterson

 Anne 
I alt
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Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. 
Js 55:12

Proloog: tenor Robert 
läheb kontserdile 
Kõik sai tegelikult alguse sellest, et Tartu 
ülikooli kammerkoori teine tenor Indrek 
ei saanud eelmise aasta kevadel kohe 
kuidagi kontserdile minna. Kuna aga juba 
olemasolevaid pileteid ei saanud kohe 
kindlasti raisku lasta, pakkus Indrek neid 
kammerkoori tublile laulumehele, esimesele 
tenorile Robertile, kes teadagi võimalusel 
kunagi ühestki kontserdipakkumisest 
ära ei ütle. Sedasi jõudiski Robert veidi 
ootamatult Vanemuise sümfooniaorkestri 
hooaja lõpetamise kontserdile, kus kanti 
ette Uppsala heliloomingukonkursi võit-
nud Rootsi helilooja Matthew Petersoni 
teos „And all the trees of the field will 
clap their hands“. Roberti muljed kõlanud 
teosest vääristasid igati selle nime: rõõmust 
rõkkavad ovatsioonid olla olnud täiesti 
omal kohal. 

Esimene osa: tenor Ken 
kirjutab heliloojale
Mullune sügis ei jõudnud veel alatagi, kui 
hakkasime mõtlema, milline võiks olla Tartu 
ülikooli kammerkoori võimaluste piires 
meie parim juubelikink oma kullakallile 
sõsarkoorile, Tartu ülikooli akadeemilisele 
naiskoorile. Juba algusest peale oli selle 
kõige juures kindlamast kindlam meie 
teadmine, et kingiks otsime naiskoorile 
seda, mis on kõige olulisem meile mõlemale 
– loomulikult koorimuusikat. Kuna viis 
aastat tagasi kinkis kammerkoor naiskoorile 
teose eesti heliloojalt, otsustasime seekord 
pöörata oma pilgud koduõuest kaugemale. 
Mõtted ekslesid siia-sinna, kuni Roberti 
silmis välgatas möödunud kevadel saadud 
võimsa kontserdielamuse ajel ettepanek – 
noor helilooja ja tenor Matthew Peterson 
Rootsist! Otsustasime proovida. 
Kammerkoori esimene tenor Ken sai 
ülesandeks võtta heliloojaga kontakti. 
Ken kirjutas, tutvustas naiskoori ja meie 
ühist dirigenti Triini ja võimaliku koostöö 
lõppeesmärki. Agarust täis vastus tuli 
hetkel New Yorgis viibinud Matthew’lt 
juba samal päeval ning mõne päeva pärast 
oli paika pandud teose valmimise tähtaeg, 
üldine vorm ja pikkus. Kui esimesed 
eelkokkulepped olid sõlmitud, hingasime 

sügavalt sisse ja välja ning maldasime lõpuks 
küsida, kui palju niisugune ettevõtmine 
ka maksma läheb. Seegi vastus saabus 
ruttu ning oli meie jaoks ootuspäraselt 
kergelt hingemattev. Võtsime seepeale 
südame rindu ja vastasime viisakalt omalt 
poolt, et meie võimalused on oma neli 
korda väiksemad (pisikese tingimisruumi 
ülespoole jätsime sealjuures ikkagi alles). 
Seda ootamatum oli helilooja jällegi rutakas 
vastus, et meie pakutud summa on talle 
igati sobiv. Vaid küsige ja teile antakse. 

Teine osa: tenor Andrus 
saab sõna
Alguses, kindlasti aga iga kooriteose 
loomise sünni juures peab olema sõna. 
Sestap oli meie järgmine ülesanne leida 
tellitud teosele tekst. Helilooja soovidest 
lähtuvalt pidime oma valiku „kitsendama“ 
ladina-, inglis- ja rootsikeelsetele tekstidele. 
Vahepeal mõtlesime, et äkki kasutada 
Kristiina Ehini inglise keelde tõlgitud 
luuletusi. Kuid mida rohkem me seda 
mõtet oma peas veeretasime, seda enam 
sai meie jaoks selgeks, et see ei lähe kohe 
mitte. Ragistasime muudkui aga oma 
ajusid edasi ja viimaks meenus Kenile 
mõne aasta tagune kammerkoori käest 
saadud jõulukink, koguteos „O Dorpat, 
urbs addictissima musis... Valik 17. sajandi 
Tartu juhuluulet“. Ilmalikud ladina-, 
vanakreeka- ja rootsikeelsed tekstid 
pidulikeks juhtumusteks Tartu ülikooli 
algusaegadest ehk ajast, kui Eesti alasid 
ja Tartu linna valitses Rootsi riigivõim. 
Tekstid, mis ühendavad ajaloosillaga endas 
nii Stockholmis elavat heliloojat kui Tartu 
ülikooli akadeemilist naiskoori. Valik üha 
ahenes. 
Nüüd pani oma pea tööle kammerkoori 
esimene tenor Andrus, kes valis juhuluule 
kogumikust välja ligi kümme erinevat 
teksti. Sellal, kui Ken kuu aega Moskvas 
oli, said Andrus, Indrek ja Robert Werneris 
kokku – uurisid, puurisid, sõelusid ja 
kaalusid –, lõpuks jäi pinnale kolm teksti: 
kaks ladinakeelset ja üks vanarootsikeelne. 
Kõik ajatutel teemadel: armastus, loodus 
ja elu mõte. Seejuures vanarootsikeelse 
teksti tegi kooriteose jaoks eriti sobivaks 
selle vorm: luuletuse iga rea esimene silp on 
ühtlasi noodinimetus ja niimoodi annavad 

need ridade algused kokku alt üles ja ülevalt 
alla kulgeva heliredeli. Andrus pani tekstid 
juba olemasolevate eestikeelsete tõlgete 
kaudu ümber inglise keelde ja läkitasime 
oma väljapakutud tekstikorpuse helilooja 
poole teele lootuses, et midagi sealt temale 
ehk sobib. Jällegi oli vastus kärme ja, 
üllatus-üllatus, helilooja võttis vastu kõik 
kolm meie pakutud teksti. Ja loometöö 
algaski.

Kolmas osa: tenor 
Matthew kirjutab 
Stockholmis muusikat
Ülejäänud tenorid Indrek, Andrus, Robert 
ja Ken ootavad kannatamatult Tartus. 

Epiloog: Tartu tõuseb  
10. märts 2015 kell 15.34. Tartu ülikooli 
akadeemilise naiskoori juubelikontsertideni 
on jäänud 17 päeva ja Keni e-postkasti 
potsatab Matthew’lt kiri teemaga „draft“. 
Seda „visandit“ oli kokku 21 lehekülge ja 
see oli täis kümmet minutit nelja- kuni 
kaheksahäälset naiskoorimuusikat. Olime 
uudishimust lõhkemas, ent meist keegi siin 
polnud võimeline aru saama, kuidas see 
visand kõlada võiks. Pärisime taas heliloojalt 
järele ning paari päeva pärast jõudis meieni 
teose midi-fail. Ja siis me kuulasime. 
Kuulasime ja olime õnnelikud. Sest see 
oli muusika. See oli meie kingitus Tartu 
ülikooli akadeemilisele naiskoorile nende 
70. sünnipäevaks – kohati tõsimeelne ja 
süvenenud, paiguti energiat täis ja rõõmust 
pakatav, osalt tagasihoidlik ja siiras, teisalt 
paljunõudlik ja sügav. Täpselt nii, nagu seda 
on meie jaoks meile nii armas naiskoor ise. 
Ühiste kiirete mõttetalgute tulemusel ja 
Marju Lepajõe grammatilise abiga leidis 
kingitus ka väärika nime „Surgit Dorpatum“ 
ehk „Tartu tõuseb“. Niikaua kui peahoone 
paarisaja-aastaste müüride vahel kõlab suust 
ja südamest Tartu ülikooli akadeemilise 
naiskoori laul, võime olla täiesti kindlad, 
et Tartu on tõusuteel. Selles on veendunud 
kogu Tartu ülikooli kammerkoor. 

Ken
I tenor, TÜKK
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Katariina ja Nero liitumine oli Maria ja Andri ettepanek. Seda, et kaasata võiks ka näitlejaid, olime arutanud, ent konkreetsed nimed 
pakkusid Maria ja Andri välja enne esimest kohtumist kogu naiskooriga. Kuna väljaspool proove me näitlejatega eraldi kokku ei saanud-
ki, pole mul siia lisada ühtegi faktikildu Katariina ja Neroga kokkulepitu kohta. Võib-olla ainult üks selline natuke naljakas, aga üsna 
iseloomulik kirjavahetus Andriga. 

NÄITLEJAD 

Andri Luup  Sun, Feb 22, 2015 at 9:26 PM Andri Luup  Mon, Feb 23, 2015 at 11:26 PM
To: Anne Haller
Subject: Jalanumber

To: Anne Haller
Nero jalanumber.

Katariina saatis oma info suuruste kohta. Äkki räägime nädala 
keskel natuke telefonis - peame plaani.
Begin forwarded message:
 Date: 22 Feb 2015 20:56:59 EET
 Subject: Re: jalanumber
 Tere Andri.
 Jalanumber 39 ja riiete suurus 36 ehk M. Vahel pluuside  
 ja jakkide puhul isegi 38, tingitud ujuja õlgadest.
 Katariina

Begin forwarded message:
Subject: Re: jalanumber
jalanumber on 43japool. Tavaliselt kannan 44 numbrit. 

Ma ei ole konfliktiga, mis erinevate lavas-
tusideede ja nende elluviimisega seoses 
minu jaoks juubelil tekkis, siiani lõpli-
kult  rahu teinud. Demokraatia ja kõiki 
puudutavate asjade koos otsustamine on 
minu jaoks vaieldamatu ja vääramatu väär-
tus. Samamoodi on minu jaoks aga väärtus 
looja õigus luua. Kuidas, kuhu ja kelle ka-
suks või kahjuks nende vahele piir tõmma-
ta, kui need konflikti satuvad? 

Demokraatia põhimõtteid tuleb kindlasti 
rakendada nii lavastaja kui juubelietenduse 
idee valikul, mis juubeli näitel tähendas 
minu jaoks eelkõige kõigi asjaosaliste õigust 
ja võimalust esitada oma lavastajakandidaate 
ja kontsert-etenduse ideid ning nende osas 
kuni nende välja valimiseni kaasa rääkida. 
Mulle tundub aga viljatu ja isegi piinlik 
oma ala professionaalist lavastaja (ja antud 
juhul ka stsenaristi) nägemusega vaidlemine 
ja selle arvustamine, püüd painutada seda 
endale meelepärasemas suunas. Me ju ise 

valisime nad oma partneriks ja nad on vaiel-
damatud professionaalid. Sellest tulenevalt 
lasus meil minu arusaamist mööda lausa 
kohustus meie enda poolt mängu kaasatud 
tegijaid usaldada ja neile tegutsemisel vabad 
käed anda. Mh sisaldas ja sisaldab see ko-
hustus minu jaoks ka seda, et me usaldame 
nende (meie valitud) tegijate õigust ebaõn-
nestuda. Sest ainult sellisest usaldusest saab 
minu arvates midagi sündida. Loomiseks 
on vaja julgust riskida, hirm ebaõnnestuda 
püüab riski pigem välistada. 

Eeltoodu ei tähenda, et minu arvates pole 
kooril pärast lavastaja (ja stsenaristi) asja 
juurde asumist enam üldse sõnaõigust. 
Kindlasti on, aga minu enda jaoks piirdub 
see õigus nende valdkondadega, kus n-ö 
bossiks oleme just meie. Nii on meil – või 
koorilaulu spetsiifikat arvestades eelkõige 
dirigendil – kahtlemata õigus võtta lausa 
valjuhäälselt sõna kõiges muusikasse puu-
tuvas. Samamoodi on meil juubeli korral-

dajatena õigus öelda, kui mõne idee teosta-
misele seab omad piirid raha. Kostüümide 
kandjatena on meil ilmselt õigus väljendada 
oma seisukohta sellegi osas, mida kunstnik 
meie seljas näha tahab. Sealt edasi peaksime 
me minu arusaamist mööda aga käima juba 
kikivarvul, sest see on ala, kus demokraatia 
põhimõtete üle valitseb kunstniku loomev-
abadus. Mulle endale jäi juubelist aga suhu 
maik, et sellesse alasse marsissime me nii 
mõnigi kord üsna hoogsalt sisse, vähemalt 
korra ületasin ma ettevaatust unustades 
seda piiri isegi. See on koht, millest ma ise 
olen alles õppimas ja millest minu meelest 
on väga oluline õppida, mitte ainult juubeli 
või muude sarnaste ürituste kontekstis. Mu 
jaoks seondub see kõik üleüldise küsimuse-
ga vabadusest/õigusest ning vastutusest/ko-
hustusest. Üht teiseta ei ole ja nõuda üht 
tähendab seepärast automaatselt vajadust 
olla valmis kandma ka teist.

KONTSERT-ETENDUS // Kontsert-etenduse kontseptsioon

Maarja Ülper  Wed, Sep 17, 2014 at 11:32 AMMaarja Ülper Mon, Nov 3, 2014 at 7:28 PM

To: Ragne Kasesalu , Lagle Heinmaa, Anne Haller 
Subject: Mõtteid juubelist

To: Triin Koch, Anne Haller 
Subject: Mõned mõtted juubeliks

Hei!

Saime eelmisel nädalal koos Anne ja Triiniga kokku ning 
rääkisime juubelist.
Hästi esialgne ideeraamistik tõukub minu jaoks Anne ja La-
gle sõnadest - ühelt poolt Anne lause, et meie repertuaaris 
on palju loodustemaatikat, teisalt Lagle mõte kasutada plaa-
di juures idude-võrsete mõtet. Seega seda edasi arendades ja 
juurde pannes Raua needmise + Maria Kõrvitsa väänkasvude 
kõikvõimsuse on tulnud mõte kasutada looduse kõikvõim-
sust kui algset ideed kogu meie juubelikontseptsiooni osas. Et 
siis inimene on kokkuvõttes siiski looduse meelevallas ja isegi 
siis, kui me arvame, et me kontrollime olukorda, me seda 
tegelikult ei tee. Siit siis link rauaneedmisele - inimene loob 
midagi, mille lõpptulemuse osas pole tal vähematki sõnaõi-
gust - asi hakkab elama oma elu.

Maarja

Hei!

Olen mõlgutanud nii ja naa pidi. Et saada teemale täpsemat ja veeelgi 
konkreetsemat fookust. Pakun siinkohal kaks ideekest välja, lähtun siiski 
esialgu kokkulepitud looduse/mingi suurema jõu võimust meie üle. /.../
1) Jumal loonud taeva ja maa. Ka Aadama ja Eva. Ning jätnud noile vaba-
duse valida, kas hammustada tükike hea ja kurja puust. Edasist teame isegi.
Jumal lõi ja teadis ette, et Aadam ja Eva langevad pattu. 
Inimene loonud raua. Soost võetud maagist. Mürgitanud seda loitsude ja 
ussiilaga. Mõelnud, et saab hea relva vaenlase vastu. Kuid raud lõiganud tal 
enesel jalad. Vaevalt, et inime seda ette aimas.
Ja väänkasvud pressivad ikka läbi praegude. Ikka ja alati. Aegade algusest 
peale. Isegi siis, kui me oma jalad kaotame.
2) Kas inimene karjatab “Mu Jumal, mu Jumal, miks oled Sa mind maha 
jätnud?” alles siis, kui ta peab tunnistama oma nõrkust kõige oleva ees? Kas 
põlv ei nõtku sugugi varem? Aga hiljem?
Siia juurde lugu kahest Peipsi mehest, kes uppumishirmust lubanud Jum-
alale, et kui noid päästab, siis saab kirikul ilus lühter olema. Pääsesidki 
teised puhta nahaga. Aga kirkusse viisid küünla, ehk aitab sellestki.
/.../
Homseni!
Maarja

Anne Haller  Mon, Aug 4, 2014 at 3:41 PM

To: Ragne Kasesalu 
Cc: Triin Koch, Lagle Heinmaa, Maarja Ülper 
Subject: Juubeli koosolek
Tere!
Lubasin, et panen kirja mõned juubeliga seonduvad mõtted. 
Mulle endale on  /.../ järjest rohkem meeldima hakanud ja ligemale tulnud Maarja poolt välja käidud mõte keskenduda juubelil Väikestele 
asjadele. Justkui iseenesest on mulle kätte hakanud mitmeid raamatuid, mis mind selle teemaga on väga haakinud. Üks sügavamaid ela-
musi oli Leelo Lauritsa äsja ilmunud “Kütioru tillukesed asjad”, aga ka Lauri Sommeri raamatud tema erinevatest elukohtadest, kus räägi-
takse peamiselt väikestest, igapäevastest asjadest, mis kokku mõjuvad aga kuidagi maagiliselt. Kokkusattumused ehk sünkroonsused on 
ju ka tegelikult ainult väikesed asjad, mis oma koosmõjus millegi suurema tähenduse omandavad. Ja lõppkokkuvõttes oleme me ju kõik 
alguse saanud väikestest asjadest - õigel ajal kohatud pilgust, õigel hetkel kinni võetud käest:). Ma võibolla ei oska seda hästi sõnadesse 
praegu panna, aga igatahes minuga heliseb see teema praeguses ajas, kus kõigil on kiire ja kõik tegelevad mingite suurte ja tähtsate asja-
dega, väga kaasa. 
Kuidas seda teemat lauluga ja meie kooriga seostada? Eks mõnes mõttes ole ju piano muusikas ka väike asi - väike vaikne hääl. Ja dünaa-
mikamärgid (rõhutused, laiendused jms) on ju ka mõnes mõttes väiksed asjad - nende märkamine ja tähele panemine ja välja laulmine on 
mingis mõttes väikeste asjade (millest samas muusika sünnibki) välja toomine. Mingite kõlamotiivide kui väikeste asjade välja toomine 
võib olla väike asi ja isegi laulutekst võib olla mingis mõttes väike asi (heas mõttes mingis mõttes muidugi): 
Muus kui muusikalises mõttes - meie kui Tartu koor oleme  Tallinna kooride kõrval justkui väikelinna koor, kelle puhul tõusetub kohati 
üsna teravalt, kas väike (võrreldes suure Tallinnaga) saab üldse ellu jääda või elujõuline olla?  Ka tundus mulle äge vestluses Karoliinaga 
sündinud mõte, et Väikeste asjade teemat juubelihooaja teemaks valides saaksime me sellesse lauljaid kaasata nt ka nii, et paluda neist 
igaühel mingis vormis (kas siis vastava veebikeskkonna loomisega või päeviku vormis või mis tahes muus vormis) igast proovist ja nais-
koori esinemisest talletada ja kirja panna üks väike asi, mis neile just selles proovis või esinemises oluline oli ja meelde jäi. Mõelge, kuidas 
see võiks proove muuta või vähemalt mõjutada, kui igaüks keskendub igas proovis sellele, et leida sealt enda jaoks iga kord üks väike asi. 
Juubelikontserdil saaks neid mõtteid siis äkki kuidagi jagada või äkki nendest just kontserdi sõnalise osa üles ehitadagi. Minu meelest äge 
ja tegemist vääriv mõte. /.../
Anne
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Siiani on naljakas mõelda, kuidas me eten-
dusele pealkirja otsisime. Esimese rahataot-
luse pidime teele panema juba 2014. aasta 
15. augustil. Sel hetkel oli etendusest teada 
ainult see, et me esitame selles „Raua need-
mist“. Kuidagi pidime me etendust oma ra-

hataotluses aga nimetama ja nii sai etenduse 
pealkirjaks märgitud „Musta mulda me 
mõlemad“. Üldse meeldisid meile sel hetkel 
sellised morbiidsed pealkirjad – läbi käisid 
ka nt „Surma sepipada“ ja „Sina maassa, 
mina maassa“. 

Vist millalgi septembris nägi Maarja unes 
pealkirja „Tung. Raud“ ja sellise nime sai 
loodav etendus meie jaoks pikaks ajaks. 
Stsenaariumi valmides selgus aga, et sellega 
pealkiri hästi ei haaku. 

Ma imestan jätkuvalt selle üle, mida kõike 
aitab lahendada ja paremaks teha vahetu, 
üks-ühele suhtlemine inimestega. Ma ju 
tean seda küll, aga avastan selle teadmise 
enda jaoks aeg-ajalt ikkagi uuesti. Ühe sellise 
näitena jäi mulle väga südamesse see, kuidas 
inimesed reageerisid, kui ma neile helistasin 
ja uurisin, mida nad arvavad mõttest teha 
27. märtsi õhtul ära jäänud suurvormi ase-
mel hoopis järgmise õhtu ulmelisele kont-

sert-etendusele vastanduv akadeemiline 
kontsert. Ma olin nii tänulik ja üllatunudki 
selle üle, kui altid olid inimesed arutama 
ja kui varmalt nad omapoolseid ideid pa-
kkusid. Mõte, et igat laulu võiks kontserdil 
teadustada erinev laulja, sündis just sellisest 
vestlusest – selle ettepaneku tegi Mae. 

Tagantjärele mõeldes oli sellise vahetu suh-
tlemise vajaduse alahindamine vähemalt 

mingil perioodil vist ka üks juubeli kor-
raldamise suuremaid puudujääke. Kõigi 
muude asjaajamiste kõrval unustasin ma 
vahepeal ära, kui tähtis on inimestega näost 
näkku rääkida. Kõige kriitilisemal hetkel 
tuletas mulle seda meelde Triin ja mul on 
siiani piinlik, et seda pidi mulle meelde tu-
letama. See on asi, mille kohta ma tahaksin 
väga öelda, et ma tulin selle peale ise. 

Kontsert-etenduse pealkiri

KOOR

Andri Luup  Sat, Jan 24, 2015 at 8:56 PM

To: Anne Haller 
Cc: Maarja Ülper, Maria Peterson, Triin Koch 
Suur tänu / stsenaariumi algsele versioonile saadetud / kommentaaride eest. Mulle tunduvad need põhjalikud ja täpsed. Eks ilmselt kirju-
tamisel sünnib ka palju intuitiivselt ja alguses pole isegi mõistuslikke selgitusi kõigele, aga ma püüan kindlasti kõike analüüsida nii hästi 
kui suudan. Nii mõndagi tajun teiega sarnaselt. 
Minu peamine eeldus oli - et tahate vähem ringi liikuda, rohkem olla koor, kui liikumisrühm. 
Mulle meeldib teie mõnus irooniline igatsus - olen täiesti ühel meelel, et tasuks mõnusalt hea huumoriga olla nii kriitiline kui enesek-
riitiline. Ses osas on see gala vorm üsna võimalusterohke. Välja jõudmise kohta tundus õige liikuda tehislikust pärise ja tegeliku poole, 
et inimestel tekiks sellesuunalisi seoseid ja mõtteid kuulates-vaadates. Täiendavaid täpsustusi tasuks otsida ka gala loogikast, mitte ainult 
laulude loogikast. See nn ainult Raua Needmise loogikale keskendumine on etenduseväline ja muusikaline loogika, mitte etenduse või 
loo enda loogika, aga katsun seda kindlasti arvestada, et kas rohkem siis tekstiga rõhutada seda vms. /.../
Ses mõttes on hea ja vajalik, et saame proovi külastada. Vajaksin ka teie suusõnalist fantaasiat teemal, mismoodi teie gaalat tähistaksite 
kui see olekski päriselt juubeli-gaala - mis osad teil siis oleks õhtu jooksul - auhinnad, preemiad, tänu, tulevikuplaanid vms. See annab 
äkki meile mõtteainet, kui tahame nn veelgi loogilisemalt lugu jutustada. See on niisama mõtte ärgitamiseks muidugi, me ei pea midagi 
vägisi juurde leidma. /.../
Marslaste osatäitjaid saab nii valida, et mõjuksid vaimukana ja mitte loo mõttes valesti. Seda saame kohtudes analüüsida ja läbi mõelda, 
mis mõtted teil tekkisid ja mis meie plaan oli. 
Pealkirjale ikka midagi plasti- ja kile-maailmast on kaval leida kindlasti. Plaster.
Usun, et kohapeal tekib häid täiendavaid mõtteid, kui näeme ruumi ja inimesi, kes laule esitavad jne. 

Tervitan
Andri

Andri Luup  Fri, Jan 23, 2015 at 9:15 PM

To: Anne Haller , Maarja Ülper, Maria Peterson 
Subjekt: pealkirjade variante

Tere Anne, tegime ka mõned pealkirja variandid kiirelt teile arutamiseks. Äkki siit mõni haagib teile.

Substants; Supstants; Eba-maine; Teine lainepikkus; Kaikujad (kosmoses); Plastika drastika; Drastika. Plastika. Müstika.
püüdsin mõelda variante just algmateeriate ja rauaneedmise teemal - sealt ka substants, plastika jne.  Algaine.

Aga Tung.Raud. tundub mulle natuke liiga vaimukas.  Raud.Tung. oleks ses mõttes parem.
Tervitan
Andri

Toetaja Taotletud 
summa €

Saadud 
summa €

Kommentaarid

Tartu linn 7000 4000 + 
1000

Tartu linna 2015. aasta eelarvest eraldati naiskoorile taotletud 7000 eurost 
4000. Mõned nädalad enne juubelit otsustas linnavalitsus omaalgatuslikult 
aga teha naiskoorile juubeli puhul 1000 eurose sihtotstarbelise eraldise.

Eesti kultuurkapital 
(rahvakultuuri sihtkapital)

2546 0 Esitati kaks taotlust.

Eesti kultuutkapital 
(helikunsti sihtkapital)

3000 0 Stipendiumitaotlus esitati nimetatud summale koos kammerkooriga.

Eesti Kultuurkapital 
(näitekunsti sihtkapital)

2600 0

Eesti Kultuurkapital
(Tartumaa ekspertgrupp)

550 450

Hasartmängu-maksu nõukogu 6000 0

Tartu Kultuurkapital 700 200

Eesti Autorite Ühing 1000 489,2 Naiskoori esitatud toetuse taotluse jättis EAÜ rahuldamata, ent mõned näda-
lad enne juubelit vabastas EAÜ omaalgatuslikult naiskoori autoritasu mak-
smise kohustusest Tartu kontsertide pealt. EAÜ premeeris sedasi naiskoori 
hea koostöö eest EAÜ-ga kontsertide korraldamisel. Saadud summa lahtrisse 
märgitud summa võrdub ligikaudselt summaga, mille naiskoor oleks pidanud 
Tartu kontsertidelt autoritasudena maksma.

Kultuuri-ministeerium 7000
Kokku 27 246 5689,2

Muud tuluallikad

Tartu Ülikool 4150 Tegemist on ligikaudse summaga, mille ulatuses võttis Tartu Ülikool 
enda kanda osa juubeliga seotud kuludest (nt aula rent, multimeedia 
teenused).

Tartu Üliõpilasmaja 2968 Osa iga-aastaselt naiskoorile eraldatavast tegevustoetusest
Eesti Tantsu- ja Laulupeo SA 285

Lauljate omaosalus 940

Tulu peolt ning piletite, 
kavade ja meenete müügist

12 371,2

Kokku 20 714,2
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Kontsert-etenduse meeskond: Lavastaja: Maria Peterson (Theatrum) • Kunstnik-stsenarist: Andri Luup (Theatrum) • 
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Stimmer

Esitatud rahataotlused ja eraldatud toetused
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1. Kui Sa peaksid „Kasvu.Hoone“  ettevalmistusprotsessi pinnalt kellelegi naiskoori kirjeldama, 
siis kuidas Sa seda teeksid?
2. Kas ja mida Sa „Kasvu.Hoone“ ettevalmistamise käigus õppisid?
3. Kas Sa teeksid tagantjärgi midagi teisiti?
4. Mis oli Sinu jaoks kogu selle protsessi juures kõige suurem elamus?
5. Sinu lemmiklaul etenduses?

Andri Luup  
1. Oskan esile tuua paar asja – esiteks, et see koor ei ole akadeemiline selle halvas tähenduses. Ei ole ühesõnaga igav, tundeline luigelaulukoor. 
Vaid vastupidi: avatud, elus, värske, kaasaegne koor. Ja muusikaliselt julge koor, niipalju kui mina sellest aru saan. Ja heaks teeb esituse 
tavaliselt just see, kui huvitavad ja avarapilgulised on esitajad. Ja kuna esitajad on kõik selles kooris väga rikka elu-ampluaaga, siis ei teki 
seda probleemi, et keegi midagi uut oma elust esitusse kaasa ei tooks.
2. Kindlasti õppisin kõikvõimalikke uusi elemente. Aga siinkohal oskan tuua välja näiteks koostöövalmiduse ja avatuse uuele, et ühise 
tahte olemasolul on võimalik leida ühine keel nii helis, sõnas kui pildis. Ühtne ühendav vorm. Ja ainult usalduses on peidus ideaalsed 
võimalused tõeliseks koostööks.
3. Ei teeks. Teeksin kõik samamoodi. Väga liigutav oli lõpuks saalis kontserdil viibida. Kui kõik uued ja endised-praegused kooriliikmed 
püsti tõusid, siis oli selge, et see koor on kõigile väga kallis.
4. Kui kenad ja ilusad on inimesed nii kaug- kui lähivaates. Koor võimaldab sellist vaadet, kui vaatad kaugelt, siis näed nagu mingit 
metsa, kui tuled ligidale, siis näed puid. See karge ilu tuli esile nii lauludes kui ka hästi julgetes videointervjuudes. Sest koor varjab või 
ühtlustab teinekord isiksuse ära, aga võimsaks lähevad asjad siis, kui koor ei peida isiksusi, vaid toob nad esile ja ühte häält laulma. Ma 
sain koorimuusika kui sellisega taas lähedaseks.
5. Mul oli palju lemmikuid, aga „Raua needmine“ jäi meelde, et oli tavapärasest elulisema 
rakursiga ja pingestatud esitus.

Maria Peterson
1. Kuna sõna koor on juba ainuses, siis oli minu ettekujutus ka pigem, et see on üks ühtne meeskond, kes mõtleb ühes suunas. Kui ma 
kooriga esimest korda kohtusin, mõistsin, et see koosneb siiski väga eriilmelistest inimestest. Sain kohe aru, et see on ka see, mis selle töö 
mulle põnevaks teeb. Kuidas jõuda nii paljude inimestega ühise nägemuseni.  
2.  Õppisin seda, et kui on väga selge mõte, siis on hea julge proovis käia ja ka teisi nakatada.
3. Ma arvan, et tuli üks ilus terviklik, hea huumoriga, suurepärase ettekandega ja oma mõtet kandev kontsertetendus. Vastus on seega, 
et ei teeks.
4. Koorilaulu ilu.
5. Lemmiklauluks kujunes  „Lumi langeb tasa“.

VIIS KÜSIMUST

Mulle väga meeldis lõpp-
tulemus ja selleni 
jõudmise protsess. Mulle 
hullult meeldib kõrvalt 

jälgida, kuidas lavastaja töötab. Nii 
huvitav on vaadata, kuidas keegi hakkab 
minu maailmas toimetama; kõik see, 
mida ta seal näeb ja millised seosed temal 
tekivad. Ma tahaks väga näha kõrvalt 
mingit tundi, kus lavastajaid õpetatakse, 
et näha, kust nende mõtted tulevad. See 
on nii ergastav, äge ja ootamatu, teeb 
oma kitsast pilti laiemaks. Tahaks ise ka 
nii osata. 

Selle põneva maailma sees oleks juubelit 
tehes tahtnud rohkemgi olla. Sellest het-
kest, kui lavastaja ja stsenarist said proovis 
natuke kauem olla, hakkas kogu protsess 
mulle väga meeldima. Kahju, et see toimus 
üsna lühikese aja jooksul: alles jõudsid nau-
tima hakata, kui  juba oligi läbi. 

Mulle oli üllatus, et vähemalt alguses ei ol-

nud naiskoor väga aldis lavastaja ja stsenar-
isti hullumeelse ideega kaasa minema. See 
umbusklikkus ja kahtlustav hoiak üllatas, 
eriti seepärast, et naiskoor on ju teistmoodi 
asju varemgi teinud. Võib-olla oli seekord 
asi ka selles, et juubeli teema ¬¬¬¬– vastan-
dumine – ei andnud ennast nii otse kätte 
kui eelmise juubeli naiste teema. Kui teema 
tekitab igaühes palju erinevaid mõtteid,  on 
raskem leppida või kaasa minna selle ühe 
tõlgendusega, mille stsenarist ja lavastaja 
on valinud. Aga minuni jõudnud tagasiside 
põhjal võin öelda, et publikus tekitas see 
kontsert-etendus igal juhul mõtteid, oli 
mõjus. Ja kui koorile ühel hetkel oma saa-
tus möödapääsmatult selge oli, koondus 
ka naiskoor  ja astus väga selgelt koos ühes 
suunas.   

Ühte suurimat elamust on raske niimoodi 
fikseerida. Üks, mida tavalise kontserdi ajal 
niimoodi ei tunne ega tunneta, oli publiku 
reaktsioon. Sealjuures ka see, kui erinevalt 

Tartu ja Tallinna kontserdi publik reageeris. 
See, kuidas algul olid kõik justkui ootel 
ega saanud hästi aru, mis toimuma hakk-
ab. Kuidas publik ühel hetkel üles sulama 
ja reageerima hakkas,  kuidas see järjest 
tuure üles võttis. See kõik andis endale 
hoogu juurde ja ka publik sai seeläbi endale 
etenduses justkui omaette rolli. Publik oli 
nagu üks lisandunud osapool, kellega enne 
etendust ei olnud osanudki arvestada. Tav-
akontserdil tajume me publiku reaktsiooni 
ju aplausi kaudu – see on kas valjem või 
väiksem –, aga publikut niimoodi vahet-
ult reageerimas tunda oli minu jaoks ebat-
avaline ja üllatav. Äge. 

Ja mu lemmiklaul etenusest on ikkagi 
„Raua needmine“. „Raua needmine“ ja 
„Piibelehed“. 

Triin
dirigent

Tagasipilk juubelile
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On viimses kui mäes peidus laulev muusik

Kui kuulsin, et veedame 
kevadel  nädala Saksamaal 
Marktoberdorfis, mis asub 
Alpide lähedal, lootsin ma, 

et iga päev näeb seal välja kui stseen 
„Helisevast muusikast“. Omaette unis-
tasin, et läheme kambakesi Alpidesse 
laulma ja joodeldama. Reaalsuses ronisin 
ma tegelikult vaid ühe korra mööda 
matkateed panoraamvaatepunkti ning tee 
peal laulsin ja keerutasin tervest hingest. 
Selle asemel et mäejalamil niisama 
leelotada, osalesime hoopis maailmas 
tuntud ja austatud rahvusvahelisel 
kammerkooride konkursil. 

Mina olin enamiku ajast närviline ega 
teadnud, kuidas enne lavale minekut 
käitudagi. Polnud varem kunagi nii 
prestiižsel üritusel käinud. Samuti muutis 
mind närvipuntraks asjaolu, et veedan 
lähedaselt aega naistega, keda olen 
tundnud vaid pool aastat. Ilmselgelt kadus 
minu põhjendamatu hirm lauluõdede 
ees kiirelt, kuid konkursinärv jäi minuga 
terveks nädalaks. Õnneks möödusid kõik 
vabad hetked, mis meil olid, lõbusalt 
ja pingevabalt. Tore oli see, et meil oli 
võimalus jalutada linna peal ringi ja näha 
ka ümbrust, ei pidanud ainult majas sees 
istuma. Olles ise rohkem linnainimene, 

olin ma väga rõõmus, kui sain tee ääres 
olevaid lehmi paitada ja katsuda ja kõndida 
nii maalilises kohas ringi.

Päevad olid meil Saksamaal pikad ja 
väsitavad. Ajakava oli tihe ja kohustusi täis. 
Pidime iga päev kohe varahommikul ärkama 
ja sõitma bussiga ööbimiskohast (kuhu 
algselt jõudsime kottpimedas ning pidime 
öise orienteerumisretkega oma majad 
käsikaudu üles leidma) Marktoberdorfi 
esinemissaali või siis klassiruumi, mis meile 
oli määratud. Hommikupoole oli meil vaja 
laulda konkursilugusid ning õhtul sõidutati 
meid mõnda teise linna, kus toimusid 

MÄRTS MAI



kontserdid koos teiste kooridega. Kõige 
meeldejäävam kontsert oli meil linnas Bad 
Hindelang koos Kuuba kooriga Coralina 
ning Lõuna-Korea kooriga Gracias Choir. 
See kontsert jäi eredasti meelde, sest Kuuba 
koor laulis nii rütmikaid ja mõnusaid 
palasid ning Lõuna-Korea koor oli lihtsalt 
vapustav – mitte väga üllatavalt võitsid 
nad ka terve konkursi. Iga kord enne 
konkursilavale minemist olid minu närvid 
nii püsti, et ajas lausa iiveldama, kuid juba 
laval publiku ja žürii ees seistes suutsin 
rahuneda. Praegu meenutades tundub, et 
konkursiesinemised läksid meil kõik ilma 
suuremate viperusteta.

Meie naiskoor oli võistlustules koos nelja 
teise naiskooriga. Teised koorid olid pärit 
Lätist, Ungarist, Ukrainast ja Saksamaalt. 
Naiskooride kategoorias saime auväärse 
kolmanda koha, võitjaks tuli Läti naiskoor 
Balta, teise koha saavutas Ukraina 
Mõkolajivi kultuurikolledži akadeemiline 
naiskoor. Mina olen väga uhke meie 
esinemiste üle, sest laval higistades ja lauldes 
andsime me endast kõik, mida anda sai. 

Terve reis oli emotsioone täis, nii positiivseid 
kui ka negatiivseid. Kõik meeldivad hetked 
ühiselt laval pingutades, klassiruumis 
harjutades, puhates, bussis sõites ja öine 

pidu suures telgis elava muusikaga muutsid 
selle reisi kohutavalt lõbusaks ning usun, 
et need toredad hetked koos ongi need 
mälestused, mis reisist jäävad. Ainus 
negatiivne asi, mis mul südamel ikka veel 
kripeldab, on see, et toit, mis meile pakuti, 
oli tihti liiga äädikane ja minu maitsepalett 
oli kõigest sellest segaduses. 

Lisanne
II alt

Meie pere suve ajaarvamine 
algab Triini laulupäevade 
kuupäevast. Juba jõululaua 
taga küsib isa, millal peaks 

hakkama töölt puhkust küsima, ema sätib 
mõttes juba lillepotte, Triin kannab ette 
ja mina elan kaasa. Neist kahest päevast 
on saanud sama oluline traditsioon nagu 
uusaasta, jõulud, jaanipäev. 

Minu esimene mõnu seisneb selles, et saan 
laulupäevadele eelneva reede alati töölt 
vabaks võtta, et Pöksis traktori rooli istuda 
ja muru niita. Kui selle põhjendusega 
lagedale tulles, ei julge peenike naisülemus 
mulle piiksugi vastu 
vaielda. (Kunagi aastate 
eest oli mul maskuliinne 
naisülemus, kelle puhul 
toimis lause: „Ma ei saa 
koosolekule tulla, mul on 
küünetehnik.“) 

Pöksi murutehnikust on 
minust tänu teile kõi- 
gile sirgunud arvestatav 
helilooja ja lõkkedirigent. Täiesti 
häbenemata – see sobib mulle ja sihid on 
kõrged. Peale teose „Sitalammased“ esialgse 
tugeva ent argliku versiooni arenemist 
kaanoniks on mõttes kerge oratooriumgi. 
Loomulikult ei sooviks ma jääda ühe-
teose-loojaks, aga kogu aeg ei tule vaimu 
peale. Ega ma Pärt ole, kes matemaatika 
muusikaks teeb. Ja väga viisakad lood muru 
peal legendiks ei saa. Neid ma ei oska ka 
väga. 

Tänu laulupäevale saab Pöks suve alguseks 
alati elamiskorda. Muidu vikitaks ehk 
jaanipäevani ja molutaks niisama, aga nüüd 
on midagi tähtsat, mille nimel pingutada. 
Kui mõned aastad tagasi tõrjus ema-Heli 
kiituse peale „Teil on siin kõik niiiiiiii ilus!“, 
et „ah, mis te nüüd“, siis nüüd on ka tema 
hinges rahu ja tõesti kõik on imeilus. Ja on 
suur rõõm seda teie kõigiga jagada. 

Juba on teie seas välja kujunenud 
esimesed saabujad, kindlad telgikohad. 
Rahvariidetraati elektri- 
postide vahelt ei võta me vahepealseks 
aastaks enam ammu maha. Lipuheiskamine 
ja Triini huumoritertsiga tembitud 
pidulikkus võtab ikka pisara märjaks (nii 
ütleks Värnik). Ja „tere-tere ema ja isa ja 
õde ja vend“ hellitab tõesti meie kõigi 
hingi; pärast seda on lihtsam edasi minna, 
sest vähemalt üks härdushetk on möödas. 

Huuhhh... 

Olen alati mõelnud, et kui meie esivanemad 
kogu seda möllu ja ilu ülevalt vaatavad, 
tunnevad nad, et midagi on nende eludes 
väga hästi ja õigesti läinud. Armastatud, 
hoitud ja hooldatud kodu, kus uued põlved 
uute inimeste ja traditsioonidega neid kõiki 
austavad. Ei oleks üldse paha, kui sel suvel 
saadaks kogu üritust väike droon! No et 
kuidas me sealt ülevalt paistame. 

Mõnus on aastas korra morssi juua. Ja 
ühistoitu süüa. Ja tore, et kogu küla kihama 
lööb ja tööd saab. Kui hakata mõtlema, siis 
on ühes ettevõtmises väga palju kõrvalilu. 

Ainult naabri-koerad pannaks 
kinni, mistõttu tuleb neid ala-
Pöksis vaatamas käia. Aga selle 
elab ka üle. 

Õhtune kontsert meeldib 

mulle eelkõige selle pärast, 
et kohal 
on Sulbi 
aukodanik 

ja meie vanaonu Jaan, 
kelle hinges toimuvat 
sel hetkel võib vaid ette 
kujutada. Kui me temaga 
vahepeal kohtume ja 
lahku läheme, ütleb ta 
alati: „Elagu noorus!“ 
Ja kogu aeg mõtlen, et ta 
peab sel hetkel silmas ka 
iseennast. 
Jürka on äge. Eriti äge, 
kui lõkke ääres hoogsaks 
läheb. Imeline päev on 
õhtusse lauldud, vaev ja 
rõõm on nähtud, mõnu 
on mõnutud, et veelgi 
head juurde ammutada. 
Sel hetkel saate kõik 
omavahel lihtsalt koos 
olla ja aasta kokku võtta. 
Teie jaoks ongi Pöksi 
laulupäev kui jõulud ja 
vana-aasta ära saatmine 
üheskoos. Sutsu kurb, 
aga kõik uus seisab ees. 

Imetlen, kui andekad te 

kõik olete! Laul lauluks, 
sellega saab iga tobu 
lõpuks hakkama (õeke 
ja teie kõik, andestage, 
lihtsalt lihtsustan ja 

liialdan korraks põnevuse mõttes), aga luua 
iga kord nii kihvtid ja vaimukad etteasted, 
on täiesti uskumatu! Varsti võiks välja anda 
juba Greatest Hits´i! Kui uusi kooriliikmeid 
valite, siis võiks neile, kes ei viitsi proovis 
käia või üldse koori tulla, teha ülikooli 
aulas Pöksi päevade avatud vaatamise 
õhtupooliku ja kohe oleks üldlaulupeo jagu 
rahvast koos! 

See kõik ongi see, miks te lõpuks koos 
püsite ja konkursse võidate. See kõik jääb 
ju aastaks varba vahele ja karikakrapärja 
randina juustesse. Ja südamesse.
Nii ka mulle ja tervele meie perele. Suur, 
suur tänu teile!

Elagu lambad! 
Elagu lauljad! 
Elagu Pöks!     

Tuuli
lõkkedirigent

Mõnus on aastas 
korra morssi juua. 
Ja ühistoitu süüa. 
Ja tore, et kogu 
küla kihama lööb ja 
tööd saab. “
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KONKURSS, 1.päev (23.05)
Jacobus Gallus „Pueri concinite”
Johannes Brahms „Drei geistliche Chöre” op.37 I O bone Jesu
Johannes Brahms „Drei geistliche Chöre” op.37 II Adoramus
Galina Grigorjeva „Pesn Presvjatoi Bogoroditse”
Wolfram Buchenberg „Luz y paz“
Veljo Tormis/Aleksander Suuman „Suvemotiivid” I Põuailm
Veljo Tormis/Aleksander Suuman „Suvemotiivid” II Suveöö
Jonas Tarm/Kaalu Kirme „Peegelpildid” IV Tilgad

KONKURSS, 2.päev (24.05)
Arvo Pärt „Zwei Beter”
Ester Mägi „Vahtralt valgõ pilve pääle”
Veljo Tormis/Viivi Luik „Sügismaastikud” VII Kanarbik

KONTSERDID, 23.–24.05
Gustav Ernesaks/Debora Vaarandi „Sinu aknal tuvid“
Veljo Tormis/Aleksander Suuman „Suvemotiivid” I Põuailm 
Veljo Tormis/Aleksander Suuman „Suvemotiivid” III Suveöö
Jonas Tarm/Kaalu Kirme „Peegelpildid” IV Tilgad
Ester Mägi „Vahtralt valgõ pilve peale“
Veljo Tormis „Sõit imemaale“
Tõnu Kõrvits „Laulud laulude laulust“ III Vaatame, kas viinapuu 
ajab võrseid…
Cyrillus Kreek „Sirisege, sirbikesed”

KONTSERT, 25.05
Miina Härma/Anna Haava „Ei saa mitte vaiki olla”
Arvo Pärt „Zwei Beter”
Johannes Brahms „Drei geistliche Chöre” op.37 I O bone Jesu
Johannes Brahms „Drei geistliche Chöre” op.37 II Adoramus
Galina Grigorjeva „Pesn Presvjatoi Bogoroditse”
Tõnu Kõrvits „Laulud laulude laulust“ I Ütle sina ...
Tõnu Kõrvits „Laulud laulude laulust“ III Vaatame, kas viinapuu 
ajab võrseid…
Wolfram Buchenberg „Luz y paz“

KONTSERT, lõpugala 26.05
Miina Härma/Anna Haava „Ei saa mitte vaiki olla”
V. Tormis/Aleksander Suuman „Suvemotiivid”
I Põuailm
II Äike
III Suveöö

Lõkkedirigendi pidupäev
MAI JUUNI

Lõkkejumal Triin
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-tütreid, kes praegu veel  kooris laulavad 
või on seda teinud viimase viie aasta 
jooksul, on võrdlemisi lihtne. Hoopis teine 
on lugu aga varasemate lauljatega. Kuna 
naiskooris pole olnud kommet andmeid 
lauluemade ja -tütarde kohta jäädvustada, 
taandub kõik ainult inimeste endi mälule, 

millest ühel  hetkel jääb väheseks. Kuigi 
selle ülesande alguses lootsime sugupuud 
laiendada vähemalt paari aasta võrra 
kaugemale ning välja uurida, mis ajast see 
traditsioon pärit on, ei jõudnud me oma 
eesmärgini. Siit siis üleskutse: kui oskad 
nimede osas täiendada – võta ühendust; kui 

tead midagi traditsiooni päritolust – võta 
samuti ühendust; kui oskad öelda, kes on 
kõikide tütarde lauluisa – võime uurimise 
lõpetatuks lugeda. 

Anni ja Karoliina
I sopranid

Marju Varuškin 
(Koppas) 1973-1982Anu Vuks

1989-2001 Ene Seidla
1982-2002

Mae Juske 
(Pärsimägi) 1988-

Triin Koch
1993-

Evelin Sarapuu
1993-1994

Kristi Kuningas
1994-

Maie
Kiisel
1997-?

Liina Viks
2005-2014

Tuuli Jalast 
(Suurvarik)

Mariken Ross 
(Jõgi)
2001-2008?

Laura Mähar
2002-

Svea Pärsimägi
1997-

Kadri Kiisel
1999-

Kristina
Tõnismäe
2003-2014Karmen Paavel 

(Puidak)
2003-2007

Riste Kalamees 
(Auväärt)
2002-2010

Pille Säälik
2003-

Anneli Soomre
2004-?

Tiiu
Sinipalu
2004-2011

Annika Vaiksaar 
(Veske)
2005-2011

Helene Urva
2006-2011

Laura Punak
2007-?

Helen Reim 
(Lempu)
2008-2012

Reet Ristmägi
2009-2010

Ebe-Merit
Vellemaa
2010-2012

Jana Kütt
2012-2013

Karmen Kaljula
2013-2014

Janika Aav
2005-2012

Liina Ristoja
2006-?

Maria Kurg
2007-?

Regina Ohak
2007-2012

Aigi Margus
2005-2013

Ragne Kasesalu
2006-

Kati Ott

Mari Kalling
2007-2010

Kristina Kodas
2007-2010

Anu Salujärv
2008-2014

Triinu Arak
2008-

Grethe Juhkason
2009-2014

Erika Laidla
2008-2012

Hanna-Liisa
Ennet
2009-

Monika 
Mändmaa
2009-2013

Kärt Kallaste
2009-2012

Jaanika Saarmets
2009-2011

Grethen Tiits
2010-2010

Kristiina Pruul
2010-2013

Epp Kaleviste
2010-2011

Ann Kaleviste
2010-?

Merilin Tamm 
(Männiste)
2010-2011

Maria Liisa
Luur
2010-2010

Lagle
Heinmaa
2010-

Siret Salben
2011-2012

Tiina Vint
2011-

Kadri Mugu
2011-2012

Anne Haller
2011-

Annika Oper
2011-

Marili Palover
2011-

Eike Lorents
2011-2014

Maris Palo
2011-

Tuuli-Maarja
Pihl
20142015

Triin
Todesk
2014-

Mariel
Luuk
2014-

Katre Müntel
2014-

Kristel Oja
2013-2015 Piret Väljaots

2013-

Lisanne Kabel
2014-

Katriin Oll
2013-

Marili Pärtel
2014-

Ann Lember
2014-

Elisabeth Kungla
2015-

Epp Maria 
Lillipuu
2015-

Käroliis Lutsar
2015-

Elis Sõrmus
2015-

Agnes Vask
2015-

meestele, ning neid, kes pidudel 
lihtsalt ei käi. Ükskõik, milline 

lauluema ka poleks, on nende määramise 
traditsioon üks armastatumaid naiskooris.
Praegu kehtivate normide kohaselt 
saavutavad lauljad suguküpsuse kolmandal 
lauluaastal, aga mitte alati pole see nii 

olnud – varem oli võimalik laulutütreid 
saada juba ka nooremas eas. Emavanne 
antakse igasügiseses laululaagris peale 
rebaste ristimist.
Mõte panna kokku nii-öelda koori 
sugupuu tekkis juba tükk aega tagasi. 
Kaardistada nende naiste lauluemasid ja 

TÜANi sugupuu

Eve Rannamäe
2004-2012

Tuuli Suurkivi

?

Triin Sakermaa
2006-2012

Edith-Helin Thomson
2004-2006

Laura-Liisa 
Muru
2005-

Liina Inno 
(Saksing)
2006-2012

Maria

Leelo Punak
2006-

Tiia Prits (Teder)
2006-2013

Gerli Jõgeva 
(Viikmaa)
2010-2014

Merle Nisuma
2012-2012

Maria Rebane
2013-2015

Margot
Kebbinau (Hein)
2008-

Anni Lember
2010-

Maria-Ursula
Kurm
2014-

Mari-Liis Pihlapuu
2015-

Helena Elme (Hütt)
2009-2014

Liina Martõkainen
2012-2013

Loore Lifländer
2013-2014

Kanni
Reimann
2014-2014

Ingrid Juht
2015-

Kati Teder
2010-2012

Heidi Raidma
2008-2013

Silja Aliste
2008-2012 Rea Sepping

2008-2010
Maarja Malmet
2008-2012

Merli Aksen
2008-2014

Grete Maipuu
2009-2012

Ingrit Part
2009-2012

Marion Mitt
2009-2015

Karoliina 
Kalda
2010-

Annely Tank
2010-2013

Kadri Pool
2010-

Marianna 
Tammemägi
2010-2012

Epp Alvela
2011-2013

Kai Kornet
2011-2011

Merili
Helmjärv
2011-

Jaana Heiter
2011-

Marge Thetloff
2011-

Laura Komp
2012-2013

Kirstin Karis
2012

Stiina
Einasto
2012-

Katriin Tralla
2012-2013

Krista Käis-Prial
2012-2012

Ann Hargi
2012-2013

Maris Matskin
2012-2015

Triinu
Suumann
2013-

Anett Sibrits
2013-

Kristiina
Peterson
2013-

Helis Lembe
2013-2014

Miina
Johanna Kütson
2013-

Helena Mandel
2013-

Mari-Liis
Köst
2014-

Helena Andreson
2014-

Kristina
Roosvald
2003/2014

Rahel Toomik
2015-

Linnet Puskar
2015- Karoliine Kurvits

2015-

Maarja-Liisa
Pilvik
2015-

Ingrid Maasi
2002-2012

Eva Verbiaš
2006-2012

Anneli Lunts
2006-2010

Anu Uus

Ave Teesalu (Paesalu)
1991-2000

Terje Arak (Kukk)
1983-2002

Ingrid Nõmmik
1992-?

Reet Kortel 
(Alapuu)
1993-2003

Anneli Teesalu
19952001

Saili Petti 
(Lüpsik)Vilve Maide 

(Saul)
1988-2003?

Maarja Ülper
1998-

Lidia 
Makarova
2002-2004?

Kairi Ots 
(Anderson)
?-2005

Ülle
Lehtmäe
1993-2011

Piret Sütt
1999-

Irina Kalinina
2002-2005?

Leena Rappu
1999-2012

Ave Mailaan
Marge Matson (Laur)
2000-2005

Sirli Kõrts (Alusalu)
2003-2006?

Lauluemasid on mitut tüüpi. On neid, 
kes sekkuvad väga aktiivselt, ning neid, 
kes kasutavad vabakasvatuse meetodit; 
neid, kes võtavad eesmärgiks tutvustada 
oma laulutütreid kõikidele kosilaskooride 

IGAVENEIGAVENE
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24.–30. juulini viibisime Lõuna-
Prantsusmaa maalilises ja idüllilises 
Provence’i piirkonnas, kus päike kuumutas 
keskmiselt 30-kraadi juures, toit viis keele 
alla ja vein voolas ojadena. Olime jõudnud 
maapealsesse paradiisi. Meie Prantsusmaa 
kodu nimega La Magnanaire Villedieu’s oli 
imearmas, nii maja kui ka selle pererahvas. 
Meid võeti suurepäraselt vastu, meie eest 
hoolitseti ja me tundsime justkui oleksimegi 
päris kodus. Lihtsalt nii hea oli seal olla.

Meie sealveedetud päevad algasid 
hommikusöögiga, millele järgnes vaba aeg 
basseini ääres peesitamise ja ujumisega, 
lähedalasuva külakese külastamise või 
kohaliku veinikeldri ringkäiguga. Seejärel 
ootas meid rikkalik mitmekäiguline 
lõunasöök, pärast seda laulsime hääled 
soojaks ning asusime kontserdipaika 
teele. Kohale saabudes tegime proovi ning 
enne kontserti oli aeg õhtusöögiks. Pärast 
kontserti jäi aega publikuga suhtlemiseks 
ning seejärel asusime õhtupimeduses 
koduteele. Ja nii viis päeva järjest, väikeste 
nüansiliste erinevustega.

Meie kontsertide publik võttis meid soojalt 
vastu. Andsime festivali raames kontserte 
Montbruni, Valence’i, Vaison-la-Romaine’i, 
Cresti ja Saint Felicieni linnades. Kui päeval 
võis tunduda, et oleme sattunud väiksesse ja 
vaiksesse linnakesse, siis õhtul olid kirikud 
inimesi täis. Järelikult käib mõnes linnas elu 
maa all.

Tuleb tõdeda, et Prantsusmaa kooripublik 
on väga teadlik. Oli näha, et kontserdile 
tulnud inimestele pakub koorimuusika 
huvi ning nad oskavad seda hinnata. Kui 
laulmise ajal ei pruukinud alati päris täpselt 
aru saada, mida publik meie lauludest arvab, 
siis palade vahepeal ja eriti kontserdi lõpus 
vallandusid nende emotsioonid tormiliselt. 
Meid kiideti taevani. Sõna otseses mõttes: 
mõni hakkas uuesti jumalasse uskuma, 

teine pidas meid valguseks siin pimedal 
maal. 

Kõikide kontsertide pikkuseks oli kaks 
tundi, vaheaeg kestis kümme minutit. 
Kontserdi esimene pool keskendus 
vaimulikule muusikale ning teine pool oli 
pühendatud eesti heliloojate loomingule. 
Kui tavapäraselt kestavad meie kontserdid 
tund aega, siis kahetunnine kontsert oli 
juba omamoodi väljakutse. Ka vanematele 
lauljatele ei meenunud, millal viimati 
nii pikki kontserte anti või kas seda 
üldse tehtud on. Iga kontsert oli omaette 
väljakutse, iga päev tuli end taas kokku 
võtta ning pakkuda publikule uus elamus. 
Tõestasime endile, et oleme suutelised 
andma pikki ja sealjuures kvaliteetseid 
kontserte. Ning seda üldse mitte soodsates 
tingimustes: Prantsumaa kirikud ei sarnane 
Eesti külmadele kirikutele, vaid on vaat et 
sama kuumad kui väline õhutemperatuur. 
Sel aastal oli festival omamoodi ajalooline, 
kuna esimest korda olid igas kutsutud 
kooris kaasas ka lapsed. Meil oli neid lausa 
kolm: Hiie, Suvi ja Joosep. Kui on lapsed, 
siis peavad olema ka lapsehoidjad. Seda 
ametit said mõned lauljad ka proovida. 

Põgusalt kohtusime ka kahe teise kooriga, 
kes olid samuti festivalile kutsutud: 
Iirimaalt New Dublin Voices ja Rootsist 
Sofia Vokalensemble. Mõlemad neist olid 
segakoorid ning väga kõrge tasemega. 

Kokkuvõttes võib öelda, et see oli oma-
näoline kontsertreis. Saime töö kõrvale 
nautida ümbritseva keskkonna võlusid ja 
vilju, saime tunda end pisut vabamalt kui 
tavapärastel konkurssreisidel. Prantsusmaa 
reis andis meile väga palju ning jääb meie 
mälestustesse veel pikaks ajaks.  

Katriin ja Annika
II alt ja I alt

Prantsuse vein ja laul!

Möödunud hooajal sai naiskoor kutse osaleda Prantsusmaa koorifestivalil Festival des Chœurs Lauréats. Festivali 
algushetkeks olime sellest Lõuna-Prantsusmaa kontsertreisist unistanud juba kuid. Peas ringlevateks märksõnadeks 
olid suvi, päike, kontserdid ja hea muusika. Aga see, mis meid ees ootas, seda ei osanud meist keegi ette kujutada.

Trinigendi kolumn
Saksamaa ja Prantsusmaa reisid on kindlasti 
minu koorireiside paremusjärjestuse 
tipus (kui selline nimekiri eksisteeriks). 
Miks? Sest peale neid reise tean, et on 
olemas tavalised konkursireisid ja eriline 
(Marktoberdorf ), tavalised kontsertreisid 
ja eriline (Prantsusmaa). Miks?

Marktoberdorf jääb kindlasti meelde oma 
taseme ja atmosfääri poolest. Hea tasemega 
konkurssidel on ennegi käidud, aga see 
oli minu jaoks erakordne muusikaelamus 
– ma ei tajunud ebameeldivat konkursi-
pinget (v.a oma kooriga), vaid 
viibisin vaheldusrikkal kontserdil, mis 
muudkui kestis ja pakkus uusi elamusi. 
Ennekuulmatult suur publikuhuvi ja väga 
toetav kuulajaskond saalis.
Naiskooril oli selles katlas omajagu 
keeruline toime tulla, olime üks väheseid 
„päris amatöörkoore“, aga jäime ellu 
ja 100% õnnestumise korral oleksime 
võinud ka koha võrra kõrgemal asetseda.
Väga väärtuslik kogemus minu tööelus.

Prantsusmaa – tõeline töö- ja puhkusereis 
ühekorraga. See on võimalik!
Päeval päike, bassein, maitsev toit, 
ümberringi viinamarjaistandused ja õhtul 
kahetunnine kontsert, niimoodi viis õhtut 
järjest. Sain maitsta tõelist dirigendielu, 
mitte nagu tavaliselt, et kord kolme 
kuu järel lastakse lavale. :) Aga mis veel 
olulisem, naiskoor näitas oma tõelist sisu. 
Koori kvaliteet paranes iga kontserdiga, 
soe vastuvõtt kindlustas eneseusku ja mul 
oli hea sellise naiskoori ees seista.
Hindamatu kogemus minu tööelus.

Triin
dirigent

Meenutusi suvisest reisist Lõuna Prantsusmaale

Lagle
Sealne atmosfäär oli nii muretu, sõbralik, elu-

terve, magusalt ilus. Ilmselt tekitasid selle 

tunde hea ilm, hea söök-jook, ehedad ja siirad 

inimesed, meie oma ühtehoidev seltskond. Ja 

muidugi ka nauditav koorimuusika. 

Triinu A
Olgugi et mulle päevitamine ei meeldi ja ma seda pidevalt selgitama pidin, siis bassein oli väga tore ja mulle meeldis, et teistele nii-nii väga meeldis. Seal oli hästi idülliline, kogu reis. Mulle meeld-isid need kontserdid. Ma olin väga üllatunud, et me lausa nii hästi hakkama saime. 

Maarja
Basseini juurde viiv jalgtee torkis jalataldu, 

kirikus kõlav laul südant. 

Ja kui madam lõikas terava noaga 

paar loorberipuu oksa kastmesse,

ohkasin kuuldavalt ja hiilisin salamisi puule ligi.

Prantsusmaa üritidest sai elu maitset ja lauludest viisi. 

Kirstin
Ülimaitsev toit; vein “oma aia” viinamarjadest; 
lämbe põuailm; bussisõidud läbi mägise maastiku, 
mis ajasid südame läikima; kullendav taevas; 
bassein, beebid; koorimuusikahuviline publik; 
kohalikud ei osanud sõnagi inglise keelt; viis 
2-tunnist emotsionaalset kontserti ehk 28 laulu 
peast; la vie est belle!

Laura
Minu jaoks oli juulikuine issand-kui-hästi-
kõik-maitseb-reis unistuste perereis koosseisus 
ema, laps ja abikaasa. Abikaasa rolli võttis kan-
da (olgem korrektsed: tegi seda olude sunnil) 
naiskoor ja tegi seda laitmatult. Laps oli kasi-
tud, kontserdid (Tartu Maraton on algajatele!) 
lauldud ja elu sai nauditud (tõend skeptikutele: 
Laura-Liisa kõrgetasemeline fotograafia). Aitäh, 
kallis abikaasa, kutsumast ja olemast, teinegi 
kord.

Kristina
Sellel reisil on sõpruse ja soojuse maik. 
Prantsusmaa reis tõi meid inimestena 
ja koorina rohkem kokku. Siin laula-
vad imearmsad inimesed, kellega koos 
vara-hommikul banaanipuude all 
joogat teha ning kes ulatavad bussis 
oksekoti sõbrannale, kuigi endal on 
ka käänulisest mägiteest süda pahaks 
läinud. Nii me oleme – üks koor, üks 
hääl. 

Kadri P 
See reis oli super! Oma imelise loodusega võlus 

mu täielikult ära. Soovitan soojalt seda kohta 

kunagi külastada.

Annika
Maagiline idüll! Päikesepaiste, küpsed aia- 

saadused, imeline loodus ja imetore seltskond 

ning rikastavad kontserdid. 

Katriin
Päikesepaiste, maitsev söök ning imelius 
ümbrus oli kõik vapustavalt tore, aga er-
iliseks tegi reisi meie seltskond. Pingevaba 
õhkkond mõjus meile väga kosutavalt. Ma 
tõepoolest tundsin ja tunnen siiani, et reis 
liitis meid. Tahan veel! 

Piret S: 
Saime teada, et vajadusel oleme suutelised sellisel tasemel esinema ning et kontsertreisida 

on võimalik ka koos kolme titega . Kui esimesel päeval tundus, et pidev käru-

turvahäll-laps-esinemisriided-kott-pakkimine on paras väljakutse, siis tegelikkus osutus 

kõik palju lihtsamaks. Keegi lükkas käru, keegi tassis mu riideid. Vahel kõndisin ise 

lihtsalt kaks kätt taskus, sest teised olid kõik mu asjad, sh lapse, oma hoolde võtnud. 

Anne
Tunne, kui oled oma kooriga üks ja valmis tegema 

mida iganes selle koosluse heaks. Aga ka see üllatavalt 

üksildane tunne, mis kaasneb sellega, kui sa ei saa 

jagada kõigi või paljude teiste jagatud kogemust. 

Tiina
Vana kirik, paksud müürid, lootus hetkeks hõlpu saada kuumusest ja päikesest. Aga mitte juuli-kuises Provence´s. 

Karoliina
Söögist, külalislahkusest ja ümbrusest rääki- 

mata... On midagi erilist veeta pingevabalt koos 

aega ning siis õhtul ühiselt muusikat teha. See 

annab palju. Olen isegi natukene kade, et Mar-

got kõige selle keskel sünnipäeva sai tähistada. 

Anni
Kunagi varem pole ma üheski nii soojas kirkus viibinud ega ka laulnud. Päris vahva oli nii pikki kontserte teha ja eriti tore oli see, et inimestele vist meeldis see. Samas olid kontserdid ka päris väsitavad nii häälepaeltele kui vaimule. Mulle kohutavalt meeldis meie hotelli aed, tahaks oma aeda ka viigipuud ja hurmaapuud, oliivipuud ja muid toredusi. Muidugi on mul meeles Alaini sensuaalne teadustajatöö kahel meie kontserdil. 

Piret V
Enne Prantsusmaale minekut mõtlesin, et peaksin end kurssi viima kohaliku floora ja faunaga, mine tea, kunas võib kasulikuks osutuda. Aga reis saabus väga kiiresti ja ma ei jõudnudki uurida, milliseid hirmsaid tarantleid ja verdimevaid putukaid Lõuna-Prantsusmaal liikvel on. Ja meeldivas seltskonnas juustu, veini ja päikesesooje meloneid nautides kaotasingi valvsuse. 

Ann
Higinired esinemiste ajal, rohkelt 
head veini ja sööki, eriti eredalt on 
meeles mereannisalat ja see, kuidas 
pool koori peale seda söögikorda 
justkui lapseootele oli jäänud. Mäletan 
enda rasket teekonda veiniistandusest 
kastitäie veinidega hotelli poole. Meie 
võrratu bassein ja need kujundujumise 
ja vettehüpete võistlused.

Margot
Tõesti väga lahe reis oli, ma olin sel reisil pidevalt õnnelik ja tänulik, et jälle kooris tagasi olen - sellist asja ju maha magada oleks patt! Meie eest hoolitseti seal nii hästi, et märksõna, mis seda reisi meenutades ikka meelde tuleb on “soe tänutunne”. Nii korraldajate, vastuvõtjate kui kõikide koorikaaslaste suhtes. Super! 

Pille
Väga arendav kogemus 
koorile ja dirigendile. 
Ning lõhna- ja maitse-
meeltele.

JUULIJUULI



Kuidas sul läheb? 
Mul läheb väga hästi. 
Kas see on aus vastus? 
Jah. Igasugused tagasilöögid on protsessi 
osa. Ma olen juba piisavalt vana inimene, 
ei ehmu tagasilöökidest ära ega lähe halva 
hinde peale endast välja. Põhiline on see, et 
ma tunnetan iseenda arengut ja kui eelmise 
hetkega võrreldes on kõik paremaks läinud, 
siis on hästi tore. Sellepärast ma naudin ka 
praegu naiskoori noortega proovi tegemist, 
et igas proovis on mingi tuntav areng. See 
on minu kui koorivaldkonnas üsna uue 
tegija jaoks hästi vahva.
Kuidas sa üldse jõudsid koorijuhtimiseni? 
Sa oled tegelikult ju väga palju erinevaid 
radu käinud. 
Kui minna ajas tagasi, on tegu klassikalise 
looga, et Siim hakkas enne laulma kui 
kõndima ja rääkima. Koolis hakkasin laulma 
poistekooris. Juba pärast paari poistekoori 
proovi oli mul tunne, et mulle hullult 
meeldib dirigenditöö. Teises klassis (vist) 
hakkas meil majandusõpe ja töövihikusse 
pidi kirjutama, kelleks tahan saada. Mul oli 
seal kirjas „dirigendiks“. 
Siis hakkasingi märkama asju, mida ma 
praegu jälgin juba teadlikult. Mäletan, 
kuidas poistekoori dirigent rääkis kaarega 
laulmisest. Tema žestid tulid mulle silme 
ette, kui ma hakkasin laulmisele teadlikult 
tähelepanu pöörama. Poistekooris ma ei 
saanud neist žestidest aru, siis see oli lihtsalt 

tore metafoor. 
7. ja 11. klassis käisin muusikaolümpiaadil, 
pääsesin vabariiklikku vooru. Esimene 
valgustuslik hetk oli siis, kui puutusin 
kokku Eesti muusika- ja teatriakadeemiaga. 
See jättis mulle väga-väga suursuguse 
mulje. Kui ikka saad olümpiaadil Olav 
Ehalale ette mängida oma kahte pisikest 
karakter-klaveripala, olemata ise teab mis 
klaverimängija, ja saada selle eest veel kiita, 
siis see on päris vinge. 
Kui ma pärast keskkooli kuldmedaliga 
lõpetamist esimese erialavaliku langetasin 
ja Tallinnasse läksin, tahtsin saada 
informaatikuks. Samal sügisel käisin 
„Keskkoolimuusikali“ rollikonkursil ja sain 
sinna osa. Selle kõrval laulsin WAF-kooris. 
Hakkasin oma häälega intensiivsemalt 
tööle. Kuna partiid olid ülikõrged ja 
ma olen eluaeg teadnud, et olen madala 
hääle laulja, siis seal treeniti mulle juurde 
ikka terve oktaav, mida pidin selle stiili 
kontekstis laulda suutma. 
Poole aastaga sain aru, et mul ei tule 
erialaained välja, hinded polnud ka päris 
ootuspärased. Otsustasin Tallinnast Tartusse 
tulla. Ülikooli raamatukogust leidsin 
flaieri, et Tartu ülikooli kammerkoor otsib 
meeslauljaid, ning kirjutasin Triinile. Käisin 
naiskoori proovi ajal ette laulmas, järgmisel 
päeval oli proov ja samal nädalavahetusel 
laululaager. Edasi läkski nii, et Triin 
inspireeris mind laulmise ja dirigeerimisega 

niivõrd palju, et ma lihtsalt vaatasin teda 
nagu mingisugust kõrgemat jõudu. Kuidas 
ta seda kõike niimoodi tajub ja mõistab ja 
nii huvitavalt väljendada suudab? Tekkisid 
uued mõtted, rääkisin sellest ka Triiniga. 
Uurisin, kas ja kuidas koorijuhtimist 
õppida, käisin tema juures hääleseades. 
Samal ajal õppisin ülikoolis proviisoriks. 
Sügisel võtsin paberid välja ning järgmisest 
sügisest asusin koorijuhtimist õppima. 
TÜKK-iga läbi elatud kogemused on olnud 
nii inspireerivad, et otsustasin selle julge 
sammu ette võtta.
Kuidas on olla ühes Triini kooris laulja 
ja juhendatav ning teises koormeister ja 
kolleeg? 
Väga huvitav, need rollid teatud mõttes 
täiendavad teineteist. Ma arvan, et Triin 
ei oleks seda koormeistri koha pakkumist 
mulle teinud, kui ma poleks nii kaua tema 
kooris laulnud. Ma ju ikkagi olen algaja. 
Aga samas, olles tema tööd hästi palju 
kõrvalt jälginud, siis mingeid nüansse, tema 
tööstiili ja suhet muusikaga, vokaalikäsitlust 
ma tajun. Tean, mida ta lauludest otsib. See 
on koht, kus laulja positsioon täiendab 
seda, kuidas ma üritan koormeistri tööd 
teha. Omajagu teadmisi annab juurde 
Elleri kool. On selline vahetu tagasiside, 
saan mingeid dirigeerimistehnilisi asju elava 
koori peal rakendada. Me oleme hästi palju 
lauludest ning dirigendi ja koormeistri töö 
igasugustest külgedest rääkinud. Sellest, 

kuidas see töö käib, kuidas lauljatega 
suhestuda. Ma olen näinud lauljana kõrvalt, 
kuidas Triin tööd teeb, nüüd ma üritan seda 
ise rakendada. 
Mis mulje oli sul naiskoorist enne?
Minu jaoks oli naiskoor juba kas või 
ainult nime poolest tõsine kontsertkoor. 
Akadeemilisus, repertuaar ja kontserdivorm 
on kammerkooriga võrreldes rangem 
ja vaoshoitum. Te olete hästi ilusad ja 
teete hästi ilusat häält ja see kõnetab. Ma 
natuke ikka aimasin, et te ei ole pelgalt 
reserveeritud kontserdilauljad. Pöksis olen 
ju näinud, et elu on teis sees. Igasugused 
isiksuste varjundid, koori on kokku tulnud 
mitmekesine seltskond. Seda kõike ma 
olin eelnevalt näinud. Võib-olla uus on 
see teadmine, kuidas te üksteist toetate 
ja kuulate, koorina toimite. See koorub 
järjest nagu sibul. Minul on väga huvitav ka 
kõrvalt vaadata, kuidas tulemuseni jõutakse 
ja asjad paremuse poole liiguvad. Hästi 
nüansirohke töö. Huvitav on jälgida, kuidas 
näen lugu mina, kuidas Triin ja kuidas minu 
õpetaja Elleri koolis. See rikastab igatpidi. 
Kuidas naiskoori koormeistriks olemine 
sinu jaoks kulgenud on? 
See on kuldne võimalus, mis mulle 
sülle langes. Suurim takistus on 
klaverimänguoskus, sellega jään vahel jänni. 
Ja see, et ma olen meeshääl. On tajutav vahe 
neid asju ette laulda ja alati pole ma oma 
hääles nii kindel. Iga nüanss selle töö juures 
on hästi uus ja huvitav ning ispireeriv. 
Mingis mõttes pean mitu astet vahele jätma 
ja lihtsalt tundmatus kohas sukelduma pea 
ees tööd tegema. Ega te ju täiesti tundmatu 
kollektiiv minu jaoks ei ole, aga erinevused 
on tuntavad. Noorlauljatega töötamine 
on tore. Mina olen uus tegelane ja nemad 
on uued ja see toimib. Mõlemal meil on 
uudsuse moment ja mingil tasandil me 
mõistame teineteist.
Triin on andnud mulle julguse ka 
esmapilgul päris keerulise tüki puhul hooga 
peale hakata. Tahtmist asjaga tegeleda. 
Küll ükskord ka tulemused tulevad. Vahel 

olen ise täiesti ummikus ja vahel ei saa 
lauljad midagi aru, aga lõpuks ikkagi 
mõtlen igasugu asju välja, teen sealjuures 
mustmiljon viga, aga see kõik käib asja 
juurde. Samas kui midagi välja tuleb, siis on 
hullult hea tunne! Ma olen lauljatele hästi 
tänulik, et nad minuga kaasa tulevad. 
Kes on sinu muusikalised eeskujud 
olnud, kes inspireerib sind? 
Kui ma Tartusse tulin, siis ikka Triin oli 
mulle eeskujuks. Nähes tema tööd aastaid 
kõrvalt, see tõbi aina süvenes. Aus vastus on, 
et ma olen sellest eas väljas, kus ma endale 
eeskujusid sean. Üritan saada iseendaks.
Mis on su dirigeerimisunistus? 
Eks neid unistusi on loomulikult. On 
teoseid, mida on Triin tutvustanud, ja 
teoseid, mida olen ise kuskilt kuulnud. 
Aga need on fantaasiad. Praegu ma veel 
ei tea, kas ma olen kunagi suur „O cruxi“ 
või Tormise „Sügismaastike“ dirigent. 
Juhatamisunistused on veel tulemas. Ma 
olen koori valdkonnas veel värske. Mind 
vaimustab esialgu iga uus asi, millega ma 
kokku puutun.
Kui sul oma kiires elus mõni vaba hetk 
on, mida sa siis meelsasti teed? 
Praegusel hetkel üritan ma vaba hetke 
magamisega täita. Varem on mulle hirmsasti 
lugeda meeldinud. Aastaid tagasi üritasin 
ikka trennis käia. Muidugi meeldib vahel 
ka sõpradega väljas käia.

Kammerkooriga pärast proovi jõuad veel 
välja? 
Peab jõudma. See hoiab mind elus, liini 
peal. Juba kaitseväe ajal oli kammerkoor 
minu päästerõngas ja kontakt reaalsusega. 

Mis nõuande sa annaksid naiskoori 

lauljale? 
Laulge! Laulge ka siis, kui te kooris pole. 
Laulmine stimuleerib, korrastab meie 
hormoone. Idamaisest tarkusest on teada, 
et ümisemine tekitab teatud võnkeid, mis 
pidavat meid korrastama.  

Katriin ja Annika
II alt ja I alt

Siim
vastab

Kõige õnnelikum olen: iseendana.
Parim nõuanne, mis mulle on antud: 

ole kuum või külm, aga mitte ükskõikne. 
Lemmikriidese: lipsud. 

Mööduv aasta oli: pöörame, pingeline ja 
üllatuslik. 

Parim paik maailmas on: oma kodu.
Kirjeldan end kolme sõnaga: elu ja 

hetkede nautija. 
Imetlen: inimesi, kes mind ümbritsevad. 

Tõeliselt ilus inimene on: enesekindel.
Viimase elamuse sain: Kaspars Putninši 

juhatamisel Rahmaninovi „Koguöist 
jumalateenistust“ lauldes.

Kardan: iseennast.
Minu suurim saavutus on: see, et olen 

elus. 
Viimati ületasin end: täna klaveritunnis. 

Lemmikfilm: „Pahupidi“.
Ma pole kunagi: üle oma varju hüpanud. 
Söök, milleta ei suuda: oma ema tehtud 

kapsahautis.
Viie aasta pärast: jätkan oma rajal käimist. 

Hommikul ärgates: mõtlen: „Kas tõesti 
juba hommik?“

Olen suurepärane: inimene. 
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Siim Kornel: 
„Üritan saada iseendaks.”

Pärast üht tavapärast proovi krabasime naiskoori uue koormeistri Siimu käevangu ning viisime ta kohvikusse. Eks ikka 
selleks, et temast rohkem teada saada. Rääkisime tema elust, sellest, kuidas ta vaimu virgena hoiab ja kiire elutempo 
juures ellu püüab jääda.

AJATUAJATU



Laululaager Elvas
Osa noorlauljaist oli jõudnud 

osaleda vaid kahes proovis, 
kui juba toimus selle hooaja 
esimene laululaager. Sügisene 

laululaager pidi panema aluse kogu 
hooajale, seega asusid noorlauljad kiiresti 
oma eelnevalt tehtud nädalavahetuse 
plaane nihutama, et laagris kindlasti 
kohal olla. Lubati ju läbi võtta suurem 
osa tuleva hooajarepertuaarist, seega kui 
nüüd puududa, siis saaks kohe eriti raske 
aasta olema. Plaane oli rohkem ja vähem 
nihutatavaid, kuid kuidagi suutsid kõik 
noorlauljad siiski enam-vähem kogu 
laagri kohal olla.
Laupäeval, 26. septembril pakiti 
koogikarbid, tee valmistamise varustus ja 
muu rohkem või vähem oluline bussi peale 
ning lühikese sõidu järel maabusimegi Elva 
gümnaasiumi algkooli trepis. Kohe, kui olime 
oma asjad „magamistuppa“ maha pannud, 
alustasime kiirelt tööga. Koormeister 
Siimalustas päeva võimlemisharjutustega, 
mille ta suutis kuidagi nii sensuaalseks 
teha, et entusiastlikumatja lustlikumat 
võimlemisseltskonda näeb harva. Kehad 
soojad, võttis Triin üle ja aitas ka meie 
hääled soojaks teha.
Seejärel liikusid aldid koos Siimuga ära 
teise tuppa ja jätsid sopranid Triiniga saali. 
Algas kibekiire töö uue repertuaari kallal. 
Vahepeal jagati noorlauljatele laiali ka lehed 
väikeste kategooriatega, mis kirjeldasid 
spetsiifilisi omadusi/oskusi, mis selle koori 

lauljatel on. Noorte ülesanne oli enne õhtut 
iga kategooria alla leida vähemalt üks laulja, 
kes kirjeldatud kriteeriumile vastab.
Peale lõunasööki olime veel senikaua eraldi, 
kuni Siim pidi ära bussi peale jooksma. 
Ja siis saabus tõehetk – aeg proovida 
mõningaid värskelt õpitud lauleka kokku 
laulda. Oli ilusaid ja mitte nii ilusaid hetki, 
kuid üleüldiselt lõpetati proov siiski heas 
tujus.
Õhtusöögi järel oli noorlauljatel mõni 
hetk aega, et ette valmistada neile antud 
ülesanne. Nimelt jagati noorlauljad kahte 
rühma: üks rühm pidi päeval lauldud 
lauludest tegema poplaulu ja teine rühm 
räpi. Et aga ülesanne veelgi raskemaks 
teha, siis enne, kui lugusid esitada sai, 
tuli noortel tutvustada iseennast ja oma 
saba. Traditsiooniliselt valmistavad kõik 
noorlauljad sügiseseks laagriks endale saba, 
mis neid mingil moel iseloomustab. Nii 
istusidki kõik noorlauljad aula lavale ritta, 
hakkasid ükshaaval oma sabasid tutvustama 
ja tervele küsimustelaviinile vastama.Sabade 
valik oli väga lai – leida võis rahvariide vööd, 
paela ja paberit, kalastustarbeid, puuoksi, 
jalanõusid, porgandeid ja muudki põnevat. 
Kui kõik 11 noorlauljat olid oma sabad ära 
tutvustanud ja kõigile esitatud küsimustele 
oma võimete kohaselt vastanud, oli aeg 
oma rühmaülesande tulemust esitleda. 
Aga oh õnnetust – kes siis enam mäletas, 
mis kava kokku sai pandud! Nii palju, 
kui paberile kirja oli jõutud panna, sai ka 

esitatud ja ülejäänu tuli käigu pealt meelde 
tuletada. Siis mängiti veel üks väike pimeda 
ussi mäng, kus kontrolliti noorlauljate mälu 
viimases proovis tutvustatud koori juhatuse 
liikmete osas.Ja seejärel oli käes õhtu 
ametliku osa viimane etapp:noorlauljatel 
oli aeg anda vanne olla kohusetundlik ja 
tubli laulja. Iga noorlaulja sai endale ka 
lauluema, kes lubas oma tütart abistada nii 
nõu kui jõuga.
Ametliku osa lõppedes pandi üles koogilaud, 
kuhu kõik said välja tuua kodus valmistatud 
headust. Suu sai magusaks ja nii mõnigi 
värskelt laienenud suguvõsa fotomeediumi 
vahendusel salvestatud. Omakeskis väikese 
koogitüki kõrvalt sai veel vesteldud ja 
tutvutud ja õhtu lõpupoole moodustati ka 
väike lauluring kahe kitarriga. Repertuaar 
oli väga lai – alates popmuusikast kuni 
raskema koorimuusikani–ja vapramad olid 
veel päris hiliste öötundideni lauluhoos.
Järgmisel päeval jätkati taas võimlemise ja 
laulmisega ning kõik üritasid väsimusest 
hoolimata vapralt endast parima anda. Päev 
möödus üheskoos lauldes ja märgates, et 
lauljad on võib-olla pisut uimased, võttis 
Triin kasutusele erinevaid kavalaid võtteid, 
et lauljaid täie tähelepanu juures hoida. Päev 
oli täis üllatusi ja pärastlõunal Tartu poole 
sõites valitses noorlauljate seas ootusärevus 
kõige põneva ees, mida lauluaasta endaga 
kaasa tõotas tuua.  

Elis
I alt

2015. aasta sügisel astus naiskoori ridadesse 11 uut lauljat. U-duur küsis neilt järgmist:
1. Sinu esimene mulje naiskoorist.  2. Missugune on naiskoori naine?  3. Sinu praegune lemmiklaul?  4. Kõige raskem laul?

Epp Maria Lillipuu, I alt
1. Esmamulje oli üllatav, sest kooritunnid 
olid täis huumorit ning laulud olid niivõrd 
erinevad sellest, mida ma olin harjunud 
laulma. Lisaks ehmatas mind, et meid kohe 
teisega koos laulma pandi.
2. Laulukoori naine võiks näiteks viisi 
pidada :)
3. Lemmiklaul on hetkel „Ole tervitatud, 
Maria”. Selle laulmine toob mulle alati 
kananaha ihule.
4. Kõik laulud muutuvad raskeks,  kui 
nende kannal piisavalt nokkida. 

Mari-Liis Pihlapuu, I sopran
1. Ma alguses arvasin, et TÜAN on väga 
tõsine koor. Ajapikku sain aru, et ta pole 
ainult tõsine, vaid ka väga toredaid ja 
naljakaid lauljaid täis. Naljad ja laulud 
käivad käsikäes!
2. Naiskoori laulja on kuulekas, 
enesekriitiline, hea laulja, hea huumori-
meelega ning kunagi ei hiline.
3. Praegu on minu lemmiklaul Mari 
Kalkuni „Om laul”. Armastus esimesest 
silmapilgust!
4. Kõige raskem on minu jaoks „Tartu 
etüüd”, kuna laulu keskel lähevad mul 
noodid pidevalt sassi.

Agnes Vask, I alt
1. Esimene mulje on väga positiivne. Kõik 
on sõbralikud, abivalmid ja laulavad nii 
hästi. Kui noorlauljad enne kontserti said 
aula proovide ajal koori kõrvalt kuulata, siis 
oli mul tore võimalus nautida seda vägevat 
muusikat ja kõla, mida meie koor luua 
suudab. Kõrvu avav kogemus.
2. Iseseisev. Sest et mehi ju pole kõigeks 
vaja.
3. Väga meeldivad Peipsi laulud. Seto 
leelo on midagi ürgset ja kaunist ja toob 
kananaha ihule.
4. Ei ole raskeid laule, on ainult liiga vähe 
harjutamist.

Käroliis Lutsar, I alt
1. Esmamulje oli väga positiivne, nii palju 
toredaid ja entusiastlikke naisi, igasugus-
es vanuses. Kõik olid kohe abivalmid ja 
sõbralikud ja andsid oma panuse, et ma end 
võimalikult mugavalt tunneksin seal kohe 
esimesest päevast saati. 
2. Naine, nagu naine ikka! Arvan, et sellele 
küsimusele ei saa vastata, sest iga naine on 
eriline ja üks pusletükk sellest naiste hordist 
ja kõigi naiste isikupärad ja omadused te-
evadki kokku ühe naiskoori naise. Siiski ar-
van, et meid kõiki, naiskoori naisi, ühendab 
piiritu armastus muusika vastu.
3. „Om laul” ja eks ikka „Näkineiu laul” ka.
4.  Polegi veel sellist rasket lugu näinud... 
Võib-olla „Tartu etüüd”, kui peaks valima. 
Loodan, et need tõsiselt rasked väljakutsed 
on veel ees. :)

Elis Sõrmus, I alt
1. Minu esimene suurem mälestus nais-
koorist pärineb nelja aasta tagusest kont-
serdist „Jakob, oh Jakob”, mis jättis mulle 
kustumatu mulje. Mulle tundus uskuma-
tu, et sellise professionaalsuse taga võiks 
peituda nii sõbralikud, toetavad ja soojad 
inimesed, nagu ma oma esimeses proovis 
enda ümbert avastasin.
2. Naiskoori naised on täiesti omaette liik 
naisi. Neis on ühendatud maalähedus, loo-
vus, tegutsemistahe, ambitsioonikus ja eba-
maine naiselikkus.
3. Praeguses repertuaaris ei leidu laulu, mis 
mulle ei meeldiks. Aga eriline koht minu 
südames on Garšneki „Peipsi laulude” 
tsüklil.
4. Kõige keerulisemad on võib-olla olnud 
„Tartu etüüd” ja „Ole tervitatud, Maria”. 
Kui õiged noodid juba kätte saab, siis on 
väga oluline ära tabada õige emotsioon ja 
kõlavärv, mis on kerge ununema.

Elisabeth Kungla, II alt
1.  Kõik olid väga ärevas meeleolu, sädistati 
midagi lauluemadest ja tutvustati järjest iga-
sugu uusi nägusid. Tunnistan ausalt, et olin 
segaduses, aga hästi õnnelik, et selle sädina 
keskel olen. Lausa nii õnnnelik, et teatasin 
terve koorile, kui väga mulle meeldib proo-
vides käia. Ma ei tea siiani, mis mul arus oli.
2. Naiskoori naine on täpselt seesugune, 
nagu ta olla soovib!
3. „Tartu etüüd”, sest see laul tekitab mingit 
laadi äratundmist. Kujutan ette, et on kõle 
novembrikuu õhtu, tuul keerutab koltunud 
lehti ja südames on valu. Valu aga ei ole ma-
gus, vaid kibe. 
4. Oh, jällegist „Tartu etüüd”. See laul 
tekitab tunde, et hingata saab alles siis, kui 
kõlab viimane noot. Aga kui vahepeal hin-
gad või kogemata mõtled millelegi sootuks 
muule, siis kaob kogu asjal mõte ära. 

Ingrid Juht, I sopran
1. Esimesed muljed tekkisid enne koori 
sisseastumist. Kuulasin salvestusi ja uurisin 
koori kohta dirigentidelt, muusikaõpeta-
jatelt, endistelt ja praegustelt lauljatelt ja 
nad kõik innustasid mind kooriga ühinema. 
Kooris lauldes on muljed mõistagi veelgi 
positiivsemad. Jõuan proovide järgselt koju 
hilisõhtul, aga saadud energia on olnud va-
hel nii tugev, et jõuaksin uue tööpäeva jutti 
töötada.
2. Meie naiskoori lauljad on muusikaar-
mastajad, asjalikud, töökad, pühendunud, 
hea huumorimeelega ja avatud suhtlejad.
3. Praeguseks lemmikteoseks on T. Kõrvitsa 
„Kreegi vihik“. Koori varasemast repertu-
aarist meeldib mulle Kõrvitsa tsükkel „Lau-
lud laulude laulust“. Kuulan seda bussis 
pärast iga proovi ja juba ootan, millal seda 
laulma hakkame.
4. Hetkel tundub, et polegi rasket laulu. 
Igal teosel on omad väljakutsed, aga need 
on ületatavad.

Maarja-Liisa Pilvik, II sopran
1. Päris esimene mulje läks ilmselt suure pa-
bina ja ähmiga kõige liha teed, nii et jäänud 
on mingi teiste ja kolmandate muljete ans-
ambel. Mind hämmastasid alguses vist ikka 
kõik asjad. Alates sellest, et lauldakse teist 
(või esimest?) korda noodist ja kõik justna-
gu kõlabki kokku (kuivõrd mu tömp kõrv 
seletab), kuni selleni, kui organiseeritud ja 
hästi õlitatud kogu see naiskoori masina-
värk on. Inimesed on ka ootamatult sõbra-
likud ja teevad head nalja, kohe tore on.
Ise olen muidugi endiselt natuke nagu lehm 
libedal jääl: suu lahti ei lähe, väga kõva häält 
ei tihka teha ning aeg-ajalt ikka juurdlen 
endamisi näiteks selle üle, et mis see kere-
hääl veel on.
2. Ma arvan, et tubli ja tarmukas. Ja kui 
nüüd kord juba üldistada, siis kindlasti ka 
tark, hea vaistuga ja võimeline vaimustuma.
3. „Peipsi laulud” meeldivad. „Tartu etüüd” 
ka, see on selline magus ports ängi ja 
draamat.
4. Mul on tunne, et meil vist veel mingeid 
päris raskeid laule ei olegi tulnud laulda. Pi-
gem on ehk paar sellist, mis tekitavad veidi 
võõristust. No näiteks Maria-laul on kohati 
ikka päris ebamaine. Näkineiud ka kuidagi 
ei kõneta, ei tea, miks.

Rahel Toomik, I sopran
1.  Kitsad pingid ja külluslik seltsielu. 
2.  Salaja võlur
3. ,,Ole tervitatud, Maria’’
4. ,,Ole tervitatud, Maria’’

Linnet Puskar, I sopran
1.-2. Mulje naiskoorist on üdini positiivne. 
Juba esimesel päeval, kui Triin mul pärast 
ettelaulmist  koori palus jääda, ootasid 
mind naerul näod ja soe vastuvõtt. 
Proovisin küll enda arvates vaikselt 
prooviga liituda, et mitte segada, aga 
märkamatuks ma naistele ei jäänud. Kohe 
leiti mulle koht, paluti ennast tutvustada 
ja öeldi armsalt, kui hea meel neil on uue 
liikme üle. See iseloomustabki minu arvates 
naiskoori naisi: nad märkavad kõike, on 
väga seltsivad ning ülimalt hoolivad ja 
abivalmid! Niisugune seltskond teebki 
proovid nii toredaks ja lõbusaks. Siiani pole 
möödunud ühtegi proovi, ilma et oleksin 
naernud, kõht kõveras.
3. Minu praeguseks lemmikuks  on L. 
Veevo tsükkel „Kullerkuppude aegu“.
4. Kõige keerulisem on oma harjumatute 
rütmide ja kõladega K.Sinki „Ole 
tervitatud, Maria!“ 

Karoliine Kurvits, II sopran
1. Esimene mulje naiskoorist oli selline, 
et kõik oskavad väga hästi laulda ja mina 
üldse ei sobi sellesse seltskonda. Nüüd on 
mõni nädal juba möödas ning endiselt 
laulavad kõik väga hästi, aga samas on 
juba kodusem tunne ja hääl ei värise 
enam nii palju kui alguses. Kõik on hästi 
julgustavad ja sõbralikud. Esimene asi, mis 
kooriproovidega meelde tuleb on kindlasti 
naermine, sest kogu töö tehakse ära kõrvuti 
mõnusa huumoriga.
2. Naiskoori naine on tugev ja õrn ja seltsiv 
ja enesekindel ja vaba ja õnnelik. Seega 
põhimõtteliselt on ta täpselt samasugune 
nagu iga teine naine, mida me ju tegelikult 
koorist väljaspool samuti oleme. Aga 
lauldes ja kooriga koos olles tuleb välja 
mingi vahetu emotsioon, mis ilmselt tekib 
ühise huvi - laulmise - pärast. Naiskoori 
naises on sees mingi ürgsus, mida on hästi 
tunda laulmise ajal, eriti siis, kui alt laulab 
madalalt ja sopran ülevalt ja kõik on täpselt 
nii nagu Triin õigeks peab.
3. Repertuaarist on minu lemmiklaul 
praegu kindlasti „Om laul”. See on täpselt 
selline nagu üks naiskoori laul olema peab, 
minu meelest.
4. Kõige raskem laul on minule kindlasti 
„Ole tervitatud, Maria”, sest kõrged käigus 
on mulle endiselt väga hirmsad. Ma lihtsalt 
ei usu endasse, et ma seda välja laulda 
suudaksin ja nii tuleb minu nunc sageli 
üsna hädine, kui üldse midagi tuleb.
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Sotsiaalne korvpallimäng

Kui minult paluti U-duuri 
artiklit traditsioonilisest viie 
koori korvpalliüritusest, 
kinnitati, et artikli kirjuta- 

miseks ei pea mulle meeldima 
teatevõistlused, ma ei pea nägema 
korvpallimängu ja ei pea ka peost 
suuremat osa võtma. Ja isegi korvpallist 
ei pea kirjutama. Nagu näha, nõustusin.
Naiskooriga liitudes rõõmustas mu ema, 
et lõpuks ometi on mul normaalne hobi 
ja pealegi teeb naiskoor meeskooridega 
ühisüritusi, tema tütreke saab korralikule 
mehele ja tal avaneb võimalus saada 
vanaemaks. Läks pisut teisiti. Ka esimesel 
aastal (kui olin ometi 3 aastat noorem, 
ilusam, naiivsem ja oluliselt vähemate 
hallide juustega) ei võtnud ma osa ei 
korvpallist ega maskiballist. Nüüdseks on 
aeg nii palju edasi liikunud, et ühisürituste 
eesmärk mulle ei olemitte sotsiaalne suhtlus, 
vaid rohkem grupiprotsesside jälgimine ja 
lahtimõtestamine.
Varasematel aastatel ei ole ma korvpalli- 
üritusest osa võtnud, sest korvpalliga 
puudub mul soojem suhe ja suurtele 
rahvakogunemistele eelistan alati väiksemaid 
seltskondi. Sel aastal sai antud lubadus 
võistlustele järgneval peol bändiga esineda, 
seetõttu tekkis kohustus vähemasti peost 
osa võtta. Nii meeste korvpallimängust kui 
naiste teatevõistlustest kuulsin hiljem peo 
käigus, kogudes emotsioone ja arvamusi.
On tore, et laulurahvas on ka spordirahvas. 
Vähemasti jõudumööda ja tervesse kehasse 
kasvabki terve vaim. Võimalik, et see 
kuulub traditsioonide hulka, mille õigsuses 
ei kahelda (nii on ju alati olnud), kuid 
siiski jääb mulle pisut arusaamatuks, miks 
on naised ajast aega meestele tantsinud, 

kui mehed püüavad mängida palli, ja 
miks naised ise palli ei mängi.See küsimus 
tõstatus sel aastal vist esmakordselt, 
aganaiste tantsukavast saidki ühtäkki 
teatevõistlused.
Mõnikord teeme kambakesi tegevusi, mis 
naerutavad ja tunduvad ka pealtvaatajatele 
lõbusad, tagantjärele mõeldes aga pisut 
piinlikud. Laseme igapäevaelust tekkinud 
auru välja ja auru asendame alkoholiga, sest 
loodus tühja kohta ei salli. Omade keskel 
on lubatud rohkem kui võõrastega. Ilusaid 
treenitud ihusid on ikka tore vaadata, hea 
koordinatsioon, palli valdamine, kiirus 
ja osavus on kütkestav, evolutsiooniliselt 
oluline on olla treenitud (Survival of the 
fittest). Küllap ongi korvpalliürituse üks 
ideid leida sarnaste huvidega kaaslane neile, 
kes oma laulvat teist poolt veel leidnud ei ole 
– kutsume ju põhjusega Tartu Akadeemilist 
Meeskoori ja Tehnikaülikooli Akadeemilist 
Meeskoori oma kosilaskoorideks. Esmalt 
näitavad mehed palliplatsil, et lauluoskuse 
ja kõva hääle kõrval suudavad nad naist 
vajadusel ka füüsiliselt kaitsta (lasen 
kuulda valjuhäälse bassinoodi versus olen 
võimeline võitlema). Seejärel on naiste kord 
oma ilu ja graatsia väljakule tuua:esmalt 
testitakse kiirust ja osavust, rööprähklemise 
võimekust, seejärel aga pannakse nad 
purustama õhupalle mitte just kõige 
sündsamal moel. Ja mina otsin ja sina otsid 
ja igaüks otsib oma. Eelmäng õhtusele peole.
Pidu, mis toimus Tallinna Tehnikaülikooli 
õppekompleksis, läks kohe käima. 
Korvpallivõistlus oli inimestel vere liikuma 
pannud, suhtlemine kulges pealtnäha 
takerdusteta, peol pakuti süüa-juua ja 
võimalust tantsida. Lisaks traditsioonide 
muutmisele spordivõistlusel oli uuendus 

ka võistlustele järgneval peol – igat koori 
oli palutud esindama üks bänd. Kuna 
TÜANi tublid harfi-, trompeti ja muude 
pillide mängijad ei saanud erinevatel 
põhjustel esinemisest osa võtta, jäi koori 
esindamine vaid kahe kitarri ja viiuli 
hoolde. Tavapärasele süldile sai seekord 
kavasse võetud Cyrilleus Kreegi „Mu süda 
ärka üles“ ja Arvo Ratassepa „Rannapiiga“, 
tuntud ka kui „Saarepiiga laul“. Peole 
eelnev närveerimine oli tagantjärele 
mõeldes üleliigne, sest kohapeal selgus, et 
lisaks TÜANi bändile oli esindatud vaid 
tehnikaülikooli meeskoor – ju on ajaressursid 
bändiproovide tegemiseks ka teistel kooridel 
väga piiratud. Tehnikaülikooli bänd oli end 
mõnusalt ette valmistanud, koosseis oli 
küllalt rohkearvuline ja laulda võeti tuntud 
lugusid. TÜANi bändi kimbutasid küll 
mõningad tehnilised viperused, kuid usun, 
et vaatamata kõigele hoidsime TÜANi 
lipu kõrgel ning ei jäänud meestele ses 
osas alla. Bändide esinemistele järgnevalt 
sai sotsialiseeruda lõkke ääres või nautida 
elektroonilist muusikat.
Seda, kuidas pidu lõppes, ma ei tea. Mitte 
et ma erinevatel põhjustel (mürgistus, 
dementsus) ei mäletaks, vaid seetõttu, et 
pillimees ei jää kunagi peo lõpuni, vaid 
liigub järgmisele peole edasi. Ma ei tea, kas 
nagu lauluski leidis igaüks oma ja hooletud 
jäid ilma, kuid järgmisel aastal avaneb kõigil 
jälle võimalus võtta osa traditsioonilisest 
sportlikust tutvumismängust. Seekord juba 
Tartus, sest järgmise aasta korvpalliürituse 
korraldus jääb kaotaja kanda. 

Piret
II alt

Väljasõit Setomaale

Käepäraste teatmeteoste (ENE, vikipeedia) abiga kirja pannud 
Hanna-Liisa

 II alt

Katõ ilma veere päälSetod elavad kahe ilma serval, nende koduõuelt jookseb Euroopa Liidu idapiir. Setomaa asub Eesti kagunurgas, sellest idapoole jääb Venemaa, lõunapoole Läti ning päripäeva lii-kudes tulevad veel Võrumaa, Põlvamaa ning Peipsi ja Pihkva järv. Setode (setude) nime-tusestki on kuulda segatud identiteet: ehkki valdavalt ortodokssed, hoiavad setod end lahus venelastest, nood omakorda nimetavad setosid poluvernikuteks, pooleusulisteks. Enamjaolt oldi kirjaoskamatud ning tingituna võõrkeelsest jumalateenistusest muutusid nende usutoimetused kohati hookuspookuseks ja tohuvabohuks. Ometi just õigeusulisus, aga ka hariduselu erinevused (hariduse vähesem väärtustamine ja koolihariduse halvem kättesaadavus) eristasid setosid muist eestlasist. Nimetus setu rahvas või setukesed on laie-masse kasutusse jõudnud Jakob Hurda suu läbi. Setode niisugune nimi on alles uuema aja nähtus rahvusrühma piiritlemise hõlbustamiseks, sajandite eest elanud eelkäijaid nimetati tšuudideks.
Lugemiseks huvilisele: „Setomaa 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani.“ Tar-tu, Eesti Rahva Muuseum 2009, koostajad Heiki Valk, Anti Selart, Anti Lillak.

Kes on kes?
Kirikseostub tänapäeval sageli eelkõige jõulurahuga,nii nagu rahvariie seostub täna val-

davalt laulupidudega. Kaasaegne isikutuvastus on liikunud pigem biomeetria, sotsiaalmee-

dia ning digitaalse ekspertiisi valdkonda ja kedagi ei tohi ennatlikult rühmitada pelgalt 

väljanägemise põhjal. Seevastu meie suguvendade endisaegsed pea- ja kehakatted kajasta-

sid küllalt reeglipäraselt kandja suhteseisundit ja vanuserühma (eriti naisterahvaste puhul).

Eristada võis neiu-, pruudi-, nooriku-, abielunaise-, lese- ja leinarõivaid. Rahvariie, seal-

hulgas nt vöökirioli paikkondlik ning võimaldasvaatlusel määrata omaniku päritoluvõrd-

väärselt tänapäevase internetiregistri domeeninimega. Katmata pea või pärjaga ehtimine 

viitas neiustaatusele, seevastu abielulisus oli seotud põlle kandmise ning pea katmisega(siit 

ka ütlus „tanu alla saama“).

Setomaa ühe 
minutiga
Setod – läänemeresoome hõimurahvas 
Kagu-Eestis Setomaal; elatakse „kahe ilma 
veere peal“ (sõnad seto hümnist) ehk siis 
riigipiir on Setomaad arvanud kord Vene-
maa, kord Eestimaa osaks. Ajalooliselt oli 
kasutusel ka nimetus tšuudid.
Peipsi järv (vene keeles Чудскоеозеро) 
–Eesti suurim järv; rahvuseepose kangelane 
Kalevipoeg käis üle Peipsi laudu toomas 
(Kalevite kallis poega / toonud Pihkvast 
turjatäie / lunastatud linnalaudu–„Kalevi-
poeg“, XI lugu).
Anatoli Garšnek – Setomaa heliloo-
ja (1918–1998), kirjutanud kooritsükli 
„Peipsi laulud“ (1961).
Nulk – Setomaa külad on rühmitatud 
nulkadeks ehk kolkadeks(nt samanimeliste 
külade eristamisel täpsustatakse, mis nur-
gas küla asub).
Obinitsa – küla Setomaal, soome-ugri kul-
tuuripealinn 2015. aastal, seal asub Obinit-
sa Issanda Muutmise kirik (õigeusukirik).
Õigeusk – ristiusu põhivool katoliikluse ja 
protestantismi kõrval.
Poluvernik – setosid on vanasti nimetatud 
pooleusulisteks, setod pidasid õigeusku 
au sees, ent jumalateenistused toimusid 
võõras keeles ja nendest ei saadud aru.
Tsässona (vene keeles часовня)–õigeusu 
külakabelid Setomaal, iga kabel on pühen-
datud mõnele õigeusu pühakule või kirik-
upühale.
Peko – mütoloogiline Seto viljakusjumal.
Ülemsootska – Seto kuningriigi valitud 
vanem, praegu Jane Vabarna.

Sel sügisel, tiheda juubelihooaja järel võt-
sime veidi aega selle jaoks, et lähemalt 
mõtiskleda laulmisest ja mõelda laulude 
üle, millest laulame. Läksime naiskoori-
ga väljasõidule:külastasime Setomaad 
ja Obinitsat ning laulsime ja vestlesime 
koos mitmete toredate inimestega. Meid 
võõrustasid Setomaa kultuurielu eestvedaja 
Kauksi Ülle ja hõbekunstnik Evar Riitsaar 
ning kohalik koguduseõpetaja Viktor Ivask. 
Tutvusime seto kultuuriga ja õppisime nii 

mõndagi uut rahvariiete kohta, võtsime 
jutu sekka üheskoos laulda seto leelot ja 
viisime omalt poolt külakostiks Garšneki 
kooritsükli. Ehk siis esitasime vestlus-
pauside kõrvale pulmaitku ja mõrsja ehti-
mise loo, hällilaulu, jaani-simmani-ku-
latamiskarnevalileelo. Seejärel kinnitasime 
keha tõhusa mulgipudru ja maitsvate 
küpsetistega ning seadsime suuna tagasi 
Tartumaile, et veeta lisaks koos ka meeld-
iv kontserdiõhtu ülikooli aulas maagilise 

muusika keskel ning viibida ühiselt ülikooli 
kohvikus ja öelda lahked tänusõnad Enele, 
kes meiega selle pisukese kultuurireisi kaa-
sa tegi ning sümboolselt ka naiskoori seltsis 
pika ja elamusterohke tee on lauluradadel 
läbi käinud.  

OKTOOBER NOVEMBER
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Kes sind kuuleb, kui laulad üksinda?

Toimetus pöördus minu 
poole palvega arvata midagi 
naiskoori viimaste aastate 
lemmikhelilooja Tõnu Kõrvitsa 

uuest kooriteosest „Lageda laulud“, 
teosest, mis kirjutatud koorile ja 
keelpillidele. Kuulasime seda teost TÜ 
aulas pärast koori väljasõitu Obinitsa 
maile, sõitu, mis üksmeelselt sai nimeks 
„klassiekskursioon“. See tore päev, mis 
lõppes kohviku ja spinatipirukatega, 
oli korraldatud Ene Ahvenale, meie 
rohkem kui pikaajalisele koormeistrile, 
kes lõpuks otsustas pooled vahetada ja 
vilistlaskoori lauljapinki kolida. Õige 
kah, Ene, ei pea elu lõpuni meie valede 
nootide eest vastutama, vaid võib ise 
ka tunda lapselikku rõõmu kogemata 
häälde karanud kukkedest!

Aga tagasi sammaste vahele. Saali oleks 
mahtunud rohkemgi rahvast (Tartu 
kontserdipublik – kus te olete?), kuid kõik 
olulised inimesed olid kohal. Kaasa arvatud 
helilooja ise, kelle vallatu oranž triip botastel 
ei lubanud ta muidu ontlikku halli-valget 
riietust üleliia tõsiselt võtta.

Ei ole mul tegelikult pädevat haridust 
selle teose tähendusest ja kõlamaastikest 
midagi arvata. Soovijad saavad kuulata 
Klassikaraadio „Delta“ saadet, kus helilooja 
ise oma teost tutvustab, mina kuulajana 
saan rääkida ainult oma tunnetest ja 
peegeldustest, mis pärast kontserti tekkisid.
Emily Brontё. Lugesin tema „Vihurimäed“ 
liiga noore-toorena ja mälestusi sellest 

pole, kui mitte arvestada „Varamu“ sarja 
raamatute natuke suitsust lõhna ja äärtest 
kokkukuivanud pruunitäpilisi lehti. Aga 
kontserdil muusikat kuulates ja samal ajal 
Doris Kareva tõlgitud luuleridu järgides 
hakkasid pilved peas üle kõnnumaa jooksma. 
Kuidas oleks elada Emily Brontёna? Elada 
ainult kolmekümneaastaseks. Ema sureb, 
kui ma olen kolmene. Kaks vanemat 
õde surevad tüüfusesse, kui ma pole veel 
kümnene. Kes siis mulle jäävad? Kaks õde ja 
vend ja range isa. Väljamõeldud lood, sõnad 
ja fantaasiamängud saavad elu tähtsaks 
osaks. Elu eesmärgiks omandada nii palju 
haridust, et avada oma väike kool. Lühike 
õpetajaaeg Halifaxis kahekümneselt, nõrk 
tervis, enesetäiendus Brüsselis. Sealne 
õpetaja kirjeldab mind kui lõikava loogikaga 
äärmiselt kangekaelset noort naist. Väga 
vaikne, inimestega minimaalselt suhtlev, 
kuid kõike enda ümber märkav, väga 
tundlik.Vend sureb kolm kuud enne mind. 
Tuberkuloosnii tal kui mul. Postuumne 
kuulsus „Vihurimäe“ läbi.

Tema luuletustes kajab loodusega üheks 
olemine, selle suuruse tajumine. Kohati 
rusuv ja alla vanduv, samas leppiv, end selle 
jõu kätesse usaldav. Tuul, mis puhub talle, 
tähed, mis säravad talle. Ma ei ole ise kunagi 
Yorkshire’i nõmmedel käinud. Ei tea, kui 
kõvasti seal tuul lõõtsub ja kui kiirelt pilved 
jooksevad. Ilmselt lohutult lagedamalt 
kui meie väikses suure mere eest kaitstud 
maanurgas, kus on ikka metsa, kuhu varju 
minna. Läänemerelt tulevad pilved pole vist 

iial nii kontideni tungivat niiskust täis, kui 
seda on Põhjamere rüngad.

Aga muusika, mis mulle neid luuletusi 
peegeldavast muusikast meelde jäi? Kuni 
viimase osani olid helides koos nii rõõm 
kui kurbus, polnud ei musta ega valget, 
vaid pidev natuke kriipiv tasakaaluseisundi 
ümber liikumine, mis võtab su endasse.
Kõrvitsa loomingut pole keeruline kuulata. 
Viies osa – kas koori meeshääledimiteerisid 
selle lõpus nuttu? Miks just mehed? 
Ei tea. Võib-olla ei olnudki see nutt, 
helilooja meelest on tema teos siiski 
helge. Kuidsaab ju ka nuttes olla helges 
meeleolus. Kui oled küll üksinduses, kuid 
teinud sellega rahu. Mõistnud, et ka valu 
on osa olemisest. Raskeim inimlikülesanne 
maailmas, mis teostus „Lageda laulude“ 
viimases osas. Leppimine üksindusega. 
See minetasminoori kurbusenoodid 
ja kirgastussegavate sekunditeta hea-
kõlalisusesse. Ilus. Samal hommikul 
ütles kirikuõpetaja Viktor Ivask Obinitsa 
õigeusukirikus, et kuni maailmas on ilu, on 
elu elamist väärt. Aga mis on ilu? Kas ilu 
ei tule mitte sõnast elu? Kuni maailmas on 
elu, on mõtet elada? Mis on elu... Silmad 
kiskusid märjaks, Vaike Uibopuu aplodeeris 
püsti seistes, helilooja näis esitusega rahule 
jäävat ning naeratas vandeseltslaslikult oma 
botastele.  

Pille
I alt (reservis)

Koorimuusika kinnised uksed

Vaikus. Uksed on kinni. Ühel 
ustest on silt „Siseneda vaid 
aplausi ajal“. Jään ukse taha 
ootama, kuid aplausi ei tule. 

Lükkan ukse lingist lahti. Saalis pole 
mitte kedagi, kuigi eeldasin, et see on 
rahvast täis ja käib tihe arutelu.

Et siis konverentsist. Naiskoori korraldatud 
IX Põhjamaade üliõpilaskooride festival 
aastal 2014 sai tõukeks, et arutleda 
koorimuusika olukorra üle Tartus. Esialgu 
polnud ei ambitsioonikaid plaane ega aimu, 
missugune olukord üleüldse on. Seega sai 
esimestel aruteludel koos Tiigi Seltsimaja 
ja Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonnaga 
kokku lepitud, et konverentsi üheks 
oluliseks algtingimuseks on koorimuusika 
uuring. Ja ideaaliks see, et uuring saaks 
põhjaks koorimuusika linnapoolse 
rahastamissüsteemi uuendamisele ning 
konverents Tartu koorimuusika suuremate 
probleemide arutamiseks, kaardistamiseks. 
Kuid välja tuli hoopis muu. Umbes 
septembrist oli selge, et oleme astunud 
asustamata alale. Infovaakumi piirkonda. 
Katusorganisatsioonide tööst puutumata 
saarele. Segaduste, üksioleku ja 
ümbrikupalga maale. „Kas tõesti?“ küsisime 
külmavärinaid tundes. 

Konverents konverentsiks. Või tegelikult 
konverentsist algab kõik edasine. Edasine, 
mis peaks leevendama dirigentide, 
muusikaõpetajate, lauljate, muusikasõprade 
muresid. Probleemid, unistused ja 
lahendused, mida käega on katsutud ja mis 
ootavad tuliseid vaidlusi.

Noored dirigendid ja Tartu. Tartusse ei tule 
noori dirigente. Põhjuseks nii see, et me 
ise pole  kutsunud, kui ka see, et neil pole 
siin piisavalt väljakutseid. Üks võimalus on 
luua Tartusse lisaks (pool)professionaalne 
koor, mis oleks noorele andekale 

dirigendile suureks motivaatoriks. Teiseks 
– teha rohkem koostööd Elleri, EMTA-ga 
muusikatudengite kaasamiseks, luua neile 
kohti praktikaks juba tegutsevate kooride 
juures, kutsuda neid projekte juhatama või 
kaasata koori töösse hoopis koormeistrina. 
Ja kolmandaks – luua Tartusse arvestatav 
koorimuusika kogukond koos regulaarse 
kooskäimise võimalusega.

Repertuaar. Lastekooride, poistekooride 
repertuaar pole huvitav, päevakajaline ega 
arvesta eakohaste vajadustega (eelkõige 
poiste häälemurre). Lahendus – leida noori 
kõnetavad kirjanikud-luuletajad ja tellida 
uutele tekstidele loodud heliloomingut. 
Lisaks tuleks välja anda kullafondi 
noodikogumikke. 

Dirigentide ümbrikupalk. Täiskasvanute 
kooride dirigentidest saab ümbrikupalka 
66%. Nähtamatud inimesed ja nähtamatud 
probleemid, kas pole? Üks võimalik 
mõte on nn Tartu kooriühing, kes aitaks 
lepinguid sõlmida ja raamatupidamist 
hoida (dirigendid kui FIE-d või OÜ-d). Ja 
kindlasti ei tohiks dirigendil olla piinlik oma 
töö eest väärilist ja ametlikku tasu küsida.

Dirigentide madalad palgad. King pigistab 
jälle täiskasvanute kooride juures. Üks 
võimalus on koore, lauljad panna teema 
üle mõtlema ja sealt tulenevalt ka 
liikmetasusid tõstma (juba igihaljaks 
saanud võrdlus spordiklubidega: 
trenni eest kuus 30 eurot maksta 
pole küsimus, kuid koorilaulu 
eest 10 tundub juba ülekohtune). 
Ootame pikisilmi Eesti Koorijuhtide 
Liidu / Eesti Kooriühingu 
ettepanekuid palgaastemete kohta 
ja informeerime dirigente õiglasest 
tasustamissüsteemist, kus iganes 
võimalik.

Muusikaõpe koolides. Meie muusi-

kaline kirjaoskus on madal. Kaalumisel 
on võimalus rääkida uuesti JO-LE-MI-
st ja õpetada see igale mudilasele selgeks. 
Unistada ju võib. Ja teiseks – mudilaskoori 
võiks vastu võtta kõik lapsed ja miks mitte 
teha koorilaul algklassides kohustuslikuks. 
Tallinnas on vähemalt paar erakooli, kes 
seda on juurutanud ja üllatus-üllatus – kõik 
lapsed saavad lauljaiks (viisipidamine pole 
ainult kaasasündinud oskus, seda saab ka 
arendada).

Muid mõtteid oli konverentsil veel 
palju: kuidas kasvatada publikut (ehk 
noored kuulajad saalidesse), kuidas 
muuta koorimuusikat ja dirigendiametit 
atraktiivsemaks, mis on projektkoorinduse 
head ja vead, kuidas leida häid lauljaid 
kooridesse, kas ehitada Tartusse kooride 
oma maja, mis oleks, kui Tartus 
toimuks noortekooride festival, kas 
Eesti koorimuusika taset saaks kuidagi 
mõõta, kuidas muuta raha jagamine 
läbipaistvamaks, kuidas tuua dirigentide 
töökoormus nähtavale jms.
Seega – konverents on läbi, kuid 
probleemid ootavad lahendamist. Jõudu 
tööle, naiskoor! 

Maarja
I sopran

Tartu Koorimuusika konverents toimus 6. no-
vembril 2015 H. Elleri nim. Tartu muusikakooli 
Tubina saalis. Konverentsil astusid üles Triinu 
Arak, Ints Teterovskis, Kaie Tanner, Raul Tal-
mar,  Maarja Jakobson, Anne Türnpu, Ingrid 
Kõrvits, Mall Ney, päeva juhtis Eero Raun. Li-
saks ettekannetele toimus kaks vestlusringi, kus 
lahati koorimuusika rahastamist ja noorte diri-
gentide problemaatikat. Päeva lõpetas TÜ aulas 
toimunud TÜANi ja Eesti Rahvusmeeskoori 
ühine kontsert „Unustatud laulud“.

NOVEMBER IGAVENE
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Julge hundi rind on ... ?

Tartu on suurepärane linn 
koorimuusikaga tegelemiseks. 
Meil on suured puud, 
omanäolised linnaosad, põnev 

kontserdisaalide nimekiri, kaks ülikooli, 
muusikakoolid, sh Elleri muusikakool, 
legendid, tõusvad tähed, ka linnavõimule 
õnneks hea kiiksuga asjad meeldivad jne. 
Meil on 113 koori jagu tegevlauljaid ja 
palju huvitavaid dirigente. Tartus on 
asju! Tartus on inimesi! Tartus on vaimu. 
Selleks, et me ise ka oma rikkuse üle 
rõõmustada oskaksime, päriselt ka ühiselt 
tegemise võimalusi näeksime, oskaksime 
murekohti süsteemselt lahendada, teaksime 
ennast kaugemalt tulijale paremini 
tutvustada, pandi pead kokku.
Tartu koorimuusika uuring käib konve- 
rentsiga hästi käsikäes: tahaks teada, teada 
anda, algatada, arutleda.  Ja nii refräänina 
mõnda aega edasi. Ideaaljuhul on seega tegu 
paariaastase projekti- ja uuringutsükliga.
Uuringu(tsükli) esimest osa kutsume 
hellitavalt mammutuuringuks. Koostasime 
kolm ankeeti: muusikaõpetajatele, täis- 

kasvanute kooride dirigentidele ja 
täiskasvanute kooride esindajatele. An- 
keedid erinevad üksteisest, kuid on ka 
palju ühesuguseid küsimusi; muu hulgas 
selleks, et vastuseid oleks võimalik võrrelda. 
Vastamine oli küllaltki ajakulukas, sest 
küsimusi on palju – julgelt üle saja. Mõneti 
on see justkui kvalitatiivne lähenemine: 
küsitakse palju eri valdkondade kohta, et 
hiljem oleks võimalik veel täpsemaks minna.  
Ankeetide vastused annavad vihjeid, mis 
on dirigentide-kooride rõõmud, mured, 
huvitav igapäev, mida peaks nt intervjuudes 
hiljem täpsustama, mis valdkond vajaks 
täiesti eraldi uurimist, milline on kooride 
siseelu jne.

Seega  uuringu esimese osa iva oligi 
tegelikult koorielule otsa vaadata, selgeks 
teha, kes ja kuidas meil siin Tartus elavad. 
(Uuringu sisuplokkidega saab tutvuda 
artikli lõpus.).

Kes teevad?
Mammutuuringu läbiviimisel on oma 
abikäe ulatanud palju inimesi. Kõiki 
ankeete testisid oma ala asjatundjad: 
muusikaõpetajad, täiskasvanute kooride 
dirigendid ja kahe erineva koori lauljad. 
Lisaks aitasid testida Tiigi Seltsimaja, 
linnavalitsuse kultuuriosakonna ja maa- 
valitsuse kultuuriosakonna töötajad, nõu 
küsisime tegelikult mitmelt veel. Kooride 
ankeete aitasid sisestada naiskoori lauljad 
(suur osa küsimustest on konfidentsiaalne 
ja seda teistele lauljatele sisestamiseks ei 
antud). Analüüsitööd teevad naiskoori 
kunagine II sopran Merli Aksen ja praegune 
I alt Triinu Arak.

Raha
Laiendatud konverentsimeeskonnaga laua 

taga aru pidades oli koorijuhtide palk 
ilmselt kõige rohkem detsibelle ja sekundeid 
nõudnud teema. Kui palju koorijuhid palka 
saavad, ei tea tegelikult ju mitte keegi. Seda 
on üritatud mõnda aeg tagasi uurida, aga 
see kukkus läbi – koorijuhid keeldusid oma 
palgaandmete avaldamisest. Meie teeme 
aga piirkondlikku uuringut ja püüdsime 
seda trumbina ära kasutada. Läksime seda 
teed, et lubasime jätta kõik palgaarvud 
ainult kahe inimese teada (uuringujuhi ja 
analüütiku). See lubadus on kirjas kõigis 
kaaskirjades, ankeetide sissejuhatustes, 
küsimuste kõrval on võimalik valida 
konfidentsiaalsuse astet, lisaks käisime eraldi 
kevadel muusikaõpetajate ainesektsioonile 

kõnelemas, kuivõrd olulised need andmed 
uuringu jaoks on. 
Õnneks on töö päris häid vilju kandnud. 
Enda jaoks tegime muidugi asja omajagu 
keeruliseks:  õnneks saime ja loodetavasti 
saame ka edaspidi tundliku info kätte, 
aga  me jääme elu lõpuni huvilistele 
üldistavaid kokkuvõtteid tegema (suur 
osa andmetabelist on muidugi ka teistele 
kasutada). Aga rõhutades siinkohal, et see 
oli meie teadlik valik ja teeme seda tegelikult 
ikka hea meelega. Kuna meie uuringus valis 
suur hulk dirigente rahaküsimustes kõige 
suurema konfidentsiaalsuse astme, oli see 
samm õigustatud. 

Kooride arv
Laulupeo tegijatel on laulupeol 
osalevate kooride register, linnal 
on toetust küsivate kooride register 
(toetust saab < 26-aastaste ja 65+ 
lauljate pealt), puudus  statistika, 
kui palju Tartus koorina kogunevaid 
seltskondi üleüldse on. Hetkel ütleb 
uuring, et Tartus on koore 113, 
mis on üle 20 koori rohkem, kui 
varem arvati. Võrdluseks: Tallinnas 
on laulupeo registri andmetel 315 
koori. Kui rääkida laulupidudest, 
siis Eesti üldlaulupeol osaleb üle 800 
Eesti koori, Läti laulupeol Läti koore 
alla 400 (koore on mõlemas riigis 
muidugi rohkem). 

Tartu kooride uhke nimekirjaga saab tutvuda 
konverentsi kodulehel olevas teatmikus 
(tiigiseltsimaja.tartu.ee/konverents). 

>100 küs

TK-kooride 
esindajad TK-dirigendid

koolikooride dirigendid

Kui koormusi mitte arvestada, siis 
täiskasvanute kooride dirigentide töötasu 
ühes kuus on 80 € – 950 €. 60 minuti 
proovi hind (olenemata ettevalmistusele 
kuluvast ajast) varieerub vahemikus 4,38 
€–15,83 €. Oluline on rõhutada, et need 
on ESIALGSED tulemused, mis võivad 
andmete täienedes oluliselt muutuda.

Tartus on 63 koolikoori ja 50 täiskasva-
nute koori. Meil on üks professionaalne 
koor – Vanemuise ooperikoor. Meil on 
10 muusikakooli/koorikooli koori. Meil 
on kolm poistesegakoori, rajamisel on 
Tartu noortemeeskoor (kunagi laulis 
selles väidetavalt ligi 100 lauljat).

TK-kooride ühe laulja kulu:

Liikmemaks: 
2,5€-15€
x=7€

Laulja kulud aastas  
55€...650€
x=290€/a

Peamised kuluallikad: välisreisid, 
liikmemaks, transport, laagrid

Mis mammutuuringust edasi saab?
Novembrikuu alguses toimunud konve-
rentsil hõikasime suurelt lavalt koorimuusika 
armastajatele ja otsustajatele maha esimesed 
tulemused. Seega üks esimesi samme – 
uuringu olemasolu teadvustamine laiemale 
publikule – on tehtud. See ei tähenda, et 
uuring valmis oleks, andmeid kogume edasi 
ja edasi läheb ka analüüsitöö. 
Uuel aastal proovime uuringusse kaasata 
Tartu koore, koorijuhte, kes seni veel 

osalenud pole; täpsustame olemasolevat 
infot, seejärel algab põhjalikum analüüsitöö. 
Tulemusi soovime tutvustada nii Eestis kui 
rahvusvaheliselt. Andmetabelid korras- 
tatakse selliseks, et asjast huvitatutel 
oleks neid võimalik kasutada vald-
konna arendamiseks (sh õpilas- ja 
tudengitöödeks), samas oleks tagatud 
andmete konfidentsiaalsus. Edasi valitakse 
juba välja kitsamad teemad, millega 
jätkata kas täpsustavate osauuringute või 
rakendusprojektide vormis. 
Juba praegu on konverentsimeeskonnal 
omajagu ideid erinevateks rakendus-
projektideks, konkreetseteks ettepanekuteks, 

mida koorimuusika arendajatega koos edasi 
mõelda, vahendame mõistagi ka uuringus ja 
konverentsil osalejate ettepanekuid. Tartu 
kultuuriosakond ja rahvakultuuriosakond 
(Tiigi Seltsimaja) on Tartu asja ajamisel 
kindlasti võtmetähendusega. Lisaks 
muidugi dirigendid ja koorid ise.
Ühe väga olulise osana tahame portreteerida 
kõiki Tartu linna koore ning iga koori 
iseloomustuse väiksemas mahus ka 
avalikustada, et koorid üksteist paremini 

tunneksid ja üksteist leiaksid. Nii 
saaksime oma kirjude kooride 
kohta jagada infot repertuaari 
ja kontserttegevuse kohta, 
lauljaskonna vahetumisest; sellest, 
kuidas on tööülesanded jagatud 
dirigentide ja koori vahel, milliste 
kooridega läbi käiakse, mida 
loevad koorid oma saavutusteks, 
millist koostööd tehakse 
heliloojate ja hääleseadjatega, 
millised traditsioonid kooridel on 
ja muudki.

Tartu on kogu uuringu keskmes, kuid 
mõistagi saab Tartu pinnalt mõelda 
koorimuusikast paljuski ka piirkonna- 
üleselt. Tulemusi soovime edaspidigi 
tutvustada koorimuusikat arendavates 
organisatsioonides (kooriühing, alaliidud, 
laulu- ja tantsupeo SA jt), kellega loodame 
alustada väga sisutihedat koostööd. 
Suuremate koolide kaudu (Elleri kool, 
EMTA, Otsa kool) soovime ankeedi 
tulemustega jõuda dirigendiks õppivate 
tudengiteni. 

Sisendit antakse ka riigikogule. Artikli 

kirjutamise ajal on valmimas koorijuhtide 
liidu, kooriühingu ja laulupeo sihtasutuse 
ühine kiri, et edastada kultuurikomisjoni 
mure dirigentide palkade pärast ja 
püüda koos edasi mõelda, kuidas 
saaks paremini. Tuleval sügisel jõustub 
tõenäoliselt huvihariduse ja huvitegevuse 
uue korraldamise esimene meede ning 
vahest saab siinkohal oma abi pakkuda ka 
koorimuusika uuring ja konverents. 

Olla tsüklis või mitte olla?
Kui uuringu- ja projektitsükkel läheb 
käima, on soov juba ammutatud ja 
tulevikus ammutatavaid teadmisi ning 
üldistusi levitada ka rahvusvaheliselt, st 
nii organisatsioonides (ECA, ChoralNet, 
NSSS jt) kui ajakirjades (Int. Arts Manager 
Magazine, Creative Industries Journal, Int. 
Journal of Cultural Policy vmt).

Konverentsil küsiti, kas sarnast uuringut 
võiks teha üle Eesti. Vastus on tegelikult 
nii jah kui ei. Esiteks peab olema sobiv 
pinnas küsimustele vastata ja mis veelgi 
olulisem: oleneb väga, mis on uuringu 
eesmärk. Kui mingit piirkonda või koori 
huvitab mõni konkreetne uuringuteema, 
jagame omi mõtteid ja küsimusi selle kohta 
äärmiselt hea meelega. Meil on paljuski 
juba teada, millised küsimused töötavad 
ja mis mitte, seega on küsimustik pidevalt 
uuendamisel. Ja kui kellelgi on soov 
mingi piirkonna koorielu pihtide vahele 
võtta – ka seda saab! Vähemasti naiskoori 
lauljatele, kes said sisestada osa vastuseid, 
on töö olnud väga põnev. Seega võiks 
uuringule vastajatest, konverentsil osalejate 
tagasisidest ja uuringuga seotud inimeste 

Dirigendile Lauljale Kuulajale
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26%
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Kuue naise vari
Uudishimuliku inimesena olen alati tahtnud teada, millist elu inimesed elavad siis, kui ma neid ei näe. Kolmandat aastat 

olen hingepõhjani seotud naiskooriga. Kooriga, mis on mind esimesest hetkest alates mõjutanud ja mu vaimu toitnud. 
Me kohtume kaks korda nädalas, vahel ka tihedamalt. 50 suurepärast ja eriilmelist naist tulevad ühise eesmärgi, ühise 
armastuse nimel kokku prooviruumi, et muusika rütmis koos hingata, ja siis lahkuvad tuldud teed tagasi. Aga kuhu? 

Meid ühendab armastus naislaulu vastu, kuid kui palju me teame üksteise eludest väljaspool naiskoori maailma? Mina tahan teada 
ja otsustasin oma uudishimuliku nina valehäbita kuue naiskoori naise tööellu toppida ning teada saada, kuhu siis peale proovi 
ikkagi minnakse.
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Mammutankeedi sisuplokid
• Üldised andmed: juriidiline vorm, prooviruumid, prooviajad, hooaja pikkus, proovide 
tihedus.
• Lauljad: arv, selle muutus, keskmine vanus, uute lauljate arv igal hooajal, lauljate kadu, 
puudumised ja reaktsioon sellele, häälerühmade tasakaal, koori vastuvõtmise tingimused, 
lauljate muusikaline kirjaoskus (hindavad dirigendid), lauljate vokaalsed võimed (hindavad 
dirigendid), välised motivaatorid õpilaste kooris püsimiseks.
• Eelarve: koori kulud ja tulud igal hooajal, ühe laulja kulud igal hooajal, liikmemaks, 
rahataotlused (era, avalik), positiivsed vastused
• korralduslik juhtimine: aktiivi olemasolu ja ülesanded, ülesannete jagamine õpilastele.
• Koori leitavus: reklaamvõimaluste kasutamine, ülesannete jaotus, plaani olemasolu, 
meediakajastused.
• Teabearhiiv: digitaalne/füüsiline, säilikute tüübid.
• Laululaagrid: toimumise tihedus, laululise aja maht.
• Alaliidud, ühendused: liikmelisus, hinnangud, ettepanekud.
• Dirigendid ja muusikaline personal: praegused ja endised koorid, töötasud, lisatasud, 
lepinguvorm, õiglane palk, haridustase, muusikaline haridus, kooriaktiivi roll kunstilises 
juhtimises.
• Dirigentide töötingimused: ülesanded kooris (sh kes aitab koolides kontserte korraldada), 
koormus (sh vahet tegemine kunstilistes, partiisid õpetavates ja korralduslikes ülesannetes), 
töövahendite olemasolu, tunnustamine koori sees ja koorist väljas, rahalised võimalused, 
pedagoogilised/kunstilised väljakutsed, tugivõrgustik, esinemisvõimalused, lisakulud, 
viimase viie aasta huvitavamad enesetäiendamise kogemused.
• Tartu: kas dirigendid on mõelnud lahkumisele, teada olevate projektkooride nimetamine, 
mittetöötavate koorijuhtide nimetamine; võimaluste linn lauljale, võimaluste linn 
koorimuusika kuulajale, Tartu kui dirigendi tööpõld.
• Laulupeod, laulupäevad: osavõtt, repertuaaride hindamine (täiskasvanute puhul nii 
kooriesindaja kui dirigendi hinnang), rõõmud-mured.
• Kontserttegevus: viimase kahe aasta esinemiste nimekiri, kontsertide toimumispaigad, 
konkursid, suurvormid, välisreisid, muusika-alane koostöö kooriväliste kunstnikega, 
kontsertide piletihinnad.
• Repertuaar: sõnaline kirjeldus, 5–10 näidislaulu, autorikaitsetasude maksmine, 
plaadistamine, repertuaari otsimine-ostmine.
• Seltsitegevus: iga-aastased üritused, sõpruskoorid.
• Avatud küsimused: mis on kooris hästi, saavutused viimasel viiel aastal, igapäevamured/
pikaajalisemad mured, mis infost tuntakse puudust.

mõtetest lähtudes sarnane või lähedase 
inspiratsiooniga uuring huvi pakkuda mitte 
ainult otsustajatele, vaid ikka lauljale ja 
dirigendile ka.

Praegune ankeetküsitlus ja konverents 
on ideaalis osa Tartu kooriliikumist 
puudutavast mahukast uuringu- ja 
projektitsüklist ning on sisendiks 
järgmistele koorimuusika edendamisele 
suunatud projektidele ja uuringutele. 
Edasisse uuringutsüklisse on praegu 
mõeldud mh järgmised osad: noored Tartu 
dirigendid Tartus ja mujal, koormeistrid 
jt abilised, dirigendiõpe Tartus / Lõuna-
Eestis, rahastamismudelid (omavalitsuse ja 
koori tasandil), kooris laulmise katkestamise 
põhjused (õpilased ja täiskasvanud), Tartu 
kui koorimuusika kontsertlinn, koori 
igapäevaelu korraldamise võimalused, 
repertuaari leidmine jm. 

Kuna koorimuusika uuring on äärmiselt 
mahukas ja ei kuulu hetkel ühegi selle tegija 
igapäevatöö hulka, sõltuvad selle edasise 
käekäigu kiirus, kvaliteet ja võimalused 
paljudest parameetritest. Muide, kui 
rääkida uuringu rahastamisest, siis koori 
annaalide nimel olgu kirja pandud, et ka 
see on olnud päris „huvitav“. 

See kõik on ja on olnud ko-hu-ta-valt 
põnev!
Kui lugejal tekkis uuringu vastu suurem 
huvi kui leht pakkuda oskab, võib igal 
ajahetkel TÜAN-iga ühendust võtta.

Triinu
I alt

Aitäh lavatagustele, kes te 5. novembri 
õhtul ja 6. novembri hommikul nii õhinaga 
peamikrit sättisite ja olite. Ma polnud 
kunagi peamikrit kandnud, liiatigi siis 
veel samal ajal väga ümber mustas seelikus 
olles, valmistudes koorimuusika ässade 
ette minema, Elleri muusika!kooli laval. 
See lavatagune asi seal …. minu omad 
tüdrukud – sürr. Lava peal aga …. naljakas: 
moderaator räägib, linnapea räägib, kõik 
juba kuulavad. Lavapealne uks oli ju 
pärani lahti ja seal me siis sehkendasime, 
teie omi asju ja mina kõndisin edasi-tagasi 
ja mõtlesin: „Asi on hull, aga tee lihtsalt 
ära.“ Rääkisime kõik üksteisega mis iganes 
teemadel, mina küll vähem, keegi tegi 
lolle nalju. Et see linnapea just seekord 
oli otsustanud põhjalikumalt kõneleda... 

Kui ma poleks olnud vei-di-ke väsinud, 
siis oleksin vist olnud varbaotsani ja mitte 
põlvedeni närvis.

Teate küll seda filmilikku hetke, kui oled 
justkui kõrvaltvaataja mingis sündmuste 
keerises, kaamera vaatab sinu silmade 
kaudu ringi ja kõlab selline vaikuse moodi 
taustamuusika. 

Kui rahastusring läbi sai, siis osalejad lava 
kõrval olevast tagatoast ei lahkunud, vaid 
kõik läks edasi. Sekunditega tormas ruumi 
sisse Hirvo Surva (kes ei olnud esineja) ja 
sekundeeris poole tee pealt, et jah, tema 
on ka just seda mõelnud ja see ja teine 
tuleb ära teha; selgelt natuke närviline ja 
väga rääkimisaldis. Ja keegid siis vaidlevad 
omavahel ja keegid siis teevad juba kõva 

häälega mingeid plaane ja siis haarab Aet 
Maatee või Raul Talmar sul varrukast, peab 
nõu või küsib või räägib niisama mingitel 
koorimuusika teemadel. Eks ole. 
Ja mulle ikkagi meeldib vahel tagasi mõelda 
selle oboe nalja peale. Et meesisikud, kes te 
viisi peate, aga Tartus koorimuusika karjääri 
hetkel ei tee, olge täna siin ettevaatlikud, 
olete oboe staatuses. 

Aitäh neile muusikaõpetajatele 
ja dirigentidele, kes te nii soojalt 
mammutankeedile enne ja pärast 
reageerisite ja kes te mh vastutuse koorma 
sellega veel raskemaks tegite. Mul ja meil ei 
olnud pikka aega sõnu.

Ja aitäh sulle, persona graatsia, igav esimene 

aastast 1998.

Marge, ökoloogia ja maateaduste 
instituudi botaanikaosakonna makro-
ökoloogia töörühma doktorant 
Marge korraldatud teaduslahingu projekt 
pälvis 2015. aastal peapreemia Eesti teaduse 
populariseerimise riiklikul konkursil kui 
parim uus algatus, toim.
Elusteaduse päev: Marge on teaduslahingu 
projekti juht ning täna on koosolek. 
Projekt, mille eesmärgiks on teaduse 
populariseerimine koolinoorte seas, 
tegutseb juba teist aastat. 
Marge uurib, kuidas maastikubarjäärid 
mõjutavad taimede geenide arengut. 
Praegu keskendub ta alvaritele ja sellele, 
kuidas kadakad mõjutavad mägiristikuid. 
Marge uurib seda, mida pole silmaga 
näha – geneetilist koodi. Oma praeguse 
uurimisobjekti, Saaremaa alvarite kohta 
nendib ta, et oma tohutu liigirikkuse kohta 
on nad tegelikult siiski välja suremas. 

Geneetilise mitmekesisuse teema on Marge 
jaoks väga paeluv, aga seda tuleb palju 
tutvustada. Koostöö teadlaste ja praktikute 
vahel peaks olema palju tugevam. Samuti 
võiks keskkonnaharidust populariseerida. 
Naine teaduses olla pole lihtne. Kui nt 
lapsega koju jääda, siis vahepealse ajaga 
võib nii palju muutuda, et raske on tagasi 
tööle tulles ree peale saada. Marge aga usub, 
et naised saavad hakkama küll ja on väga 
tublid. 
Margel on vedanud, sest ta teeb tööd, 
mida tõesti armastab. Teeb seda, mis talle 
meeldib, ja lisaks on see kasulik ka.

Merili, Cardensi hambapolikliiniku 
hambaarsti assistent
Kell kümme lahkub esimene patsient ning 
ukse taga ootab juba uus. Kuna sekretär 
pole tööle ilmunud, peab Merili ka tema 
ülesandeid täitma. Palat tuleb uuele 
patsiendile ruttu ette valmistada ja eelmisele 
arve esitada. Paar minutit saan istuda, kui 
juba kihutab Merili kõik palatist välja, et 
patsiendile röntgen teha. Siis selgub tõsiasi, 
et sekretär ei tulegi täna ning Merili peab 
kahel rindel hakkama saama.
Merili mainib, et on Cardensis töötades 
suuhügieeni osas väga palju targemaks 
saanud. Mida varem probleemidega 
tegeleda, seda parem. Arst Anu kiidab Merilit 
ning nendib, et Merili sobib assistendiks 
väga hästi, sest ta on nutikas ja tal on huvi 
oma ameti vastu. Ka Merili tunnistab, et 
on tööga väga rahul. Iseenesest pole tema 
töös midagi kontimurdvat, keerulised on 
vahel hoopis patsiendid. Mida Merili siis 
teeb? Aspireerib, hoiab keelt, puhastab, 
täidab hambakaarti. Laste puhul on vahel 
vaja suud lahti hoida. Merilile meeldib see, 
et alati on kindlalt teada, mis teda tööl ees 
ootab. Kella neljaks on päev lõppenud. On 
olnud rahulik ja igati edukas tööpäev.

Maarja, pereema ja projektijuht
Minu päev Maarjaga algab Laulupesa 
laulustuudios. Paul, Pärja ja Hiie tulid 
laulma, Madli on koolis. Maarja piilub 
lapsi, erilist tähelepanu pöörab Paulile, 
sest tema on üks vahva, kuid püsimatu 
poisiklutt. Kui õel-vennal tund läbi, on 
Hiie kord. Lapsed lasteaias ei käi, sest kõigi 
nende sõidutamisele kuluks lõpuks liialt 
aega. Las olla kodus. Maarja laste hoidja 

on haige ja seega on käed-jalad tegemist 
täis. Ilma lapsehoidjata on teisipäev täielik 
hullumeelsus. Meeletu logistika: Madli 
kooli, nooremad laulma, siis Paul ja Hiie 
koju, Pärja Ellerisse, siis pagaripoodi, siis 
Madlile kooli järele ja otse Ellerisse.
Maarja teostab end kooriprojektide kaudu. 
Ta tõdeb, et kui ühe ampsuga juba maitse 
suhu saab, on keeruline järgmine võtmata 
jätta. 
Vahepeal A-punktist B-punkti sõites 
helistab Triinu. Jutuks tuleb kiirelt lähenev 
koorikonverents. Konverentsil on veel 
üksjagu korraldada. Kuulen Maarjat 
mainimas, et Vaike valmistub oma etteasteks 
kogu täiega ning see rõõmustab teda. Kui 
ka Madli on Ellerisse saadetud, maandume 
omadega Werneris, kus kohtumegi Vaikega, 
kes räägib oma konverentsi ettekandest ja 
Maarja paneb kõik kirja. Pooletunnine 
vestlus möödub ruttu ning meie ühine 
päevake ongi otsas. Maarja tormab edasi 
lapsi kantseldama.
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Illustreeris Helena, I alt: 
Helena on toiduainete rakendusliku mikrobioloogia dotsent Eesti Maaülikoolis. Peres, kus kõik tegelevad hobikorras muusikaga, on kolm 
last  - ta abikaasa laulab TAMis, kaks last käivad muusikakoolis ja üks areneb veel lasteaia muusikaringis. TÜANis on ta kogemata sattunud 
tegelema joonistamisega, kuid tegelikult Helena kunsti eraldi õppinud ei ole. Mõnikord annab väike sirgeldamine hea võimaluse lülitada 
välja töised mõtted ning anda voli käelisele tegevusele - vahest kukub enam-vähem nii välja kui kujutluspildiski, aga norimismomente on 
palju rohkem. Kui vaba aega on rohkem, siis tegeleb ta kas lugemise või käsitööga - Haapsalu sallide kudumine on üks ta lemmiktegevusi, 
lisaks laulmisele, muidugi.
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Marili Pärtel, teatri Must Kast 
turundusjuht ja Tartu Ülikooli 
haridusuuenduskeskuse 
innovatsioonikoolide koordinaator 
Marili jagab oma aega kolme töö 
vahel: turundusjuht Mustas Kastis, 
innovatsioonikoolide eestvedaja haridus-
uuenduskeskuses ja umbes korra kuus ka 
õppejõud Viljandi kultuuriakadeemias. 
Kirju saates peab ta pidevalt jälgima, et ta 
kirja alla vale ametinimetust ei lisaks; et 
Musta Kasti kiri ei läheks välja õppejõu 
ametinimetusega.

Vestleme Mariliga Musta Kasti ja naiskoori 
koostööst ning tema usub, et sellest sünnib 
midagi eriti ägedat. Mustas Kastis on 
Marili ülesanneteks kõik turundusega 
seonduv: plakatite tellimine, nende 
koguste määramine, sadade kirjade 
kirjutamine, pressiteadete väljastamine, 
meediaga suhtlemine, sotsiaalmeedia, 
väljasõiduetenduste organiseerimine jne.

Marilile meeldivad kõik tema kolm ametit, 
aga haridustöös näeb suurimat missiooni. 
Pärast eesti keele ja kirjanduse õpetajana 
töötamist on Marilil hariduse pärast suur 
mure, haridusuuenduskeskuses saab ta 
ka ise selle heaks midagi reaalselt ära 
teha. Põhikooli ajal sai Marilist tõeline 
kirjandusfriik. Ta nimetab end Tammsaare 
surematuks fänniks ja tõdeb, et on 
tõenäoliselt läbi lugenud kogu eestikeelse 
kadunud põlvkonna kirjanduse. Logistilises 
plaanis on ka töö teatris väga põnev. Kuigi 
Marilit valdab pidev ärevus oma töö suhtes, 
tuletab ta endale iga päev meelde, et elab 
oma unistuste elu.

Ragne, Civitta OÜ vanemkonsultant ja 
tiimijuht
Kui olen kohale jõudnud, juhatab Ragne 
mu kontorisse, kus tal poole tunni pärast 
klientidega koosolek algab. 
Paar korda nädalas teeb Ragne tööd mujal, 
st Tallinnas oma tiimiga või väljasõidul 
olles. Ülejäänud aja töönädalast veedab ta 
kas kontoris laua taga või koosolekuruumis. 
Ragne ülesandeks on hinnata objekti 
tasuvust ja mõistlikkust, potentsiaalset 
sissetulekut.
Algava koosoleku teema on Sangaste lossi 
külastuskeskuse arendamine. Idee on jätta 
Sangastesse alles vana mõisaajastu hing, aga 
muuta see kaasaegseks. Ragnele Sangastega 
töötamine meeldib: lihtne, mõnus ja loov. 
Tavaliselt on tal käes umbes kümme tööd 
ja paljud pole neist kaugeltki nii toredad. 
Uurin Ragnelt, millise projekti üle ta kõige 
uhkem on. Esialgu ta ühtegi välja tuua ei 
oska, aga siis jääb mõte peatuma Riigimaja 
kontseptsioonil. Riigimaja eesmärgiks on 

kõik riigiasutused ühte majja kokku tuua, 
et ressursse säästa. Ragne roll oli Riigimaja 
süsteem paberil läbi töötada. 
Ragnet innustab töö mitmekesisus. Iga 
projekt on nii huvitav ja omanäoline, iga 
kord õpib ta midagi uut. Rutiini pole ta 
veel tundnud või kui ongi, siis on tabanud 
teda alati uus väljakutse. Ragnele meeldib 
valdkond, kus töötab, aga talle meeldiks 
oma töösse tuua veel üks uus mõõde – 
projektide ellu viimine. Rutiin veel ei paista!

Ingrid, Viljandi Paalalinna kooli 
muusikaõpetaja
5.a klassi muusikatunnis läheb laul pikema 
ootamiseta lahti. Ingrid toonitab, et 
koorilaulus on väga oluline üksteist kuulata. 
Jutuvadin on kiire tekkima, igal lauluvabal 
hetkel on lastel vajadus lobiseda. Kui 
muusika vaikib, hakatakse rääkima rütmist. 
Rütme plaksutatakse ja loetakse. Lastega 
on pidevalt tegemist ja kõrvalt vaadates 
tundub see suure väljakutsena. 

Vahetunnis vesteldes selgub, et 5.a ongi 
teistest klassidest keerulisem. Nendega 
on tunnis palju tegemist. Sööklas keha 
kinnitades tõdeb Ingrid, et tegelikult 
meeldiks talle töötada väiksemas koolis, 
kus klassid on pisemad ja võimalus lastega 
personaalselt suhelda on suurem. Kõige 
rohkem meeldivad talle aga ringitunnid 
ja kooriproovid, sest neis valitseb hoopis 
erinev õhkkond. Huvi muusika vastu on 
suurem. Ingridit innustab, kui ta näeb lastes 
muusikahuvi ja laulusoovi või kui vahel 
mõni lapsevanem teda tänama tuleb.

Järgmine tund viiakse läbi 7. klassiga ning 
selgi korral algab tund lauluga. Nende 
tunnis on teemaks rütmipillid. Ingrid 

jaotab klassi rühmadeks ning grupitöö 
pillide tuvastamiseks võib alata! Tunni teises 
pooles teeb Ingrid algust kitarrimängu 
õpetamisega.
Koolipäev lõpeb mudilaskoori 
ringitunniga. Jagatakse noote, paigututakse 
häälerühmadesse ja võimeldakse keha 
soojaks. Lauldakse kahte lõbusat laulukest 
lapsepõlvest ja kelgutamisest ning et päeva 
ka midagi liikuvamat tuua, mängitakse 
tunni lõpetuseks kivikujumängu. Katriin

II alt

Miks saabun koori salaja kui laine? 
Ja vaid kord nädalas?
Teadagi – muusika on minu substants, minu algmaterjal, soontes voolav veri. Kui keegi pead vangutades uurib, et kuidas nii, endal ports 
lapsi ja kodus ei püsi, on mul vaid üks vastus: „Teisti oleks ma ammuilma surnud.”
Aga täpsustagem, millega ma siis tegelen kõik need päevad, mil ma emapuhkusel viibin (teadupärast on emapuhkus ju siiski „puhkus“). 
Nädalas on kokku 168 tundi ning need jagunevad laias laastus niimoodi:

MAARJA NÄDALAKAVA
Naiskoor (koos sõitmisega Tartusse ja koju tagasi)

Kodusolevate lastega tegelemine (v.a söötmine)
Söögi valmistamine, söötmine jms

Kodused toimetused
Laste viimine kooli, muusikakooli, judosse, logopeedi juurde, iluuisuta-

ma, laulma; nende seal ootamine ja tagasi toomine
Madliga koolitükkide tegemine

Koorimuusika konverents, oma tööasjad jmt
Magamine

Lastega õues olemine
Meedia (ajalehed, sotsiaalmeedia, blogid jmt)

Trenn
Sõbrad, sugulased, lugemine, restoranid, kino, teater, kohvik, telekas

Enesetäiendamine
KOKKU:

2,5 tundi
35 tundi
21 tundi
14 tundi
17 tundi

3 tundi
10 tundi
umbes 50 tundi, aga koos katkestustega
7 tundi
7 tundi
kuni 2 tundi
kõik kokku 2 tundi
0 tundi
168,5 tundi

Selleks, et ma jõuaksin naiskoori kaks korda nädalas, peaks nädala kuidagi pikemaks venitama. Või kooriasju millegi muu arvelt tegema. 
Kuid kumbki neist variantidest ei ole võimalik. Vähemalt mitte eriti tihti.
Ja ma olen siiralt rõõmus, et kõik on just nii, kuis on. Päriselt.

Maarja
I sopran

Aasta 2015 koorimuusikas
Naiskoorile oli 2015. aasta erakordselt kiire ja viljakas ning meie tegemisi, ma olen kindel, kajastab käesolev U-duur ning muljed on ere-
dalt ka lauljate mälestustes. Aga mis on toimunud Eesti koorimaastikul üldiselt? 2015. aastal oli mitmeid konkursse, mis andsid põhjust 
rõõmustada uute tugevate tulijate ja kvaliteedi tõusu üle, põnevaid kooslaulmisi ja algatusi. Tartu koorikonverents ajas tagajalgadele nii 
mõnedki Eesti koorielu suunavad inimesed ning eks aeg näitab, mis edasi saab. Järgnevalt lühikokkuvõte lõppevast aastast ning mõned 
vihjed, mida uuel aastal oodata.

Konkursid ja festivalid Eestis 2015
• 16. ja 17. jaanuaril kogunesid Kuressaares 16 noortekoori. 1995. aastal alguse saanud konkurss toimus juba IX korda. A-kategoorias 

võitis Sütevaka noortekoor Pärnust, dirigent Aire Luhaoja, B-kategoorias võidutses Tallinna Reaalkooli segakoor, dirigent Eve Karp. 
Konkurss oli pühendatud Olav Ehala 65. sünnipäevale.

• 6. ja 7. veebruaril toimus XX Tuljaku võistulaulmine, kus osales 34 koori neljas kategoorias. A-kategooria võitis pingelises lahingus 
segakoor HUIK!, dirigent Kaspar Mänd. Tartu ülikooli kammerkoor oli II ja Eesti noorte segakoor III kohal. B-kategoorias jagasid I 
ja II kohta Tartu üliõpilassegakoor ja Euroopa kultuuripealinna segakoor. C-kategoorias võidutses Kolga-Kuusalu kammerkoor Taavi 
Esko dirigeerimisel. Koolikooridest oli esimene Miina Härma gümnaasiumi segakoor. 

• Eesti Naislaulu Seltsi XX aastapäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine toimus 11. ja 12. aprillil, A-kategoorias 
jagasid esimest kohta TÜAN ja Kammerhääled (dirigent Ingrid Roose).

• 23.–25. aprillini toimus XIV rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2015“, mis üle mitme aasta üllatas erakordselt tugeva taseme ning 
ka välismaalt tulnud kooride rohkuse poolest. Grand Prix’ vooru jõudsid kolm Eesti koori: Kammerhääled, HUIK! ja Rahvusooper 
Estonia noormeestekoor,  kuid võit läks siiski Rootsi, Adolf Fredriki kiriku noortekoorile. 

• 22. ja 23. mail toimus Elvas mudilaskooride festival Mudifest.
• Rahvusvaheline poistekooride festival Estonia 2015 toimus 17.–21. juunini, festivali peakontsert oli Tartu Laululaval!

AJATU 2016



34    |     detsember 2015    |    U-DUUR

Käiakse ka väljaspool Eestit
Väga rõõmustav on näha, et mitmed koorid leiavad võimalusi, et reisida ja võtta osa välisfestivalidest ja -konkurssidest ning tulla tagasi 
nii võitude kui uute kogemustega. 
• Tallinna Poistekoor Lydia Rahula juhatusel võitis Maltal 29. oktoobrist 1. novembrini toimunud rahvusvahelisel koorifestivalil kõrgeima 
auhinna – Grand Prix, lisaks sai koor 94,33 punktiga esimese koha vaimulikus kategoorias.
• Collegium Musicalel (dirigent Endrik Üksvärav) on olnud järjekordne väga põnev aasta ning 25. novembril kandsid nad Maltal ette 
nüüdisoratooriumi „Versus – of God and Man“. 
• Tallinna huvikeskuse Kullo lastekoor Ellerhein (dirigendid Anneli Mäeots ja Teele Utt, kontsertmeister Reinut Tepp) saavutas Viinis 
toimunud rahvusvahelisel „World Peace Choral Festivalil“ esikoha ja kulddiplomi. Samuti pälvis koor eripreemia parima kaasaegse teose 
esituse eest ning Teele Utti tunnustati parima noore dirigendi preemiaga. 
• Tütarlastekooridel on olnud väga hea aasta: Järvamaa tütarlastekoor pälvis USA Golden Gate’i festivalil maailma kultuuripärandi 
eripreemia ning Raadio Laulustuudio tütarlastekoor (dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner) sai laste- ja noortekooride kategoorias 
esikoha 12.–19. juulini Milazzos toimunud IV rahvusvahelisel koorifestivalil „In Canto Mediterraneo“. Elleri tütarlastekoor osales 
edukalt 20.–25. oktoobrini toimunud rahvusvahelisel „Cantaal Mar 2015“ koorikonkursil Hispaanias Calellas. Alles kolmandat hooaega 
tegutsev Eesti tütarlastekoor võttis osa Varssavis toimunud koorikonkursist „Varsovia Cantat“ ning saavutas seal lastekooride kategoorias 
teise koha.
• Ungaris toimus järjekordne „Europa Cantat“, kus esines Eesti noorte segakoor ning kus Tallinn valiti korraldama 2018. aasta festivali. 
• Tallinna ülikooli meeskoor osales 2. mail rahvusvahelisel meeskooride konkursil „Cornwall International Male Voice Choral Festival“ 
ja saavutas oma kategoorias II koha.
• E STuudio noortekoor käis Ameerikas nädalasel kontsertreisil. Muu hulgas astuti üles ka Carnegie Halli pealaval peetud New Yorgi 
konkursil, kus koor teenis 95 punktiga kulddiplomi. 

Võitjaid ja osalejaid erinevates projektides oli loomulikult veel mitmeid, kuid kõike välja tuua ei jõua. Naiskoorile võiks väga rõõmustav 
olla tütarlastekooride aktiivne tegutsemine. Loodame edukatest tütarlastekooridest edaspidi ka naiskoori lauljaid meelitada!

Uued algatused
• Kontserdisari „Unustatud laulud“ ehk eelmisel sajandil, peamiselt 60–80ndatel aastatel loodud koorimuusika taaselustamine. 
• Kontserdisari „Noored juured“, mille juba toimunud kahe kontserdi jooksul on oma kooridega lavale astunud Kaspar Mänd (HUIK!), 
Ingrid Roose (Kammerhääled), Maret Alango (Tallinna Toomkooli mudilaskoor), Galina Morozova-Iljenko (kammerkoor Raduga), 
Jaanika Kuusik (RO Estonia poistekoor Juhanid), Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk (kammernaiskoor Sireen), Kuldar Schüts (Inseneride 
Meeskoor), Saale Kreen ja Jaanus Väljaots (NUKU koor).
• 6. novembril toimus Tartus koorimuusika konverents. Pole vaja midagi juurde kirjutadagi – minu jaoks kindlasti aasta 
koorimuusikasündmus. 

Mis veel?
• Heino Kaljuste 90. sünniaastapäeva tähistamiseks korraldati erinevaid kontserte ning 20. novembril koolimuusika päev. 
• Vaike Uibopuu 75. sünnipäev ning sellega seotud pidulik kontsert Tubina saalis.
• Nargenfestivali, Nargen Opera ja Von Krahli teatri koostöös toimus augustis muusikaline vaatemäng „Sünnisõnad“. Laval olid Eesti 
rahvusmeeskoor, Eesti filharmoonia kammerkoor, trummar Reigo Ahven ja Viljandi Drumlab, Soome runolaulja Ilona Korhonen ning 
Von Krahli teatri näitlejad.
• 5. detsembril kõlas pea 100-liikmelise koori esituses Sergei Rahmaninovi ainulaadne suurteos „Koguöine jumalateenistus“, mida juhatas 
Kaspars Putniņš. Esmakordselt astusid üheskoos lavale Eesti filharmoonia kammerkoor  ning Tartu ülikooli kammerkoor, kammernaiskoor 
Sireen, kammerkoor Collegium Musicale. Märkimist vajab ka asjaolu, et soolot laulis Tartu ülikooli kammerkoori laulja Robert Pirk!

Mida on oodata 2016. aastal?
06.02.2016  II vokaalansamblite võistulaulmine Tuljak
08.04.2016 - 09.04.2016 XIII Eesti kammerkooride festival
29.04.2016 - 30.04.2016 29. ja 30. aprillil 2016 toimub Rakveres VI lastekooride konkurss-festival
06.05.2016 - 07.05.2016 7. Viimsi JazzPopFest
02.06.2016 - 05.06.2016 X Pärnu rahvusvaheline koorifestival
12.06.2016  Konkurss „Laulu- ja pillilahing“

2016. aasta jaanuaris alustavad üle Eesti tegevust seitse uut koori: noormeestekoorid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Jõhvis ja Narvas 
ning poistekoor Viljandis. Infot saab veebilehelt http://www.noortemeeskoorid.ee/. 

Tähistatakse Arvo Ratassepa ja Uno Järvela 90. sünniaastapäeva. 

Ise ootan huviga, milline väljud on Tartu 2015. a koorikonverentsil. Tuleb põnev aasta. 
Maris Matskin

Hooaja 2015/16 juhatuse koosseis:
President: Ragne Kasesalu • Koorivanem: Marili Palover • I soprani häälerühmavanem: Kirstin Karis • 

II soprani häälerühmavanem: Kristiina Peterson • I aldi häälerühmavanem: Maris Palo • II aldi häälerühmavanem: Katriin Oll • 
Arhivaar: Triinu Arak • Kommunikatsioonispetsialist: Annika Oper • Laekur: Kadri Pool • Märkmikukunstnik: Helena Andreson •

Müük: Lagle Heinmaa • Noodikogu: Hanna-Liisa Ennet • Riietur: Laura-Liisa Muru  • Sekretär: Piret Väljaots • 
Tehniline: Marili Pärtel • Veebihaldur: Triin Todesk • U-duur: Annika Oper, Katriin Oll
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