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Me hommikud, me päevad,
õhtud, ööd, aud 232...

Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori häälekandja

märts 2019
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Ajajoon 2018
04.01 aasta esimene proov
27.–28.01 laululaager

02.–04.02 suusalaager koos TTÜAMiga Kiidi turismitalus
17.02 kontserdid Pärnu Vanalinna Põhikooli aulas, Vändra hooldekodus ning

Põltsamaa Kultuurikeskuses koos TÜKKiga
18.02 kontsertetendus „Me hommikud,me päevad, õhtud, ööd” Eesti Rahva

muuseumi sillapealsel alal koos TÜKKi ning TAMiga
23.02 EV100 kontsertaktus Tartu Ülikooli aulas
24.02 EV100 pidulik juubelikontsert ning presidendi vastuvõtt Eesti Rahva

muuseumis

11.03 Naiskooride võistulaulmine Tallinna Ülikoolis
13.03 ühisproov vilistlastega ja kringli söömine koori 73. sünnipäeva

tähistamiseks

25.05 ühiskontsert meeskooriga Rutgers UniversityGlee Club TÜ aulas ning
sellele järgnenud koosviibimine TÜ kohvikus

29.05 laulu „Suvine tuul” (L. Veevo/J. Liiv) salvestamine XXVII laulu- ja
tantsupeo õppematerjaliks koos dirigent Andrus Siimoniga

9.–10.06 XI Triin Kochi kooride laulupäevad Pöksis ja Sulbis koos
TÜ kammerkoori ning Tallinna vilistlaskooriga

22.–24.06 Üliõpilaste laulu- ja tantsufestival GaudeamusTartus
22.06 festivali Gaudeamus avakontsert Emajõe kaldal
24.06 festivali Gaudeamus kontsert-etendus „Jaanipäeva laulud”

Tartu laululaval

27.07–05.08 festival Europa Cantat Tallinnas
31.07 festivali Europa Cantat raames kontsert Tallinna Toomkirikus koos

Schweizer Jugendchor’iga ja esinemine kontserdil „Estonian
Highlights” Estonia kontserdisaalis koos Voces Musicales’i ning RO
Estonia noormeestekooriga

19.08 osalemine EV100 Üheslaulmisel Tallinna lauluväljakul

3.09 esinemine Tartu Ülikooli avaaktusel TÜ aulas
6.09 hooaja esimene proov
14.09 lõkkeõhtu Emajõe kaldal

6.–7.10 laululaager Palupera koolis
18.10 noorte õhtu pubis Pahad Poisid
20.10 viie koori korvpalliüritus Tallinnas Taltechi spordihoones ja pidu

Taltechi Tudengimajas

23.11 kontsert „Laulude laulud” Tartu Peetri kirikus
25.11 kontsert „Laulude laulud” Tallinna Toomkirikus
30.11 osalemine TÜ jõululaadal

1.12 tõrvikurongkäik
13.12 aasta viimane proov
18.12 jõulupidu Hellenurme Veskimuuseumis
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Hooaja 2018/2019 juhatuse koosseis:
president: Marili Pärtel; koorivanem: Maris Palo; I soprani häälerühmavanem: Silvia Toomet; II soprani häälerühmavanem: Leelo Punak; I

aldi häälerühmavanem: Johanna Kollom (2018 sügis), Elis Sõrmus (2019 kevad); II aldi häälerühmavanem: Kertu Süld; arhivaar: Mariel
Luuk; laekur: Anne Haller; märkmikukunstnik ja müük: Olivia Jõgi; noodikoguhoidja: Hanna-Liisa Ennet; riietur: Laura-Liisa Muru;

sekretär: Kadri Ann Prass; tehniline: Maria Reile; veebihaldur: Mari-Liis Pihlapuu, U-duur: Kaisa Kuslapuu.

Nüüd jälle täis on aastaring, kas saab siis
selgeks "Oh, I can sing"? Meie, seekordsete
U-duuri toimetajate kohta võib vist öelda, et
oleme mõlemad kirjutamisega sina peal -
Kaisa luuletab, Triin kirjutab teadustekste.
Siiski on ajakirjandusmaailm meie mõlema
jaoks võrdlemisi kauge ja U-duuri
toimetamise mõte aukartustäratav. Õnneks
oleme mõlemad meistrid selle peale, et pool
jalgratast leiutame ja teise poole kohta
küsime koorikaaslastelt nõu. Nii ongi valmis
saanud värske naiskoori häälekandja, kus on
kõigile midagi uudistamiseks.

Möödunud aastanumbri olulisim ja
suurejoonelisim sündmus oli kahtlemata
EV100 ja sellega kaasnevad üritused, kus ka
naiskoor kaasa lõi - naiskoorlasi võis näha
nii juubeliks loodud kontsertetendusel
laulmas kui ka presidendi vastuvõtul valgeid
esinemisriideid välgutamas. Suurtest
sündmustest rääkides ei saa mainimata jätta
ka suvist Gaudeamuse festivali ja "Carmina
Burana" tuleetendust, Europa Cantatil
esinemist, sügisesi orelikontserte ja veel
paljutki muud, millest selles U-duuris juttu
on. Lisaks jõuavad lugejateni jutud
muusikakooli-aegadest, lastega lauljate
mõlgutused koorielu sobitumisest pereeluga
ning stiilinäiteid naiskoori lauljate
unenägudest. Aga ka hulgaliselt muid
meenutusi ja mõlgutusi, kus sõna saavad
uued ja vanad lauljad, dirigent ja
koormeister. Uurige näiteks järele, kuidas
Triin esimest korda Vaike Uibopuuga kohtus
ning mis Kaisal ükskord Peetri kirikus orelit
harjutades juhtus.

Kaisa, koormeister, ja Triin, I alt

1 U-duur • märts 2019



Marili intervjueerimiseks valmistumisel tutvusin varasemates
numbrites ilmunud samalaadsete artiklitega. Need algasid
tihtipeale armsate olustikukirjeldustega stiilis „kohtume
sumedal sügisõhtul“ ja „president X võtab mind vastu oma
hubases kodus“. See kehtib ka meie jutuajamise kohta, kuna
Marili kodu on väga hubane ja tore ning ehkki ei ole enam (või
veel) sügis, siis sume laululaagrijärgne õhtu on küll. Siiski jäi
mulle vanade U-duuride lehitsemisest kuklasse ühe teisegi
intervjueerija mure – kui ma küsitletavat nii hästi tunnen, kas
siis asjast ikka tuleb midagi välja?

Olen Marilit juba pool elu tundnud, ajast,mil me
kumbki veel naiskooris laulmise peale ei mõelnud. Et
pooljuhuslikult tulime ka naiskoori samal aastal, oleme oma
koorielamusi alati teineteisega jaganud ja paljusid kooriasju koos
teinud. Püüdsimegi siis nüüd ka kahe peale küsida ja vastata nii,
et teistele ka näidata sobiks.

Räägi oma ülikooliajast - mida sa õppima läksid ja miks?
Kooli ajal tegelesin ma tõsiselt kooliteatriga ja lõpetasingi keskkooli
sooviga saada näitlejaks. Tol aastal lavaka katseid ei olnud, Viljandi
omad aga olid ja siis ma läksin plaaniga A astuda Viljandisse teatri
erialale. Plaan B oli mingil põhjusel tulla Tartusse semiootikat
õppima. Ma tegelikult ei teadnud üldse,mis asi see semiootika on,
aga mu ema ütles, et see on nagu filosoofia, aga uuem. Ja ühes
ETNO-laagris oli üks poiss, kes õppis II kursusel semiootikat ja
tema luges ka õhtuti raamatut. Ma mõtlesin, et ta tundub selline
tark ja äge, et võib-olla semiootika on ka. Häda oli aga selles, et
Viljandi katsed ja semiootika sisseastumiseksam olid samal ajal, nii
et mu plaan B ei saanudki töötada. Mõtlesin, et lähen ja õpin siis
filosoofiat, seal polnud vestlust. Siis aga läks nii, et mulle meeldis
üks inimene, kes oli mu hea sõber, aga minu poolest oleks võinud
olla rohkemat, nii et ma olin väga motiveeritud tulema koos temaga
Saaremaalt Tartusse, et teha akadeemilist testi, ehkki mul ei olnud
seda üldse vaja. See käik oli niisama ka tore, aga siis ma sain
akadeemilisel testil 95 punkti ja sain endale ise eriala valida. Kuna
ma Viljandis kukkusin suhteliselt ruttu välja, vist esimesel päeval,
siis astusingi semiootikasse. Ma olin SAISis juba kõik ära
kinnitanud, kui ma siis mõtlesin, et uuriks äkki,mis see semiootika
ka on. Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogus leidus üks
Lotmani ”Kultuurisemiootika”, väike valge raamat. Lugesin selle
sissejuhatuse läbi ja ei saanud mitte midagi aru. Täitsa pekkis! Kuhu
ma nüüd sattunud olen? Ma polnud kunagi midagi nii keerulist
lugenud! Aga ikkagi tundus see lahe. Et semiootika on see,mis teeb
targaks. Esimesel kursusel muidugi räägiti siis meile, et Lotmani
”Kultuurisemiootika” ei olegi mingi asi,mida esimese asjana lugeda,
seda lihtsalt trükiti väga suur tiraaž ja sellepärast vedeleb seda
igasugustes kooli raamatukogudes. Mõte sellise eriala õppimisest
hakkas mulle aga meeldima ja bakas tekkis mõte, et lähen
magistrisse ja doktorantuuri ja hakkangi semiootikaga tegelema.
Magistri esimesel aastal oligi see veel kindel plaan, aga siis ma
käisin kolm kuud Ameerikas ning seejärel Erasmusega ühe semestri
Hollandis. Miski nendes kogemustes pani mõtlema, et see eriala on

ikkagi nii elukauge ja et kas ma tõesti tahan pühendada oma elu
tekstide kirjutamisele,mida loeb vaid käputäis inimesi. Nii ma
otsustasingi kolida Viljandisse ja astuda ”Noored Kooli” programmi,
sest mis saaks mu elu veel kardinaalsemalt muuta, kui miski,mis
mulle üldse ei istu: avalik esinemine, lapsed, õpetamine. Okei, lähen
kaheks aastaks õpetajaks! Mulle meeldis see,mida ma olin kuulnud
nende koolituste kohta ja pealegi ei olnud mul sellist võrgustikku,

Semiootik, õpetaja,
turundusjuht,
õpikutoimetaja – hunt
Kriimsilm ehk
naiskoori president
Marili Pärtel
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mida see programm pakub. Kui sa suhtled ainult semiootikute ja
vanade keskkoolisõpradega, siis on see võrdlemisi kitsas ringkond.
Oma teisel õpetaja-aastal tulin naiskoori ja kui kaks aastat
õpetamist täis sai, tahtsin jälle Tartusse tagasi, et rohkem
naiskoorile pühenduda. Tööplaane mul aga polnud. Sattusin sõbra
Lennart Peebuga koos õlut jooma ja tema rääkis, et nende
asutatud teater otsib turundusjuhti, kuhu magistrikraadiga
semiootik suurepäraselt sobiks. Ühtki Musta Kasti etendust ma
näinud polnud, aga kuna paari selle teatri inimest ma teadsin ja
nad on toredad, siis kuidas nende teatergi halb saab olla. Elasin
ma esialgu Piret Väljaotsa vanematekorteris Annelinnas, sest
mingit üüriraha mul ju polnud. Olin sel aastal ka naiskoori
tehniline. Oma praeguse töökoha õpikukirjastuses Maurus leidsin
CV-online-st ühel õhtul, kui olin pärast pikka ja raskettööpäeva
koju jõudnud. Kuna tähtaeg oli sama päeva südaööl, siis vehkisin
kiiresti kahe tunniga motivatsioonikirja ja CV kokku ja
kandideerisingi. Tegelikult oli see kandideerimisprotsess jube
pikk, seal olid proovitööd ja vestlused ja ma olin mitu korda juba
alla andmas, aga õnneks võtsin end kokku ja saingi tööle. Ja olen
väga rahul, sest tegu on väikese ettevõttega, kus kõigil on küll
põhiülesanded, aga kõik teevad vajadust mööda kõike ja töö on
paindlik. Õnneks on praegu käsiloleva töö iseloom ka selline, et
naiskoor ja palgatöö täiendavad teineteist – töö juures nokitsen
omaette ja naiskooris on põhirõhk inimestega suhtlemisel.

Mis on su esimesed muusikakogemused?
Kui ma väike olin, siis mu ema töötas kultuurikolledžis ja et olen
ainuke laps, emaga koos kasvasin, siis käisin emaga kõik suved töö
juures kaasas. Seal õpiti igasugust muusikat,
aga rahvamuusikud olid ikkagi kõige ägedamad
– ma muudkui kuulasin Alle-aad ja Untsakaid ja
VLÜ-d ja selliseid 90ndate kassette. Lasteaias
käisin ka lauluvõistlustel, kui ma olin 5-6-
aastane. Ma olin selline erakordselt jämeda
häälega väike blond tüdruk, hästi väike tüdruk,
hästi jäme hääl, või noh teistega võrreldes
jäme. Mul oli mingi tondilaul, millega ma sain
häid kohti, see oli mu põhihitt. Mingil hetkel
hakkas mu ema ka rääkima, et ma peaksin
pärimusmuusika laagrisse minema, mis sellest,
et ma mingit pilli veel ei oska, seal saab õppida. Aga sinna
laagrisse ma ikkagi ei jõudnud. Ma ei teagi, miks mind kohe
esimesest klassist muusikakooli ei pandud, ju ema mõtles, et las
laps kohaneb kõigepealt kooliga. Selgus aga, et mul on koolis
õudselt igav ja nii ma siis hakkasingi muusikakoolis akordionit
õppima ning pärast seda esimest muusikakooli-aastat käisin ma
esimest korda ka rahvamuusika laagris.

Sa ei käinud akordioniga ometi?
Käisin. Hiiumaal Käinas oli esimene laager. Seal ma hakkasin ka
plokkflööti mängima, sest võrreldes akordioni mängimisega
tundus plokkflööt nagu täiega cool’ide laste pill. Muusikakoolis
võtsin ka teisest aastast lisapilliks plokkflöödi ja kui keegi küsis,
mis mu põhipill on, siis ütlesin „plokkflööt“, et ma ei peaks
tunnistama, et mu põhipill on akordion. Ma ei lõpetanud küll
kunagi muusikakooli, neli aastat käisin.

Kuidas koorides laulmisega oli?
Koorilaul hakkas esimesest klassist. Sellega oli veel selline lugu, et
Ramsi lasteaed-algkooli mudilaskoor, kus mina siis käisin, õppis
ära laulupeolaulude esimese hääle ja Kutsari lasteaed-algkooli
mudilaskoor õppis ära teise hääle ja kui me Kutsari kooriga kokku
saime, siis laulsime kahehäälselt. Nii käisin ma ka pärast teist
klassi esimest korda laulupeol 1997. aastal. Sellest mäletan ma
peamiselt seda, et see oli mul esimene pikem ööbimisega reis
kodust ära ilma emmeta, see oli mulle väga traumeeriv. Ühtlasi
mäletan, et me ostsime spordikoti selle jaoks, et ma saaks sinna
panna oma magamiskoti ja madratsi. Ma ei jaksanud ise seda kotti
hästi tõsta, sest ma olin väga väike. Ja mäletan, et mingi õhupalli
ostsin,mis läks kaduma. See õhupall oli Miki pildiga ja 25 krooni
maksis. Ma ikka kaks esimest päeva valisin seda ja siis ma panin

selle oma koti külge ja loomulikult seal mingis rahvamurrus see
kadus ära. Ma vist isegi ei öelnud kellelegi, et ma selle ära
kaotasin, nutsin salaja. Sellest laulmise osast ei mäleta ma suurt
midagi, et ma oleks mingit elamust saanud. Seal oli lihtsalt nii
palju inimesi ja trügimine,ma koguaeg kartsin, et ma lähen
kaduma või jään millegi alla.

Rohkem tuli koorilaul teadvusesse siis, kui ma
Saaremaale kolisin, sest ma sattusin sellisesse klassi, kus hästi
palju laulmisega tegeleti. Seal oli ka tüdrukuteansambel ja
tütarlastekoor, kuhu mind kohe laulma pandi, kuskil 7. klassi
alguses. Siis ma tulingi üldse muusika juurde tagasi, sest 5.-6.
klassis olin ma selline vastik eelteismeline ja kõik tundus nii halb ja
loll,ma tahtsin olla popp ja äge sporditšikk ja kanda Puma dresse.
Muusika ei läinud sinna ägedasse kategooriasse.

Saaremaal leidsin ka sellised sõbrad, kellele meeldis
laulda ja nendega läksime Lydia Rahula üle-Eestilisse lastekoori.
Me küll olime 8. klassis,mis lastekoori mõttes on päris vana, aga
ikkagi. Ja no see oli vaimustav, hoopis teisel tasemel koorilaul! Ene
Ahven kusjuures oli koormeister ja õpetas vist kolmandat häält.
Ma repsist mäletan ainult mingit Tomi Rahula halleluja-laulu, aga
seal tabas mind esimest korda see, et koorimuusika on nii lahe,
sest seal võeti asja ikka tõsiselt – pidi kahe- ja kolmekaupa ette
laulma. Ükskord ütles Lydia Rahula mulle ja sõbrannale, kes me
kolmandat häält laulsime, et „kolmas hääl – väga musikaalsed“. Aga
9. klassis saime aru, et kõik on seal ikka liiga tited ja et me oleme
sellest lastekoori žanrist välja kasvanud, nii et peaks mingi uue
kooriväljakutse leidma. Siis me läksime Eesti Koolinoorte
Segakoori,mida Taavi Esko toona juhatas. Sõbrannad pidasid seal

kauem vastu, aga mina käisin vist küll ainult kahes
proovis, sest neil olid kas iga nädal või üle nädala
Tallinnas proovid ja meie pidime sinna Saaremaalt
sõitma. Minu jaoks oli see liiga õudne ja pingeline,
nii et ma otsustasin, et see pole ikka minu jaoks.
Koolikoorides laulsin ma ikka edasi, see mulle väga
meeldis. Meil oli Saaremaa Ühisgümnaasiumi
segakoor Kreedo, kust on naiskoori tulnud väga
mitmeid lauljaid, näiteks Lagle Heinmaa, Helena
Ellermaa, Helena Andreson ja Monika Mander. Ka
rahvamuusika tuli enam-vähem samal ajal mu ellu
tagasi. See oli pärast 9. klassi, kui ma jälle
rahvamuusikalaagrisse läksin ja uuesti selle

seltskonna üles leidsin. Siis hakkasin ma ka kitarri mängima,mis
oli mulle tähtis ja siis tõesti tegelesin muusikaga iga päev.

Pärast keskkooli lõppu oli koorilauluga jälle pikem paus,
umbes 5 aastat,mil ma tegelesin ülikooli ja muu eluga rohkem. Ja
siis ma ei laulnudki kuskil, sest Triin ei võtnud 2007. aastal mind
ülikooli kammerkoori vastu. Ma olin 19 ja veendunud, et mina olen
kõige ägedam ning et segakoor on kõige parem, ja kui ülikooli
kammerkoor mind ei taha, siis vähemaga ma ka ei lepi. Triin küll
kutsus mind naiskoori, aga paraku ma ei tulnud. Ei saa küll öelda,
et ma oleks need viis aastat kuidagi kannatanud või vimma
pidanud. Eks ma kitarri ikka mängisin ja omaette laulsin kodus.
Kui ma nüüd meenutan,mis elu ma esimesel ülikooliaastal elasin
ja kui vähe mul aega oli, siis peab tõdema, et ega ma tõenäoliselt ei
oleks ka kõige tublim ja parem koorilaulja olnud.

Ma läksin hoopis rahvatantsu selle asemel. Mõtlesin, et
tahaks tantsupeole minna korra oma elus, aga see läks ka vett
vedama – selgus, et ma ei oska tantsida ja piisavalt kannatust mul
ka ei olnud, et nii vanas eas ennast õigesti liigutama õppida. Mul
oli väga hea partner, 13 aastat rahvatantsus käinud, nii et nii kaua
kuni ta mind õhus hoidis ja minu jalad all niisama laperdasid, oligi
kõik väga hästi, aga kahjuks oli tal natuke probleeme proovidesse
jõudmisega. Kui teda ei olnud ja ma olin terve aja maa peal ja pidin
ise nende jalgadega midagi adekvaatset tegema, siis ikkagi selgus
kurb tõsiasi, et tantsupeole pole mul asja. Kui Andreas lõpuks
enam üldse ei jõudnud ja ma partnerist ilma olin, siis keegi teine
mind ka enam ei tahtnud.

Uuesti sattusin koorimuusika juurde siis, kui ma pärast
ülikooli Viljandisse kolisin. TÜVKA segakoori dirigent Pille Kährik
on mu perekonnatuttav ja ta kutsus mind sinna, laulsin seal kokku
1,5 aastat, laulupeoaasta ja pool hooaega enne seda. Alguses läksin
sinna üsna vastumeelselt, aga et ta ema peale ei solvuks, siis
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vedasin ennast kohale. Kui olin TÜVKA segakooris pool aastat ära
laulnud, astusin ka vastloodud „Noored Kooli“ programmi
segakoori Noored Koori. Et ma tollal lausa kahes kooris laulsin,
siis selles laulupeotsüklis nägin päris palju seda, kuidas Triin
kooridega töötab. Ta tegi laulupeol seda Tormise vadja
pulmalaulu: „avatkaa viro veräjäd!“, ja valikkoorides ka Mart Saare
„Põhjavaimu“. Lisaks oli Gaudeamus samal aasta, nii et nägin Triini
tõesti väga palju ja sattusin väga-väga suurde vaimustusse.
Mõtlesin, et ma pean selle dirigendi kooris laulda saama. Selleks
ajaks oli ka segakoori dünaamika ennast minu jaoks ammendanud,
sest harrastuskooride puhul kipub segakooris fookus laulmiselt
sotsialiseerumise peale nihkuma. Lisaks oli nende meestega alati
häda – küll on neid vähe, ei käi kohal ja siis jällegi ka ei oska midagi
ja kõik teised kannatavad. Ma olin 100% valmis
naiskoori astuma ja ma ei mõelnud hetkekski
enam, et kui ma tahan Triini käe all laulda, siis ma
võiksin kammerkoori proovida. Eks ma laulupeol
ja gaudekal ka vaatasin juba naiskoori, et millised
nad siis on. Ja Laglet ma ju teadsin, tema oli mind
nende vahepealsete aastate jooksul ka paar korda
kutsunud, et tule ikka, nii äge on. Mingisuguse
hullumeelsuse ajel ma siis otsustasin, et ehkki ma
pean vähemalt aasta aega veel Viljandis õpetaja
olema, siis ikkagi tulen naiskoori. Mis see ära pole
kaks korda nädalas sõita. Ma muidugi ka arvasin,
et ma ei saa sisse esimese korraga. Mõtlesin, et
tulen ja saan Triinilt mingit tagasisidet, laulan TÜVKA segakooris
edasi ja käin nende hääleseadja Leelo Talviku juures õppimas.
Hämmastaval kombel võeti mind aga vastu ja siis pidingi tulema.

Kas oli siis nii, et presidendiks saamine oli su ambitsioon juba
esimesest naiskooriaastast alates?
No päris esimese hooga ikkagi mitte. Esimesest aastast läks hulk
aega selle peale, et ise ka lõpuks uskuma hakata, et mul sellesse
koori lauljana midagi asja on. Esimesel poolaastal ma tegelikult ei
tajunudki juhatust, et kes seal on ja mida nad teevad. Minu jaoks
oli oluline, et ma saaks oma nootidele kuidagi pihta ja õige joru
nokast välja. Või et keegi ei saaks aru, et ma võib-olla ikkagi ei
oska. Pealegi oli mul kõige selle ees väga suur aukartus, need
esimesed esinemised olid hästi tähtsad. Näiteks see naislaulupäev,
kus noori tegelikult ei lubatudki lavale,me laulsime ainult
ühendkooris kaasa. Ka mäletan seda, et väga oluline oli esimest
korda neid valgeid riideid kanda. Pärast esinemist pidin ma Ene
Ahvenale lilled andma, siis mul küll käsi värises, sest see oli nii
auväärne, et mina sain naiskoori poolt lilli anda. Aga eks selle
esimese aasta kevadel hakati ju meid mõlemaid sinuga kaasama
igasugustesse asjadesse ja väike mõte tekkis, et äkki võiksin
juhatuses olla kunagi.

Teisel aastal said sa tehniliseks ja nägid, kuidas juhatus toimib?
Jah. Ja jällegi olin ma oma ametiga väga hõivatud, vähemalt
esimesed pool aastat. Et jumala eest need klaverid saaksid õigel
ajal häälestatud, bussid tellitud ja kogu see lillede saaga... Tehnilise
amet on tegelikult kontserdipäeval ikkagi väga vastutusrikas ja
peab paljusid asju korraga meeles pidama.

Aga see võib-olla siiski pole amet, pärast mida mõtleks, et järgmine
samm on nüüd presidendi amet, või kuidas?
Tegelikult ma kandideerisin tol kevadel (2016 – toim.) ka
presidendiks. See oli see kevad, kui oli ”Võõrana põhjala kõrbes” ja
kui oli ”Surgit Dorpatum’i” esmaettekanne, ehk siis olin
projektijuhtimise kogemust ka saanud. Ise tundsin ma küll pigem
seda, et ”Võõrana põhjala kõrbes” puhul olin ma rohkem kirjatuvi
eest, kes vahendas kahe poole vahel infot, ja korralduses ma nii
väga ei osalenud, sellega tegeles ikkagi teater ise. Kindlasti oli aga
oluline kummalegi poolele teineteise ootusi ja piiranguid
vahendada. Ja muidugi oli kogu see ettevõtmine äge!

Presidendiks mind sellel kevadel aga ei valitud, valiti
Triinu,mis oli ka absoluutselt selge ja õige, sest teda oli ammu
presidendi kohale tahetud ja esitatud, aga selle ajani ei olnud ta

nõustunud kandideerima. Mul oli sellest ikkagi hea meel ja
tagantjärele näen, et on hea, et mind siis ei valitud, sest kui mul
praegugi käivad mingid asjad üle jõu, siis sel ajal olin ju hoopis
sinisilmsem ja noorem.

Aga siis said hoopis koorivanemaks. Kuidas see sulle istus?
Tegelikult arvasin ma juba siis ja arvan ka praegu, et presidendi
amet sobib minu natuuriga palju paremini. Koorivanema põhitöö
on suhtlemine ja kõige parem on, kui see on talle lihtne, loomulik
ja mugav. Minu jaoks pigem ei ole ja mul läheb kaua aega, et
inimeste suhtes üles soojeneda. Muidugi pole see alati eelduseks
ja ma arvan, et sain ikkagi täitsa normaalselt hakkama. Aga ma
ikkagi tundsin, et mingid asjad on raskemad ja tulid halvemini

välja.

Pärast koorivanema ametit olid aasta juhatusest ära.
Millega tegelesid?
Olin näiteks jõulukontserdi peakorraldaja ja EV100
turundustiimi liige. Ja kuna oleme Piretiga väga head
sõbrad, siis elasin kaasa tema presidentuurile. Praegu
saan muidugi aru, et läksin sellega liiale, sest ma
polnud ju adekvaatne tema tegevust hindama.
Loomulikult oleksin ise mingeid asju teisiti teinud, sest
me oleme erinevad inimesed. Aga see, kuidas Piret sai
hakkama vabariigi aastapäeva kontsert-aktuse ning

Triini haiguse ajaga, kui rahulik ja tasakaalukas ta sel ajal oli, on
tõeliselt imetlusväärne. Mina ei oleks kindlasti sellega nii
rahulikult toime tulnud.

Presidendimõtteid ei matnud maha?
Ei. Mind jäi ikkagi koorivanema aasta ja selle juhatusevaba aasta
pinnalt painama, et kuidas ma sellega hakkama saaksin ja kas ma
siis tõesti jätaks selle kogemuse proovimata. Sest see on ikkagi
kohutavalt suur õppimisvõimalus – kollektiiv on suur, MTÜ-de
maailm on omaette spetsiifiline, sest enamus töid,mis
organisatsiooni toimimiseks vaja, tehakse vabatahtlikkuse alusel.
Lisaks veel kogu meie koori projektimajandus ja need
produktsioonistandardid,mis koor endale ise seadnud on – see on
sellise nõudlikkusega juhtimiskogemus,mida tööelus lihtsalt ei
anta inimesele, kel varasem juhtimiskogemus puudub. Mul küll on
mõningane turundusalane kogemus, aga sellist projektijuhtimist
pole ma kunagi teinud. On selgunud, et mulle väga meeldib
projekte kirjutada ja ka aruandeid teha. Ja seda ma ei teaks, kui ma
presidendiks poleks saanud.

Kas sul olid mingid ootused ameti suhtes? Et mida sa saaksid
naiskoori presidendina õppida?
Ma olin küll suhteliselt informeeritud,mis mind ees ootab. Tahtsin
õppida inimeste juhtimist, avalikku esinemist ja tegelikult ka just
seda projektikirjutamist,mida on sel hooajal väga palju, sest
niiVietnam,novembrikontserdid kui ka kevadkontsert on meie
enda produktsioon. Samas jällegi – Piret pidas eelmisel aastal
kontsertidel väga palju kõnesid,mina ei ole veel ühtki pidanud ja
olen selle üle väga õnnelik. Hooajad on ses osas väga erinevad.

Mida sa ise naiskoorile annad?
Ma arvan, et mul on suhteliselt hea pädevuste pakett – olen
töötanud inimeste ees, ka olen turundusega kokku puutunud.
Suur osa projekti korraldamisest on turundamine,mis minu jaoks
on Tartus väga hästi selgeks saanud,ma tean, kelle juurde mis
murega minna. Ka arvan, et ma oskan aega planeerida ja
ülesandeid hallata ning täita, kuigi selles osas on ka apsakaid ette
tulnud. Kõige olulisem on vast see, et kuna naiskoor on minu elus
väga tähtis, siis püüan endast igas hetkes maksimumi anda nii
lauljana kui ka presidendiametis.

Küsis: Triin, I alt
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Usutlus kontsert-etenduse "Me hommikud, me päevad, õhtud,
ööd" lavastaja Jaanus Tepomehega.

Meie etendus on kingitus Eestile sajanda sünnipäeva puhul. Mida
sina sooviksid, et Eesti oma rahvale kingiks? Kas on midagi veel
puudu, et Eesti oleks sinu jaoks täiuslik paik?
Ma näen enda ümber nii palju tigedust ja kurjust. See on see, mis
mind jahmatab. Ma loodan, et kasvõi sellel pidulisel ajal leiavad
inimesed endas vooruse mitte kritiseerida kogu aeg, missugune
mingi kingitus välja näeb või on vaid et me võtaksime sellest
kingitusest vastu selle, mida pakutakse. Ükskõik, mida sa teed,
alati on domineeriv hoiak, et midagi on halvasti. See on igaühe
isiklik suhtumine, mis hakkab laiali kanduma. Ja alati kandub
millegipärast negatiivne, mitte positiivne. Ma ei tea, miks see nii
on. Ma lihtsalt nii loodan, et see muutub. See teeb mind natuke
kurvaks.
Mis sul Eestis elades südame soojaks teeb?
Mind rõõmustab, et Eesti on nii väike. Iga kord, kui kuskil reisimas
käin ja koju tagasi jõuan, mõtlen ma, kuidas Eesti on nii hoomatav.
Sellepärast ei taha ma kunagi Eestist ära minna. Võtan kodumaad
tervikuna: ükskõik, kas ma olen Hiiu- või Setumaal, tunnen et
hooman kogu seda pinda ja riiki. Kui vähe on vaja, et ühest Eesti
otsast teise jõuda! See on tohutu voorus ja luksus. Olen aru
saanud, et Eesti väiksuste tõttu on meile väga oluline just see
juuretasand. Et me kõik teame, kust me pärit oleme, kust me
esivanemad pärit on. Aga maailma kontekstis on see väga
ebatavaline. Inimesteni on lihtsam jõuda Eesti väiksuse tõttu ja
minu meelest on see äge. Pigem elan siin ja tunnen, et saan teha
suuri tegusid, kui lähen laia maailma, kus ma tõenäoliselt
kukuksin ja vajuksin ära. See pole muidugi reegel, on väga palju
eestlasi, kes teevad laias maailmas suuri tegusid ja see on väga
äge, aga ma tunnen, et mina saan siin olla kasulikum.
Sa ütled, et terve Eesti on sinu kodu, aga kas on siiski olemas koht,
mis sulle eriti südamelähedane on?
Ma nimetan seda oma kodu-koduks, see on minu lapsepõlvekodu
ehk vanemate kodu: Jõe talu Lääne-Virumaal Alutaguse metsades.
Minu meelest maailma kõige imelisem paik, mis mind alati hoiab
ja kaitseb. Isegi siis, kui mind seal pole, tean ma, et ta on mul alati
olemas. Need põllud, metsad, rabad, need laukasood- ja järved,
kus ma olen nii palju enda aega veetnud. Arvan, et sealt tulebki
minu Eesti-armastus. Ma olen põline maapoiss ja see tunne käib
alati kaasas.
Kas sa võiksid rääkida meie kontsert-etenduse idee sündimise
protsessist?
Teie olite vist otsustanud, et kolm koori teevad midagi koos ja mu
meelest oli ka Kaur kuidagi kaasatud. Siis kirjutas mulle Robert
(Pirk – toim.), et kas ma tahaksin taaskord kaasa teha. Kui ta ütles,
et Kaur võiks teksti kirjutada – ma olen temaga varem palju
koostööd teinud – olin ma kohe nõus. Seega oli nii, et Kaur, kolm
koori ja loominguliselt vabad käed ning nii see kuidagi alguse sai.

Siis kui Eesti
sai sajaseks
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Kuidas jõudsite mõtteni kasutada lauljate lugusid?
Me saime päris suure hulga inimestega kõikidest kooridest
kokku ning kuulasime, mida inimesed räägivad, mida üldse
tahetakse. Kaur (Riismaa, etenduse tekstide autor – toim.)
käis välja idee, et võiks paluda kirjutada inimestel lugusid.
Rääkisime, mis need lood võiksid olla, mis teda kirjanikuna
paeluvad. Andsime kooridele sisendi, mille alusel te need
mälestused kirjutasite. See tuli hästi kiiresti. Ka Kauri
luulekogus, „Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd“ oli
inimeste lugude temaatikat juba kasutatud. Teadsin, et kui
Kauril on olemas allikad, mille põhjal kirjutada, siis ta oskab
seda väga hästi. Lugude hulk oli meeletu, vist üle 80 loo.
Kaur kirjutas väga ägedaid monolooge mehele ja naisele
selle peale kokku. Tuli kuidagi lihtsalt. Ütlesin Andresele ja
Piretile (Andres Mähar ja Piret Simson,
etenduse peaosatäitjad – toim.), et nad
esitaksid neid ilma igasuguse traagikata.
Näitlejatel on komme asju dramaatiliseks
teha ja vaataja emotsiooniga kaasa võtta.
Lugude rääkijate jaoks on need lihtsalt
sündmused, mis on nende elus toimunud.
Nagu Mähka tegelane meenutas oma sõpra
Jaagupit: ütles, et kuul teda ei võta, aga jäi
teine hoopis auto alla. Selles on mingi
tragikoomika, elu absurdsus. Tahaks loota,
et täna on nende lugude rääkijad õnnelikud inimesed.
Kas lavastades mõtled sa esmalt sisule ja sõnumile või lähtud
pigem sellest, mida oleks äge vaadata ja mõjuks efektselt?
Ma pole ju väga palju tegelikult lavastanud. Olen kooli ajal
midagi teinud, aga professionaalses teatris pole siiani
midagi lavastanud, olen liialt noor. Ma ei julge minna
näitlejate juurde ja öelda, et nüüd me hakkame seda tegema,
kui ma pole 100% veendunud. Nüüd mul on juba natuke elu-
ja lavastamiskogemust tekkinud. Nüüd oligi teine suur asi,
millega ma välja tulin, aga ma pigem olen aru saanud, et
mõtlen lavastades hästi palju pildiliselt. Tahan olla sisus
veendunud, aga ka ikkagi näha, et pildiline pool aitaks sisu
lahti muukida. Ma pigem olen vist visuaalne lavastaja. Aga

kui sisu pole, siis pole millelegi pilti luua. Mulle on hästi
oluline aru saada, mida ja miks ma teen. See ei pruugi olla
oluline tegijatele ja vaatajatele, aga see peab olema mulle
arusaadav. Kuidas seda tõlgendada, on igaühe vaba valik.
Kas meie seltskonnaga oli keeruline töötada? Pidid sa
esialgse idee suhtes tegema hinnaalandusi?
Ma teadsin enam-vähem, mis tunne on töötada mitte-
lavainimestega, kes teevad igapäevaelus kõike muud. Kuna
mul oli kammerkoori kogemus, siis ma ei kartnud kindlasti.
Pigem oli huvitav, mismoodi toimivad naiskoor ja meeskoor,
keda ma ei tunne. Sest kammerkoorlased on väga naksakad,
nad tulevad asjadega toime, täidavad hästi ülesandeid, kuigi
neid ülesandeid peab väga palju kordi proovima ja meelde
tuletama. Sellises kontekstis massi haldamise teebki

keeruliseks see, et on 120 lauljat ja kui 100
inimest teeb täpselt seda, mida ma palun, on
hullult hästi, aga kui 20 inimest ei tee, siis on
juba pekkis. Sest mida vähem inimesi ei
teosta ülesannet, seda hullemaks läheb pilt.
Küsimus on ka prooviajas, sest
kammerkooriga töötades oli mul kaks-kolm
nädalat proove ja me nühkisime lihtsalt
oksendamiseni seda. Jälle stopp, tagasi, stopp
ja tagasi, kuni ma nägin, et mitte ükski ei tee
enam vigu. Aga siis oli 25 inimest, nüüd oli

130 ja palju vähem aega. Ühel hetkel ma sain aru, et on nüüd
on enam-vähem. Kõige kummalisem on, et mitte-
lavainimeste jaoks on kõige keerulisem lihtsalt laval
seismine, mitte millegi tegemine. Seda ei suudeta, see on
väga keeruline ja teatrikoolis tegelesime ka sellega pikalt.
Neid asju võib lõpmatuseni nühkida, aga mitte-lavainimesel
on väga raske neist asjadest aru saada.
Kas lõpuks sul ongi sellises olukorras tunne, et sa pole
lavastaja, vaid rühmajuht, kes karjatab mingit seltskonda?
Eks mingil määral oledki selline liikumisjuht, kooride puhul
see nii oligi. Teie puhul ei olnudki millegagi mängida, oli
lihtsalt tulek-minek-laul. Eks mingeid ülesandeid sai anda,
aga kuna tegu oli kontsert-lavastusega, siis ma üleliia ei

"Tahaks loota, et
täna on nende
lugude rääkijad

õnnelikud
inimesed."
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mõelnud sellele, et ma paneksin koorid väga raskesse
olukorda. Sellel pole mõtet, koor võiks ikkagi laulda, sest
nad oskavad seda kõige paremini. Selleks ongi näitlejad, kes
teevad tööd, mida nemad oskavad. Selles mõttes oli see mu
jaoks suur ponnistus mingil kujul. Kui meil oli läbimäng
enne etendust ja ma ütlesin, et ma ei tee
ühtegi pausi, siis ma istusin-vaatasin, et kõik
toimib, aga ühel hetkel sain aru, et ma
tegelikult tahaksin, et nemad tuleksid sinna,
nad võiksid siin istuda jne. Selleks ongi teatris
proovid, et sa kordad ja kordad ja hakkad
kvaliteeti tõstma erinevate muutustega. Ma
nägin kogu aeg seda, et võiks teha muutuseid,
et tõsta kunstilist kvaliteeti, aga selleks puudus
aeg. Ma lihtsalt leppisin selle tulemiga, mis oli
ja üritasin kogu aeg peksta seda, et see tulem,
mis on välja töötatud, oleks võimalikult
enesekindel. Selles mõttes oli see mulle endale
allasurumine, et ma pidin aja tõttu leppima palju vähema
loomingulise lähenemisega just etenduskunsti mõttes. Aga
see oli pigem mu enda isiklik probleem ja see kuidagi ei
vähenda lavastuse õnnestumist.
Seega sa tunned, et see oli siiski õnnestumine, kuigi need
asjad ei realiseerunud täielikult?
Nendes tingimustes see õnnestus. Kui lihtsalt küsida, kas
loominguliselt oli see äge lavateos, siis ma ei saa sellega
nõustuda. Sest mina, olles mingi algaja suvaline jorss selles
kontekstis, näen seal nii palju lünkasid, mida ma tahaksin
muuta ja paremaks teha. Oleks ka halb, kui ma seda ei
näeks, siis poleks kuhugi edasi liikuda. Samas nägin ma ka
seda, et ma jätsin kooride ressurssi kasutamata. Olid kohad,
kus oleks saanud mingitele kooridele või üksustele anda
palju keerulisemaid ülesandeid, aga aeg ei võimaldanud. Ja
siis tegingi võimalikult lihtlabase skeemi, et lihvida see
kolme prooviga enesekindlaks.
Kuidas sa neid kaht kooridega tehtud lavastust võrdled
arvestades, et tegu oli tegelikult väga erinevate projektidega,
eriti just keskkonna mõttes?
„Südamepeitjate planeet“ (TÜKKi 2016. aasta juubelietendus
– toim.) oli ikkagi lavastus, teatrietendus, kus me
kasutasime erinevaid etenduskunstide vahendeid. Minu
jaoks tervik lavastus igas mõttes. EV100, mis me tegime, oli
ikkagi selgelt kontsert-lavastus. See on väga kummaline
formaat, sest fookuses on kogu aeg muusika ja koorid
peavad olema sellises olukorras, et neil on enam-vähem
võimalik toota kvaliteetset koorimuusikat. Seal ma panin
rõhu kogu aeg muusikale, etendus liikus numbrist numbrini.
„Südamepeitjate“ puhul oli ikkagi tervik: kuidas teha nii, et
stseen mängida muusikale alla ja kuidas avada muusika
stseenis, kuidas aidata pildiliselt erinevaid vahendeid
kasutades muusika lahti mängida. Muusika oli nö
dramaturgiliselt sisu edasiviiv osa. Kontsert-lavastuse puhul
nii ei ole, on lihtsalt number, mis aitab hoida atmosfääri ja
tekitab emotsiooni. Ta ei ole kuidagi narratiivselt edasi
liikuv. Mina enda jaoks tekitan selle traagelniidi, et oleks
loogiline kulgemine, aga see ei ole vaatajale ilmselt üldse
loetav, kuigi see lõpuks aitab tekitada terviku emotsiooni.
Kas kogemused meie kooridega on sinus tekitanud soovi ka
teatris lavastada?
Mul on see mõte kogu aeg olnud, aga ma ei taha enne
midagi lavastada, kui ma saan aru, et see on minu jaoks
200% olemas. Lihtsalt minna mingi suvalise materjaliga ja
vaikselt teha… Ma tahan tunda, et see on minu jaoks väga

oluline asi ja et ma suudan kõik inimesed, kes minuga
loominguliselt kaasa tulevad, kohe enda paati veenda.
Ootad iseenda küpsemist?
Seda ka, jah. Mäletan seda momenti, kui tegin koos Tõnu
O ja ja Saara Nüganeninga "Südamepeitjate planeeti". Mul oli

hästi imelik minna nendega proovi olles ise
noor algaja näitleja, kellel pole mitte mingit
kogemust laval. Kuidas ma lähen Tõnu O jale
ütlema, et see nüüd polnud päris hea? Kes
olen mina? Aga ühel hetkel ma sain aru
lavastaja perspektiivist, et mina ju näitlejana ei
näe ennast kõrvalt. Näitlejana oled valmis
vastu võtma selle inimese arvamuse, kes kogu
aeg jälgib sind. Kui ta saab aru, mida ta teeb,
tekibki sul usaldus tema vastu. Oli väga äge,
kui ma sain aru, et Tõnu O ja hakkas mind
respekteerima lavastajana selle protsessi

käigus. Järelikult suutsin piisavalt selgelt anda ülesandeid,
talle ära põhjendada, miks ma midagi teha tahan. Sama
teema oli Pireti ja Mähkaga ka. Oligi tunne, et kuidas ma
hakkan neid monolooge juhendama, aga ühel hetkel ma sain
aru, et minu peas on olemas tervik. See tähendab, et ma
pean neile suutma selgeks teha ülesande, millega nad
saavad näitlejatena 100% tervikusse panustada. Pean olema
veendunud selles idees ja kontseptsioonis. See pole lõpuks
üldse seotud sellega, milline on su kogemus või kui palju
lavastanud oled. See on veendumus.

Milline on su varasem kokkupuude koorimuusikaga?
Vaatasin, et „Tuljakut“ laulsid peast.
Ma olin vist 3.-4. klassis, kui ma läksin Virumaa poistekoori
Hirvo Surva käe alla ja laulsin seal kümme aastat. Pärast
seda olin viis aastat Virumaa noorte meeskooris, mida
Andrus Siimon juhatas, samal ajal olin ma ka EKNS-is (Eesti
koolinoorte segakooris) mingi aja ja siis ma läksin
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Tallinnasse ülikooli, mille lõpetasin veel enne teatrikooli.
Olin NUKU kooris viis-kuus aastat, mille passiivliige ma olen
tänaseni. Olen ka Linnahalli muusikalides väga palju kaasa
teinud, seega olen ikkagi põline koorilaulja.
Kas sul olid sellisel juhul kindlad laulud, mida sa teadsid, et
võiksid EV100 lavastuses kõlada?
Pigem oli niipidi, et koorid ja eesotsas dirigendid panid
kokku mingi listi, millest lähtuda. Aga ma tunnen
koorimuusikat tõesti väga hästi ja tänase hetkeni vaatan, mis
koorimuusikas toimub. Kuna väga paljud minu sõbrad-
tuttavad on noored ägedad heliloojad, siis ma lihtsalt tean,
mida nad teevad. Seega seal polnud minu jaoks uusi lugusid.
Pigem ma hakkasin valikut tegema selle järgi, mis oleks võib-
olla mingis kontekstis kellelegi uus lugu, mida on vähem
esitatud. „Südamepeitjate“ puhul me läksime Kristiina
Ehiniga selgelt seda teed, et me võtsime lugusid, mida
tõenäoliselt väga paljud publikust teavad, aga EV100 puhul
ma tahtsin lugusid, mida on vähem esitatud. Oli ka tuntuid
asju, aga neidki, mida inimesed väga ei tea ja pole kuulnud.
Tunnen end kooridega kindlalt, oskan koorimuusikat hinnata
ja ma arvan, et ka üsna hästi.
Koorilauljad kirjutasid oma lugusid ja meenutusi etenduse
jaoks, kuid kas sul on mõni mälestus, mis sind saadab või ehk
lavastusprotsessi käigus meenus?
Mind vaimustas see, et Kaur kirjutas need tekstid läbi
mingite detailide, objektide, asjade, väga lihtsaid vahendeid
kasutades. Ma sain siis aru, kui palju minu ümber on neid
inimesi ja detaile, mille sisuväärtuse ma olen ajaga
tänamatult unustanud. Mõtlesin oma vanavanaema peale,
kelle lugusid ma olen väga palju kuulnud ja nendele mõelnud
ning üldse enda pere kulgemise üle. Minu vanaisa on
ingerisoomlane, tulnud sõja ajal sealt ning minu isapoolne
suguvõsa lõppebki temaga, ma ei tea üldse teistest
sugulastest mitte midagi. See on nii kõnetav ja puudutav, et
kusagil maal on inimesed, kes on minu vanaonud ja -tädid,
nende lapsed ja sugulased. Selle lavastuse raames ilmnes küll
üks põnev asi. Me tegelesime eestluse teemaga, ent meid on
palju tulnud ka välismaalt. Samamoodi minu vanaonu,
kellega olin väga lähedane, suunati tööle Kasahstani. Ta
leidis sealt naise ja lõi pere. Ühel hetkel kadus ära see info,
ma ei tegelenud sellega. Selle lavastuse raames hakkasin ma
rääkima oma vanaemaga, et tema vennal on ju kuskil naine ja
lapsed ja lapselapsed. Et ta on ju mingite inimeste tädi, kes
elavad kusagil Venemaal või Kasahstanis, kontakt on
kadunud. See tõukas mind neid inimesi üles otsima.
Leidsingi nad: vanaonu naine elab, ta on 85-aastane. Tema
mõlemad lapsed on kolinud Peterburgi ja neil on juba
minuealised lapsed. Nüüd ma suhtlengi tema tütretütrega,
kes on minuealine neiu, Jevgenia Roos. See on nii sürr, et
kusagil maailmas on nii palju inimesi, kes on meie sugulased
ja kellest me ei tea mitte midagi. See oli hästi tore avastus, et
ma leidsin nad üsna lihtsalt üles.
Teater on sinu jaoks elustiiliks saanud. Kas see on juhus või
oled sa selle nimel teadlikult tegutsenud?
Ma arvan, et mingist hetkest hästi teadlikult. Ma olen ka laisk
inimene oma loomuselt ja seetõttu ma pingutan hästi palju,
sest muidu ma muutun lihtsalt veel laisemaks. Ma leidsin
vahendi, kuidas mitte olla laisk – peab tegema veel rohkem.
Mingi hetkeni, mis puudutab professuuri, oleks ma väga
paljude arvates pidanud lauljaks õppima, sest ma ühel
perioodil tegelesingi ainult laulmisega. Arvan, et mul jäi
loomingulises mõttes sellest väheks. Ma ei osanud sellega
midagi peale hakata. Ma laulsin, mis oli tore, aga ühel hetkel

ma hakkasin teatri poole liikuma, seal tundus kõik nii põnev
ja ma siiamaani avastan, kuidas ma ei tea sellest maailmast
mitte midagi. Ma ei lähe kunagi teatrisse tööle, maal puude
lõhkumine on töö, aga teatri tegemine on mu sõbrad,
kolleegid, minu mõttemaailm. Mida rohkem ma selles olen,
seda rohkem see maailm minu jaoks avardub. Ärkan igal
hommikul suure rõõmuga üles ja lähen proovi, ükskõik kas
mul lähevad need proovid hästi või halvasti, olen ma rahul
või mitte, need on pisidetailid selle keskel, mis lisavad
põnevust. Rohujuure tasandil on see ainult armastus oma
töö ja tegemiste, oma igapäeva vastu.

Tekst: Katriin, II alt

Katriin meenutab:
"Kui mu mälu mind ei peta, oli see ühel hilissügisesel
prooviõhtul, kui Jaanus Tepomees meile esimest korda
Eesti 100. sünnipäeva puhul korraldatava
kontsertetenduse kontseptsiooni tutvustas. Teadsime, et
ta tuleb. Olin põnevil ja hirmul, sest eelnevalt meile väga
palju saladuseloori kergitatud polnud. Kartsin, et äkki
tuleb midagi liiga huvitavat ja seetõttu ka keerulist.
Jaanus oli ju lavastanud kammerkoori juubelietenduse ja
kuigi ma seda vaatamas ei käinud, siis pilte üleni savistest
lauljatest külmas ja kõledas lennuangaaris nägin küll. No
ega ei tahtnud küll niisamuti saviseks saada. Ma aimasin,
et kuna aega on vähe, siis vaevalt me end millegagi kokku
määrima peame, aga mine tea. Selgus, et keegi saviseks
ei saa ning külmetama ka ei pea. Läheme hoopis ERM-i.

Jaanus jagas meiega ka juhiseid kostüümide
otsimiseks. Hall, sinine, õieti murtud sinine, pluusid,
kleidid, seelikud. „Oo, see on ju täiesti teostatav,“
mõtlesin ja siis saabus pauk sealt, kust oskasin seda kõige
vähem oodata – valged klassikalised kingad! Ei teadnudki,
kas nutta või naerda. Proovis vist ikkagi naersime. Aga
tõesti, kui palju on naisi, kes kannavad klassikalisi valgeid
kingi? Isegi oma pulmas olid mul jalas kõigepealt kuldsed
kingakesed ja hiljem vanad kulunud ketsid. Jäin esialgu
siiski rahulikuks, sest ma ei osanud aimata, et päriselt ka
ei leidu üheski uue- ega vanakraamipoes 41 suurust
kandvale laia jalaga inimesele klassikalist valget ega ka
mitte beeži kinga. Paljajalu ma lõpuks siiski etendusele ei
ilmunud, aga ka mitte klassikalises valges kingas.

Siis järgnes harjutamine ja proovimine. ERM-iga
saime tol talvel üsna lähedasi suhteid luua, sest lisaks
meie enda kingitusele avanes meil ka võimalus üles
astuda sellel va kõige uhkemal peol. Kontsert-etendused
ja muud huvitavad projektid, mida oleme naiskooriga
teinud, on alati omal moel lahedad väljakutsed. Panevad
proovile naiskoori kui meeskonna, iseenda enesekindluse
ja oskused lauljana ning loovad üleüldse mingisuguse
omamoodi olemise, mis prooviperioodil tekib. Ühtlasi
mõjuvad need natuke nagu kauged reisid, millelt naastes
mõistad, et kodumaa on ikkagi kõige mõnusam. Peale
järjekordse projekti lõppemist tunnen alati kirjeldamatut
rõõmu lihtsalt niisama laulmisest: tavaasetuses õlg õla
kõrval seistes, dirigent kindlalt silme ees. Tegelikult ongi
hea, kui on vaheldust ja proovilepanekuid, mis õpetavad
hindama ka tavalist proovipäeva ning klassikalist
koorikontserti. Meie oma hommikuid, päevi, õhtuid ja
vahel, tõesti, ka öid."
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7.02.2018. Märksõnad, mis asjaosalistel pärast aastast
settimist kuupäevaga 24.02.2018 meenuvad on: gripp,
paanika, üli-piip-cool saime telekasse, dirigendi haigus,
hea toit, lumi, rõõm, sõbrad, suupisted, Anu Saagimi
kleidisaba, õllesaal, muusika, peavalu, kopsupõletik, Anne
tehtud uued riided, vaev, ilu, seismine, külm, sinine,
O jasoo, president, kanakari, pinge, valgus, pidulik
õhkkond, liigutav film, puuderdatud näod ja lakitatud
soengud, kanapeed, õuekülm, punane huulepulk, eesti
moeloojate kleidid, nahkdiivanid prooviruumis,
laulurohke, särav, palju seismist, Hong-Kong, seisin
esinemise ajal presidendi mehe külje all, oleksin peaaegu
DJ T.H. Ilvesele otsa koperdanud, kui pidu läbi ja rahvas
välja pekstud, tantsisime õlletoas Ehini ja ta mehega veel
tund, olin Iisraelis, pikk kätlemisjärjekord, õhku oli, veini
jätkus.

Kuidas kirjeldada adekvaatselt sündmust, mida
head koorikaaslased on ülal kirjeldanud niivõrd mahlaka
sõnavaraga? Eks oma naba on maailmanabale ikka kõige
lähemal ja nii katsume me seda suursündmust piisava
pidulikkusega, aga siiski teise aldi võimete ;) kohaselt
kirjeldada. Sündmused on kirja pandud alustades tänasele
päevale lähimast päevast, kirjutajad ei võta vastutust
faktivigade eest, üritame vältida kellegi mälestuse
moonutamist.
25.02.2018 hommik. Mõnus rammestus – peened
suupisted keerlevad veel seedekulglas ja pilk on tavapäraselt
teisele aldile kohaselt fookusest väljas (Ann?), keha on juba
kodus, mõte leelotab veel ERM-is. Telefon heliseb
millegipärast tihedamini kui senistel 25ndatel veebruarikuu
päevadel. Uuritakse, et kas tõesti oli õhku nii vähe, kui
Postimehes kirjutatakse, kas karuliha urises ka hamba all,

kas tegelikult kõhu ka täis sai, kas Kersti ikka pidas viisi, jne.
Teated sellest, et meid on märgatud ja veel koos
presidendiga, tehakse teatavaks, palju kordi, kõikvõimalikke
kanaleid pidi. Meid peetakse isegi nüüd kuulsusteks (no
omas ringis muidugi :P). Eesti ühiskonnas algab üks lõputu
saagimine selle üle, mida etendus endast kujutas, kui palju
maksis, mis oli sõnum, kas oli õigustatud, kes kui palju seda
mõistis, kas oli morbiidne või hoopis sügavamõtteline jne.
Meile meeldis! Sest meie olime peol!
24.02.2018. Mael algas mõnusalt külm (-24) vabariigi
sünnipäevahommik maja ees lipu all lumes
värskendamisega, et ikka päeva lõpuni kenasti vastu pidada.
Seejärel hommikukohv (Karlova loomulikult!!!) kiluleibade
(veskileib loomulikult!!!) ja Toompea liputseremoonia
jälgimisega telekast, kodukoha pildistamisega kella 12 ajal
iseenda jaoks. Ärasõit kodust, Hellenurmest, pakkus
lummavaid maastikupilte päikesest, lumest ja pakasest.
Laura käis hommikul Tähetorni juures lippu heiskamas, teel
sinna musutas Tiina Sarjasega ja soovis head pidupäeva.
Kohapealne turvakontroll ERM-s polnudki nii põhjalik kui
eelnevalt hoiatati! Suur mure veel rippumas – kas Triin
tuleb? Tuli! Endiselt siiski väga haige, oli ta kuidagi selleks
õhtuks jalule turgutatud. Peale lahtilaulmist meile antud
ruumis algas üks lõputu ja armas naiste sagimine ja
sättimine – küll mukiti ennast, küll naabrit! Lõpuks said
soengud pähe ja huuled värvitud ka neil, kes sellise teemaga
väga harva tegelevad. Ja siis see lahti läks – peomaja enne
enamiku külaliste saabumist – tuledes, suursugune, pidulik,
ootel! Meie etteasted kulgevad viperusteta, sest ega suuri
muusikalisi šedöövreid ju esitada polnudki vaja – lihtsalt tuli
ilusasti laulda EV hümni EV 100. sünnipäeval koos EV
presidendiga nii, et kogu EV sai seda jälgida otsepildis
telekast. Siis veel üks laul eraldi ruumist (mis see oligi?) ja

EV100 – Kersti kahe häälerühmakaaslase
mälestused EV101 poolt vaadatuna
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ühislaul.
Nüüd, ligi aasta hiljem, on peost meeles rõõmsad

kohtumised, vallatud ja kärarikkad pildistamised nii omade
kui suurema järgu staaridega (Rüütel, Padar, Linna, Linna,
Reikop, Taukar, omg jne :), suupisted ja kelnerite
„kodustamised“ naiskoorlaste poolt, tants ja rõõmutunne
suursündmusest osasaamise pärast. Kerge nördimus
muidugi oli, et pidu lõppeski kell 12 nagu öeldud oli, aga
võtsime, mis võtta andis – meist jäid sinna vaid tehniline
meeskond, korraldajad ja koristajad, kes öö jooksul kogu
selle tohutu juhtmeräga ja muu kaadervärgi maha pidid
võtma...
23.02.2018. Pärast hommikust aktust ülikooli aulas oli õhtul
hilja läbimäng ERM-is, ilma presidendita. Mikreid-prožesid,
juhtmeid, turvamehi, kaunistusi oli siia kogu väärika 100
aasta eest kokku veetud, õhust oli tunda, et tulemas on pidu
suure tähega. Saime olla veel hilistel õhtutundidel
asendamatuks abiväeks kätlemistseremoonia läbimängul, kus
kehastusime edukalt näiteks Presidendi mõttekoja liikmeks ja
tema prouaks, Narva linnasekretäriks ja tema tütreks või
hoopis TÜ professoriks ja tema abikaasaks. Oma
kätlemisõhtul saime presidendi (või siis tema dublandi) kiirelt,
valutult ja Kroonika kostüümikriitikata käteldud – päev
hiljem, sel ajal, kui päris peol päris inimesed (tunde!) oma
järjekorda ootasid, oli meil kogu peente suupistete valik juba
läbitud. Tuleb osata olla õigel ajal õiges kohas!
23.02.2018. Pärast hommikust aktust ülikooli aulas oli
õhtul hilja läbimäng ERM-is, ilma presidendita. Mikreid-
prožesid, juhtmeid, turvamehi, kaunistusi oli siia kogu
väärika 100 aasta eest kokku veetud, õhust oli tunda, et
tulemas on pidu suure tähega. Saime olla veel hilistel
õhtutundidel asendamatuks abiväeks kätlemistseremoonia
läbimängul, kus kehastusime edukalt näiteks Presidendi
mõttekoja liikmeks ja tema prouaks, Narva linnasekretäriks
ja tema tütreks või hoopis TÜ professoriks ja tema
abikaasaks. Oma kätlemisõhtul saime presidendi (või siis
tema dublandi) kiirelt, valutult ja Kroonika

kostüümikriitikata käteldud – päev hiljem, sel ajal, kui päris
peol päris inimesed (tunde!) oma järjekorda ootasid, oli meil
kogu peente suupistete valik juba läbitud. Tuleb osata olla
õigel ajal õiges kohas!
22.02.2018. Proov ERM-is, koos presidendiga. Naiskoor
lubatakse dokumentide alusel peomajja, et presidendiga
proovi teha. Triin on väga haige, hääli laulab lahti Kaisa.
Kaisa visatakse vette ja ta ujub, mitte ainult koera vaid ka
krooli. Proovis juhatati meid lahkelt sinna, kuhu vaja ja siis
sealt ära, kuhu vaja, oma peaga eriti mõtlema ei pidanud.
President osutus üllatuslikult teiseks aldiks, aga on vist
siiski laialtlevinud tõde, et sopranid on nõksa ärksama
meelega/ilusamad/presidendilikumad/vms kui aldid, sest
kuidagi muu mõistetavaga ei oska seletada asjaolu, et
teleametnik X (nimi toimetusele teada) presidenti lahkelt
sopranisse suunas, sest nende seas olla parem viisihäält
laulda, muidu aldid segavad. Täitsa tore mõttekäik muidugi
ja ikka mõnus tartlasena muiata, et mida nad seal pealinnas
söövad nii lennukate ideede ammutamiseks.
Õhtul on õues kraade – 22!
Detsember 2017. Selgunud on, et EV 100 juubelietendust
lavastab Tiit O jasoo ja NO99. Paljusid paneb peo
lavastajavalik kulmu kergitama. Vaid aasta tagasi oli Kaljulaid
oma aastapäevakõnes suurt tähelepanu pööranud
naistevastasele vägivallale ja nüüd siis selline valik. Asja
arutatakse laialt nii meedias kui ka naiskooris, naiskoor
otsustas siiski minna,märkideta.
November 2017. Proovist tulnud Mae telefonikõne proovist
puudunud Laurale:
„Noh, arva, kus me 24ndal esineme?“
„Detsembril või?“
„Mh, loll, veebruaris!“
„Ooooo, kas tõesti, lõpuks ometi. Oo, kui tore (erutunult)! Ei
tea, kas me pittu ka jääda saame?“
(Rahulolev naer).

Tekst: II alt (madal), II alt (madal)

EV100 – Kersti kahe häälerühmakaaslase
mälestused EV101 poolt vaadatuna
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Naiskoorlaste hulgas on mitmeid lauljaid, kes juba
väiksest peale pilliõpetaja valvsa pilgu all nootidega
tutvust sobitanud. Rütmidiktaadid, mapiga mööda
koridori käimine, osakonna kontserdil esinemine ning
muidugi kodune harjutamine. Muusikakoolis saab
väikesele lapsele üsna kiiresti selgeks, et kõik ei tule
esimese korraga välja ning nelja takti on täiesti
normaalne harjutada 20 minutit järjest... kui kannatust
jätkub. Uurisime TÜANi lauljatelt, mida põnevat neile
muusikaõpingutega seoses meenub. Küsitlusele vastas 9
lauljat.

Kirstin I sopranist õppis 1998-2010 H. Elleri muusikakoolis.
Isa mängis viiulit ja muud valikut ei jäänudki. „Mäletan
selgelt, kuidas ma väga tihti pilli koos kastiga igale poole
maha unustasin ja hiljem terve pere selle ülesleidmise
protsessi kaasatud oli. Täitsa neli-viis korda jätsin nr 6
bussi,mis sõitis kesklinnast suure tiiruga Tammelinna.“

II soprani Lindale meeldis 2007. aastal väga ansambel Tokio
Hotel ja ta tahtis rokkar olla. Klassikalise kitarriga. „Minu
kitarriõpetaja oli hiina rahvusest nooremapoolne mees.
Kuna tunnid toimusid inglise keeles ja olin päris noor, siis
valdas mind kogu aeg pidev ebamugavustunne. Ma ei
saanud üldse aru, miks mul nii ebamugav on. Siis ühel
päeval nuputas mu väike pea geniaalse lahenduse välja, mis
kõik pusletükid omavahel kokku pani - ta oli minusse
armunud (olin 10-11-aastane ja tema üle 30)! Esimesel
kohtumisel pärast minu suurt avastust oli kõik mõistagi
VEEL ebamugavam. Pärast tundi läksin garderoobi
riietuma, ise veel mõtlesin, et kole imelik on see kogu
situatsioon, kui näen järsku, et ta tuleb joostes minu poole!
Appikene! Mida ta tahab? Sekundiga panin end uskuma, et
nüüd on minu elu läbi, sest ta tuleb mind endale naiseks
paluma. Mäletan, et ma ei julgenud talle otsa vaadata, sest
ma ei tahtnud näha seda lõikavat valu, kui lõpuks tunnistan,
et minu tunded tema omadega ei ühti. Siis tegi ta suu lahti
ja.. ütles, et mul on kaks kuud rahad maksmata. Nõnda
varises kokku kogu minu fantaasiamaailm.“

Helena Ellermaa (I alt) kodus seisis ema vana klaver ning
tüdruk mõtles, et oleks tore osata seda mängida. Nii
sündiski – aastatel 2007-2014 tuli käia klaveritunnis.
„Klaveriõpetaja oli mu kolmanda vanaema eest. Ta oli tore,
aga karm. Harjutamine oli mu jaoks kõige kohutavam
protsess üldse - igav ja tüütu. Lükkasin selle alati
pühapäeva õhtusse. Mõnikord, kui lugu täiesti harjutama
oli, keerutasin end välja sellega, et küsisin õpetajalt
erinevaid küsimusi ta kassi või lapselapse kohta. Nii lendas
aeg kiiresti ja näe, ei jõudnudki ette mängida. Miskipärast
kutsus ta mind oma briljandiks, kuigi tõdes, et ma üks paras
lohe ole.“

Aleksandra II aldist õppis viiulit kaheksa aastat, lõpetas
2010. aastal. „Ma sain aru, et mulle ei meeldi viiulit mängida
juba kolmandas klassis. Kuid mu ema (kes lõpetas
muusikakoolis ainult kaks klassi) ütles, et see on kõige
raskem aasta ja hiljem kahetsen, et pooleli jätsin. Käisin siis
ikkagi kooli lõpuni ja sain tunnistuse kui viiul alternatiiv.

Viimases erialatunnis vaatas õpetaja mulle otsa, ohkas ja
ütles kurvalt: "Kuule, kunagi sa avastad, et ikka tahad viiulit
mängida." Kõige kohmakam on see, et juba praegu ma
tunnen, et tahaks mängida, aga ma ei taha seda
tunnistada...“

Marili (II alt) astus muusikakooli 1996. aastal, õppis seal neli
aastat akordionit ning mängis lisapillina plokkflööti.
Akordioni juurde suunasid ema ja vanaema: vanaisa olevat
ka seda pilli mänginud. Plokkflöödi valis Marili ise, kuna
tundus, et ägedad inimesed mängivad plokkflööti.
„Akordioniga olid minu suhted traumaatilised. Kartsin
õpetajat ega suutnud kodus eriti harjutada, sest läksin kohe
täielikku hüsteeriasse, kui välja ei tulnud. Kaasa ei aidanud
ka see, et 90ndatel ei olnud eriti saada pidulikke pikki
pükse väikestele tüdrukutele ja kuna akordionit seelikuga
mängida ei saa, siis pidin esinema mingites täiskasvanute
pükstest ise ümber tehtud õudustes. Akordionimängija
peab lavale minnes oma tooli kaasa võtma, mis oli ka
kohmetu ja piinlik. Mäletan detailselt muusikakooli lõhnu ja
akordionikappi, kust pidin oma pilli välja õngitsema ja
hirmuga kuulatama õpetaja samme koridoris. Ta käskis
tunnis nätsu närida – siis olevat pillimängu ajal suul ka
mingit tegevust, muidu kippuvat mokk väga töllakile
vajuma. Oskan parema käega siiani mängida oma 4. klassi
eksamilugu ning mäletan Henn Rebase lugu "Rona boogie",
mille ta pühendas oma koerale ja kus tuli lõpus haukuda.
See oli hirmus. Plokkflöödimälestused on veidi rõõmsamad.
Õpetaja oli tore ja sõbralik ja kutsus mu kohe
vanamuusikaansamblisse ka mängima. Minu jaoks oli
plokkflööt lisapill ja seetõttu oli seal väiksemaid tüdrukuid,
kes olid umbes sama kaua mänginud ning mulle anti
sujuvalt altflööt. Sellel on teised võtted ja tundsin end
esialgu küll väga kobana. Ega ma neist kostüümidest ka
vaimustuses polnud. Üht pidin veel käima Ugala teatri laost
toomas ja kuna olin hästi kleenuke, siis olid kõik kleidid
mulle suured. Lõpuks leiti üks selline seelik-jakk komplekt,
mis oli rombikujulistest sametlappidest kokku õmmeldud ja
mõeldud narrikostüümiks. Siis ma küll veidi nutsin ja
põdesin. Aga üldiselt olid need vanamuusikaansambliga
tehtud väljasõidud kuskile maakonna kultuurimajadesse
ikkagi pigem tore kogemus. Samal ajal hakkas
muusikakoolis koos käima ka rahvamuusikaansambel ja seal
mulle juba väga meeldis. Ka pillitunnid muutusid sellest
kuidagi talutavamaks, et ansamblites oli tore. Järgnevad
pilliõppekogemused on juba peaaegu üdini positiivsed.
Käisin palju pärimusmuusika laagrites ja seal sain üldiselt
oma õpetajatega väga hästi läbi, olin nendest ja pillist
suures vaimustuses ja harjutasin innukalt. Närvid vedasid
küll mõnel korral laval alt. Just pillimänguga esinemine on
minu jaoks alati eriti hirmus olnud ja olen suutnud ikkagi
täielikult unustada, kuidas seda pilli mängiti, mis mul käes
on. Aga laagri lõppkontsertidel õnneks õpetajad tuletasid
meelde,mis lugu oli ja vedasin kuidagi lõpuni.“

Piret II aldist õppis 2000. alguses paar aastat kitarri,
põhiliseks mõjutajaks valiku tegemisel oli Terminaator.
„Neil oli tulnud välja laul „Ütle miks“ ja see tundus hullult
cool ning siis ma kujutasin ette, et no ma võiks ka nii cool
olla ja seda kidral mängida! Muidugi mängis mu vanaema ka

Sahtlitäis mälestusi muusikakoolist
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kitarri ja nõbu laulis mandoliini saatel roppe laule ja see oli
päris lahe. Mu õpetaja oli selline tüsedam keskealine mees,
kes nägi veits pervo välja. Õnneks vanasti ei olnud mingit
pedofiiliajuttu, muidu ma oleks ka või-bolla arvanud, et see
käte paikasättimine kitarrikaelal on ahistamine. Üldiselt
meeldis talle ajalehte lugeda samal ajal kui ma pusisin
mingit lugu või harjutusi. Mõnikord pidin tükk aega ootama,
kui ta on artikli läbi lugenud ja võtab vaevaks minu saavutusi
kommenteerida, kui olin jälle mingi looga maha saanud.
Pilliõpetajaga sain mõnusalt läbi ja käisin hiljem ülikooli ajal
tema juures vabaainena kitarri õppimas ( jaa, see oli võimalik
ja selle eest sai ainepunkte!). Midagi väga hullu mul
muusikakooliaegadel ei juhtunudki. Kõige eredam on ehk
mälestus sellest, kui esinesin kirjandusmuuseumis. Panin
ennast kenasti riidesse, aga hiljem selgus, et püksivalik oli
vale. Nimelt unustas õpetaja jalapingi kaasa võtta. Kuna ma
olin harjunud jalapingiga mängima vasak jalg kõrgemal, siis
ma ei osanud niimoodi jooksu pealt jalg üle põlve mängida ja
mõtlesin, et no mis seal ikka, ma hoian mõlemad jalad maas
ja mängin nii. Kui ma looga pihta olin hakanud, siis selgus, et
põrgut, püksid on nii libedad, et ma ei tea, kas ma jõuan loo
lõpuni enne kui kitarr mu põlvelt lahkub. Lisasin siis järjest
loole tempot juurde ja napikaga ikka lõpetasin. Sama asi
kordus ülikoolis, kui õpetaja oli organiseerinud mulle mingi
Õpetajate Seminari jõulupeo esinemise. Ja jälle jätnud
jalapingi maha. Ja täpselt samamoodi hakkas pill mu põlvelt
lahkuma ja täpselt samamoodi lisasin loole järjest tempot.
Midagi hullemat mul muusikakoolis ei juhtunudki. Võib-olla
sellepärast, et minu pilliõpe seal kestis tõesti vaid kaks
aastat. Lahkusin sellepärast, et solfiõpetajaga ei saanud läbi.
Mingil põhjusel tõstis ta mu klassi võrra edasi, aga sealne
seltskond oli mingid mõttetud tited, kes kitusid iga kord
õpetajale, et ma panen poppi (mitte et õpetaja poleks ise
märganud, et ma tunnis ei ole). Oma solfirühmaga oli meil
väga tore - ehkki vanusevahe oli päris erinev, 9-15, siis
solfitunnile eelnevalt ja järgnevalt hängisime päris palju
koos. Mängisime kõik erinevaid pille ja vahelduse mõttes
siis andsime oma pille üksteisele katsetamiseks. Mis oli
meile päris tore, aga mitte neile, kes pidid samas majas
parasjagu tunde andma või
kontoris töötama. Mõnigi kord
tuldi meid korrale kutsuma (nojah,
viiul või flööt oskamatu inimese
käes on päris piinarikas). See läheb
siis rubriiki „And this one time at
band camp..““

Svea (II alt) õppis 1978.-1987.
aastatel muusikakoolis viiulit,
akordionit ja sai ka üldklaveri
tunde. Viiuli valis ta õe eeskujul,
see oli suguvõsas müütilise
aupaistega pill. „Harjutamata ei
saanud jätta, aga ega eriti ei
viitsinud, kodurahu huvides oli
parem alati mulje jätta, et pill on
harjutatud (kaas lahti jätta, noodid
laiali). Viiuliõpetaja oli kinnine,
kartsin teda natuke. Ükskord oli ta
vist oma pereelu üle mõttes, sest
veeretas oma jämedat
abielusõrmust mööda lauda.
Püüdsin siis hoolega mängida, et
vaistlikult ebameeldivusi mitte
juurde tekitada. Akordioniõpetaja

lubas ikka suure lõkke nendest nootidest teha, mille hulgast
mulle uut lugu otsis. Solfedžoõpetaja oli kogukas
flegmaatiline sussides mees, kelle tundides välja püüdsin
nuputada, et mitu viiulit tema keha sisse mahuks. Üldklaveri
õpetajad vahetusid pidevalt, viimase juures köitis mind
kõige rohkem tema kuldne ussikujuline sõrmus, mis keerles
ümber sõrme, silmaks punane kivi. Kõige parem aeg oli
sõbrannaga kojuminek, mis mõnikord venis 2-4 tunniseks.
Esineda ma kartsin kohutavalt (va tüdrukute ansambliga
laulmist või akordionistide ansambliga mängimist).
1980ndatel käisime mööda kolhoose ja sovhoose tuuritamas,
pärast pakuti võileibu, see oli tore. Need olid mingite
tähtpäevade raames (8. märts jms), kus muusikakool sai
pakkuda galakontserti pillimängu, laulu ja bändiga.“

I aldi Anne vanavanematel oli kodus klaver ja seda oli tore
klimberdada. Seetõttu läks ta ka klaverit õppima. „Meil oli
muusikakallakuga klass ja samas koolis oli võimalik käia
klaveritunnis. Klaveriõpetaja oli ühtlasi mu muusikaõpetaja
ning mudilaskoori dirigent. Ta oli natuke närviline ja
ükskord ütles ta tunnis mulle, et kui ma mingit kohta veel
korra valesti mängin, siis ta hammustab mind käest. Mina
mängisingi (mitte meelega) ja tema hammustaski. Pärast
seda ma klaveritundi enam ei läinud. Mäletan, et hiljem
küsis õpetaja iga kord muusikatunnis ja kooris, et kas ma
täna klaveritundi tulen. Vastasin, et jah, tulen, aga kunagi ei
läinud. Muusikaklassi õpilasena nägin teda praktiliselt igal
päeval nädalas ehk ta küsis mult seda peaaegu iga päev ja
ma peaaegu iga päev valetasin talle. Tagantjärele mõeldes
hämmastav julgus ühe esimese klassi juntsu kohta. Pärast
esimest klassi vahetasin kooli (mitte klaveri, vaid kolimise
pärast) ja läksin uues koolis taas klaverit õppima, aga
hammustatud mind rohkem ei ole. Tol ajal ei olnud mul ka
kodus klaverit ning käisin emaga pärast tunde ja
nädalavahetustel koolis harjutamas. Ühel nädalavahetusel
pärast harjutamise lõppu ei saanud me aga enam
koolimajast välja, sest keegi oli koolimaja ukse lukku pannud.
Aasta oli siis 1986 ehk mobiiltelefone ega midagi sellist
polnud. Olimegi siis seal koolimajas tükk aega luku taga,
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kuni keegi vist tuli ukse taha midagi asjatama (õnneks olid
koolimajal klaasuksed) ning suutsime talle läbi klaasi selgeks
teha, et oleme hädas.“

Katriin II aldist tahtis algusest peale klaverit õppida, aga
ema arvas, et tal oleks lihtsam tütart kitarriõpingutes
toetada (kuigi ta enda muusikaharidus oli minimaalne).
Niisiis astus Katriin 2001. aastal muusikakooli kitarri erialale,
hiljem vahetas ta selle klaveri ja löökpillide (fookusega
ksülofonil) vastu. „Kitarri ostsime ühel linnaskäigul, veel
enne, kui seda mängima hakkasin. See pill mulle siiski ei
meeldinud ning uuel õppeaastal alustasin ikkagi klaveriga –
ei teagi, miks. Olin selline esinejanatuur, ju siis tundsin, et
vajan enda väljendamiseks midagi juurde. Ksülofonini
jõudsin veidi huvitavamat teed mööda. Minuga samas lennus
õppis üks kutt löökpille ja ma olin temast hullult sisse
võetud. Ja ta oli ka väga osav pillimängija, kontserditel alati
vahtisin teda suu ammuli. Otsustasin siis, et tahan sama
osav pillimees olla kui tema ja võtsin löökpillid lisapilliks.
Ühtlasi suurendas see tõenäosust meie suhete soojenemisel,
mis jäid siiski alati sõbralikeks, romantika jäigi vaid minu
mõtetesse.
Alguses mulle klaveriõpetaja eriti ei meeldinud, aga
vanemaks saades see muutus. Saime hästi läbi, temaga oli
hea ka niisama juttu ajada. Klaver meeldis ka, aga olin kehv
harjutaja ja seetõttu oli ka päevi, kus olin oma pilliga
sõjajalal. Neljandas klassis tahtsin õpingud tõsimeeli
katkestada, aga ema ei lubanud. Nüüd olen talle tänulik.
Usinat harjutajat ei saanud minust kunagi, alati jätsin

õppimise viimasele minutile, aga kui materjali ikkagi selgeks
sain, siis nautisin selle esitamist. Ma ei olnud tehniliselt
kõige parem, aga mu esitused olid enamasti ilmekad ja
emotsionaalsed.
Mulle meeldis muusika, meeldis tegelikult ka esineda ja
panna enda tunded muusikasse, aga harjutada ei meeldinud.
Ei pilli, solfi ega midagi eriti. Kõige piinlikum oli siis, kui
lõpuklassis kirjutas meie kooli üks klaveriõpetajatest, kes oli
ka helilooja, mulle lõpukavasse teose. Esmaettekandeks ei
olnud see mul ikka valmis. Aga ettekanne pidi toimuma. See
oli muidugi täielik katastroof, kõik läks sassi, käsi tudisesid
nii, et viimasest reast oli ka näha. Kui lõpuks mängitud sai,
läksin lavalt otse vetsu nutma, sest nii piinlik oli autori ja
õpetaja ees. Aga hiljem sai lugu selgeks ja armsaks. See on
üks väheseid, kui mitte ainus lugu, mis mul siiani osaliselt
meeles ja käes on. Lubasin toona, et ei jäta enam asju nii
viimasele minutile, aga paraku on see viga mul siiani küljes.
Olin ka meister igasuguste hädavalede peale, kui ikka üldse
tundi minna ei tahtnud. Küll oli vaja hambaarstile minna, küll
magasin rongis peatuse maha jne. Aga tegelikult ikkagi alati
meeldis mulle keskkond, mida muusikakool pakkus. Meil oli
tore lend, muusikakoolis sai teinekord suurema osa oma
päevast veedetud. Ja kindlasti just muusikakoolis õppisin
hindama klassikalise muusika ilu ja kogu selle maailma
mitmekülgsust. Pigem olid need aastad minu jaoks siiski
silmaringi avardavad,mitte aga kui uks muusikuellu.“

Jutud kogus: Kaisa, koormeister

Mul on alati olnud meeletu respect meie Ülikooli naiskoori
vastu. Seda nii enne kooriga liitumist kui ka ise liige olles.
Lauldes varem neidudekooris ning käies konkurssidel või
esinemistel, kus astus üles ka TÜAN, mõtlesin ikka, et veidi
veel ja ka minul avaneb võimalus nende ridades laulda.
Vapustav, millist häält on võimeline tegema üks kamp naisi.
Teadmine, millist pühendunud tööd sellise kvaliteedi
saavutamiseks tehakse, äratas aukartust.

Liitusin naiskooriga 2017. aasta septembris ning minu
esimeseks konkursiks sai VII Nais- ja Neidudekooride
võistulaulmine. Ettevalmistusprotsess oli pingeline ja
intensiivne, küll aga ka väga nauditav, sest kava oli ääretult
huvitav. Kohustuslik laul oli Ernesaksa “See kauge hääl”
ning esitusele tulid veel Ešenvaldsi “Lux Aeterna”,
Schumanni “In Meeres Mitten” ja Brasiilia rahvalaul “Cana-
Fita”. Minu esimene konkurss oli eriline ka selle poolest, et
konkursi perioodiks värvati TÜAN-i džembemängijaks
minu vend Ralf Erik.
Viimastes proovides enne Tallinnasse sõitu tekkisid kerged
kahtlused: kas me oleme valmis? Kas me saavutame
tahetud tulemuse? Tahtsime sõita mitte ainult tiitli järele,
vaid saada osa sellest tundest, mis tekib, kui esituse
lõppedes publik juubeldab. Hinnalise koha saavutamine
tundub siis juba lisaboonus. Praegu seda teksti kirjutades
kõlab Klassikaraadio järelkuulamise vahendusel mu
kõrvaklappidest taustaks just see, meie konkursikava.
Uhkeks ei tohi minna, aga kaunis on küll!

Vestlused pinginaabritega enne lavale astumist: “Okei me
kohe läheme lavale. Oota kas nad jäid meid kuulama? Kas
ta on päriselt ka saalis?” Mõtlesin oma peas, et närv on
vaid hetkeks, seega leppisime Annega kokku väikese vimka,
salajase koreograafia, mis trumbina välja tuua mõnel eriti
kaunil ja dramaatilisel hetkel kava keskel. Seekord jäi tants
kahjuks ära, sest magus lavanärv püsis kogu esituse vältel,
aga leppisime ikkagi kokku, et alt me kedagi ei vea ja
järgmine kord!
Kõige meeldejäävam hetk naislaulukonkursilt? Hmm… Mis
hmm! Tean küll! Olime lõpetanud oma viimase laulu,
Brasiilia rahvalaulu “Cana-Fita”, mis on üks minu isiklikke
lemmikuid ning kui peale kandvat vaikusehetke kõlas
maruline aplaus ning hõige: “Braavo!” Võin uhkusega öelda,
et küll oli hea tunne.
Kui tulemused olid selgunud, siis enne traditsioonilist
moto laulmist lausus meie dirigent Triin: “Noh, naised!
Minul on võit taskus, kuidas teil?” “Meil on ka!” hõiskasime.

Koju sõites oli tunne maru. Süda oli rahul, olime endast
kõik andnud ning teadmine, et panustasime kogu hingest,
lõi imelise rahulolutunde.
Tihti mõtlen sellele, kui siirad, kindlameelsed ja ägedad on
meie koori naised ja seetõttu ongi just selle kambaga koos
hea! Lõbutseda, tööd rassida ja tehtud töö vilju noppida. Ja
nii ongi!

Tekst: Johanna, I alt

Minu esimene konkurss naiskooriga
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Tänapäeval võib suurele osale küsimustest vastata tänu
teadusele ja iga päev leidub meie vanale miks-ile uus sest,
mis on põhjendatud ja tõenäoliselt vastab ka päriselt
tõele. Kuid siiski on ikka veel olemas küsimusi,mille
vastused jäävad ka tänapäeval ainult teooriate tasandile:
ei ole veel lõplikult selge,miks kassid nurru löövad,miks
haigutamine on nakkav,miks me näeme unenägusid ning
miks ja milleks me laulame. Arvestades, et viimane
küsimus tõstatus ka talvises laululaagris, siis miks mitte
rääkidagi sellest?

Filosoofia on üks kõige varasematest teadustest.
Antiikajast alates on filosoofid proovinud selgitada
universumi ehitust ja seda, kuidas käituda ja selle
ehitusest lähtudes õnnelik olla. Filosoofiat võib nimetada
täppisteaduste ja teoloogia esivanemaks ning seal, kus
tänapäeval teadus ei saa veel selgitada millegi põhjust või
vajadust, võib seda proovida teha filosoofia abil. Seda
väidet toetab ka see, et kui me selgitame teaduse abil
laulmise vajadust, ei anna see meile argielus laulmiseks
reaalset põhjust ja motivatsiooni. Aga mis siis on see
miski,mille pärast mõned inimesed ikka laulmise valivad?
Siinkohal vaatan ma paar näidet sellest,mida mõtlesid
filosoofid muusikast ja laulust. Samuti filosofeerin ka ise,
mõtiskledes laulu ja laulmise vajaduse üle, kuid seda juba
tänapäeva kontekstis.

Antiik-Kreekas arvati, et muusika võib mõjutada
inimeste mõtteid ja tegusid. Näiteks pakkus Platon, et
tuleks õpetada noortele teatud kindlat tüüpi muusikat,
mis hariks lapsi ühiskonna jaoks vajalikus suunas. Ta oli
veendunud, et muusika ja teised kunstid loovad meie
hinges mingeid harjumusi ja teevad inimesi
intelligentsemaks. Kui inimesed on kunste piisavalt hästi
tundma õppinud, saavad nad alustada matemaatika ning
seejärel kõige tähtsamate teaduste – filosoofia ja poliitika
omandamisega,mida oli aga vaja selleks, et luua täiusliku
ja õnnelikku ühiskonda. Poliitikat ja filosoofiat ei tohi
õpetada enne kunsti, sest õpilaste hing ei ole selleks veel
valmis ja ei ole poliitika jaoks piisavalt vooruslik. Ehk
muusika ja teised kunstid on Platoni filosoofias kõikide
teiste teadmiste hankimise aluseks.

Plotinos (mitte segi ajada Platoniga!), kes elas 3.

sajandil pKr, arvas pigem, et need asjad,mis paistavad
meile ilusad, sarnanevad täiuslikkusega ning seepärast
on Jumalale lähemal, sest Jumal ongi täiuslikkus.
Muusika,mis tundub meile ilus, kätkeb endas seda
jumalikku täiuslikkust ning hing tunneb selle osakese ära,
sest ka ise kätkeb seda. Seega võib järeldada, et laulda on
vaja selleks, et tunda seda jumalikkust või isegi liikuda
selle poole. Samas ei olnud kunstid Plotinose jaoks
midagi,mis lubaks inimesel Jumalale lähemale saada -
sellega võivad aidata vaid ilusad teod.

Kuni 18. sajandi alguseni (võib olla isegi natuke
kauem) olid paljud filosoofid hõivatud eesmärgiga
selgitada erinevusi inimese ja looma vahel. Pärast seda,
kui sai selgeks, et nii inimesed kui ka loomad kasutavad
tööriistu ning et on ka loomi, kes kasutavad inimeste
kombel tööriistu teiste riistade tegemiseks, siis pidid nad
otsima uusi võimalusi inimloomuse erilisuse
tähistamiseks. Üheks selliseks võimaluseks peeti
inimeste oskust luua kunsti. Kahjuks (või mitte) selgus
hiljem, et ka loomad on võimelised kunsti looma ning
loomulikult on nende seas palju neid, kes musitseerivad
ja laulavad.

Kõik see oli aga palju aastaid tagasi, veel enne
eksperimentaalsete loodusteaduste välja arenemist.
Tänapäeval ei ole ehk mõistlik ja ka nii nõutud uurida
laulmise vajalikkuse küsimust ontoloogilisest aspektist
lähtuvalt. Sellega tegelevad praegu geneetikud,
bioloogid, neuroloogid ja teised teadlased. Julgen väita,
et tänapäeva filosoofial on teistsugused küsimuse
püstitused ja eesmärgid. Üheks tähtsamaks filosoofia
haruks loetakse tänapäeval eetikat. Miks võiks laulmine
eetilisest küljest vaadatuna tähtis olla?
Nagu on öelnud ka varasemad filosoofid:muusika, sh ka
laulmine,mõjutavad meid. Võib-olla see ei mõjuta just
meie hinge, kuid kindlasti meie emotsioone ja mõtteid.
Tehes või kuulates muusikat on võimalik sel moel
väljendada ja teadvustada nii iseenda kui ka autori
tundeid. See aga arendab empaatiat,mis on väga tähtis
ühiskonnas elamise jaoks (kui eksisteeriks vaid üks
inimene, ei oleks tal empaatiat vaja). Ehk võibki see olla
vajaduseks,mis pani esimesi inimesi laulma: inimesed on

Essee.
Laulufilosoofia: milleks me laulame?

„/…/ humanitaarteadused peavad töötama maailma paremaks tegemise nimel. /…/.
Keelte, kirjanduse (sh poeesia),muusika, ajaloo, kunstide õppimine teeb inimesi /…/
intelligentseteks. Sellised inimesed ei ole agressiivsed. Maailm peab muutuma
paremaks kohaks. “

(c)minu ema
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sotsiaalsed loomad, nad ei ole võimelised ellu jääma ilma
empaatiata.

Laulmine ei arenda ainult empaatiat, vaid loob
ka meis endis harmooniat. Harmoonia iseendaga on
üheks suurimaks osaks,mis vastutab meie õnnelikkuse
eest ning kui õnnelikkus ei ole meie elu ülimaks hüveks,
siis ma ei kujuta ette,mis selleks võiks olla. Sellele võiks
vastu vaielda ja öelda, et toimub just vastupidine: võib
juhtuda, et me kaotame muusika pärast oma sisemist
harmooniat, sest muusika tekitab meis tundeid,mis meid
emotsionaalsest tasakaalust välja viivad. Kuid olen
veendunud, et kui inimene on võimeline leidma tasakaalu
pärast seda, kui ta on selle muusika tõttu kaotanud, saab
ta ainult tugevamaks ja täiuslikumaks. Sellist laadi
harmoonia on raskemini kaotatav ja raskemini leitav kui
mistahes teine harmoonia,mis on inimese lihtsamate
tunnetega seotud. „Raskemat“ laadi harmoonia on alati
inimesega koos kuni hetkeni,mil ta selle esimest korda
ilu nautimise käigus kaotab. Selleks, et see juhtuks, peab
inimene olema piisavalt intelligentne, et teose ilu täiel
määral tunda. Jõudes tasakaaluni tagasi, tunneb inimene
sellest suurt naudingut,mille määr on palju väiksem
„lihtsama“ laadi harmoonia kaotamisel.

Tahaks mainida ka koore. Koorid on iseenesest
nähtusena väga huvitavad. Kooris peavad kõik laulma
maksimaalselt kooskõlaliselt,mis tavaliselt tähendab
häälte harmooniat ja ühevärvilisust. Tihti kannavad
kooriliikmed ka sarnaseid esinemisriideid,mis peaks
nagu kaotama inimeste individuaalsust ja tegema kõiki
sarnasteks, üheks ühtseks instrumendiks, kus iga liige

teeb mitte seda,mida ise tahab, vaid seda,mida talle
öeldakse. Kõik lauljad alluvad dirigendile ja muutuvad
ühenäoliseks massiks. Sellele vaatamata võin väita, et
koor ei ole hierarhiline struktuur, koor töötab
maksimaalselt hästi vaid siis, kui selle tegevuse käigus
sünnib pigem võrdõiguslik koostöö, kus iga laulja
panustab kõlasse,mitte aga siis kui ainsaks inimeste
kohustuseks jääb „olla instrument“ dirigendi kätes. Mida
rohkem panustab laulja individuaalselt, seda parem on
selle koostöö „produkt“,mis oligi koostöö eesmärgiks.
Koorilauljad ei allu dirigendile seepärast, et ta on
hierarhias kõrgemal kohal, vaid kuulavad teda ja teevad
nõutud panust, sest teavad, et see on kõikide huvides.
Võib-olla just seepärast on olemas nii paljude erinevate
vähemuste ja liikumiste koore: vaatamata näivale
individuaalsuse kaotamisele ilmneb, et koor on väga
individualistlik nähtus, kus iga liige loeb.

Nagu ütles mu ema, humanitaarteadused ja
kunstid on headuse ja arengu võti. Ilma nendeta ei ole
võimalik ehitada tervisliku ühiskonda ning me vajame
neid selleks, et teha meie maailma paremaks kohaks, kus
inimesed ei ole kurjad, vaid on üksteise suhtes
tähelepanelikud. Selle nimel töötab ka laul ning see ongi
vastus küsimusele “milleks me laulame?” Kunagi ei tohi
unustada ka seda, et laulmine on lihtsalt iseenesest tore
ning kui miski on tore ja ei too endaga kaasa halbu
tagajärgi, vaid üksnes häid emotsioone, siis juba see
väärib olemist.

Tekst: Aleksandra, II alt

Juba eelmisel aastal U-duuri toimetades tekkis mul mõte teha
uurida naiskoorlastelt, kellel on lapsed, kuivõrd raske või
kerge on koorielu laste kasvatamisega ühildada. Eelmisel
aastal oli muid artikleid nii palju, et sellise vestlusringini ma
ei jõudnudki, mõte tundus aga endiselt huvitav. Nii panin ma
sel aastal kokku lühikese veebiküsitluse ja saatsin selle
kümnekonnale naiskooris laulnud või laulvale naisele, kellel
on väiksed lapsed. Saadud vastused olid nii toredad, et mulle
tundus nende valikuline refereerimine ja selle põhjal mingeid
üldistusi tegeva artikli kokkukirjutamine raiskamisena.
Alljärgnevalt saavad seega sõna kõik vastanud ise. Aitäh,
Leelo (II sopran), Ragne (II alt), Katriin (II alt), Maarja (I
sopran), Maria (II sopran), Piret (I sopran), Laura (II alt),
Triin (I alt) ja Anu!

Mitu last Sul on ja kui vanad nad on?
Leelo: Kaks last, kahe- ja nelja-aastane.
Ragne: Kaks last, kuue- ja üheaastane.
Katriin: Hetkel veel üks kaheaastane.
Maarja: Neli last vanustes 4, 7, 9 ja 11 aastat.
Maria: Kaks last, kümne- ja viieaastane. Mõlemad on poisid.
Piret: Neli: kümne-, kaheksa- ja nelja-aastane ja neljakuune.
Anu: Üks laps, nelja-aastane.
Laura: Kaks tükki, Susi on kaks ja Suvi neli ja pool aastat
vana.
Triin: Üks laps, pooleteiseaastane.

Kas ja kui kauaks Sa lapse sünni tõttu naiskoorist eemale
jäid?
Leelo: Esimesega olin eemal ühe semestri, teisega poolteist
aastat.
Ragne: Esimese lapsega naasin, kui laps oli neljakuune (et
saada vaheldust), teise lapsega ei plaani naasta enne, kui laps
käib lasteaias. Vaheldusega pole probleeme, ajas on küsimus
– kaks last tähendab kaks korda vähem aega.
Katriin: Olin eemal aasta-poolteist.
Maarja: On olnud nii ja naa – mõnel puhul tulin kiiremini
tagasi (nii paarikuuse lapse kõrvalt), teisel juhul jäin aga
aastaks eemale.
Maria: Mõlemad mu lapsed on sündinud enne naiskoori
tulekut, nii et seda küsimust ei tekkinud.
Piret: Esimese lapsega olin eemal kõige kauem – umbes kuus
kuud, teisega umbes kaks kuud, kolmandaga kaks nädalat ja
neljandaga nädala :).
Anu: Lahkusin lapse sünni tõttu koorist.
Laura: Jäin eemale umbes semestriks.
Triin: Olin eemal aasta-poolteist.

Kui Sa otsustasid lapse sünni tõttu naiskoorist mõneks
ajaks või üldse eemale jääda, siis miks? Kui lihtne või raske
otsus see Sinu jaoks oli?
Leelo: Eemale jäämise otsus ei olnud raske, pigem oli raske
otsustada, millal tagasi tulla. Ühe lapse kõrvalt oli tagasitulek
lihtsam, kui oli kaks väikest last, siis raskem. Seetõttu olin

Tibinokkade tibunokad
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teise lapse tulles pikemalt kodus.
Ragne: Teise lapsega seonduv otsus oli raske – ma pole
naiskoorist nii kaua eemal olnudki. Aga kahe lapse ja töö
kõrvalt on aega nii vähe, et hobid peavad paraku jääma
kõrvale, kuni väiksem laps ka n-ö suurem, iseseisvam.
Katriin: Kuna ma sain emaks esimest korda ja ei teadnud,
milline elu mind täpselt ees ootab, siis tundus mõistlik
mõnda aega vaid perele keskenduda. Samuti langes
lapseootus kokku kerge tüdimusega koorielust ja tundsin, et
eemalolek mõjuks hästi. Otsus koorist eemale jääda tuli
seega küllalt kergelt.
Maarja: Esimese lapse puhul oli keeruline, sest tahtsin väga
laulda ja asju kaasa teha. Kolmanda lapse puhul tundsin aga
väsimust koorist, seega oli hea nõks puhata :).
Piret: Esimese lapse ajal oli naiskooril kevadel plaanis
konkursile minna ning siis ei olnud mõtet teatud hetkest
enam proovis käia, et kokku saaks harjutada
konkursikoosseis. Teise lapse puhul otsustasin, et naasen
siis, kui ta on saanud kolmekuuseks. Kolmanda lapse sünni
ajal oli naiskoori juubel kohe ukse ees ning lauljate arvuga ei
olnud meie häälerühmas just kiita... Ja kuna see näitas, et ka
imiku kõrvalt on võimalik proovis käia, kui kodus on tubli
mees, siis juba enne neljanda sündi oli otsus tehtud, et
laulmist ma ei jäta.
Anu: Prioriteedid muutusid – otsustasin pühenduda lapsele,
mitte enam koorile. Kahju oli lahkuda, samas kunagi see pidi
ikka juhtuma.

Laura: Õhtused ajad olid keerulised käia. Koorist eemale
jäämine ei olnud raske otsus, olin selle ette valmis mõelnud
ja puhkus kulus ära.
Triin: Tahtsin eemale jääda, kuna soovisin pärast
sünnituspuhkust lapse kõrvalt tööle naasta ja seetõttu tuli
hobide arvelt kompromisse teha. Otsus oli lihtne, sest
teadsin, et naasen aasta pärast, kui lapse suuremaks saab,
jälle koori.

Mis olid need tegurid, mis tõid Su koori tagasi? Juhul, kui
Sa oled koorist siiani eemal, siis mis võiksid olla need
tegurid,mis Su koori tagasi tooksid?
Leelo: Vaheldust oli vaja kodus olemisele. Tundsin puudust
laulmisest ja täiskasvanute seltskonnast :).
Ragne: Esimese lapse puhul tulin koori tagasi, et igapäeva
titendusele oleks väike vaheldus. Teise lapse puhul on vaja
aega; ootan, kuni laps on suurem ja mõistab paremini, miks
ema ära käib.
Katriin: Uue hooaja alguseks oli vaikselt täitumas lapse
esimene eluaasta ja selle ajaga oli tekkinud suur vajadus taas
täita n-ö enda tassi. Koor tundus olevat parim variant lapse
kõrvalt n-ö endise elu taastamiseks. Ja eks kindlasti
lauluigatsus oli ka veidi peal, aga eelkõige oli hinges suur
eneseteostusvajadus. Tegelikult meenus nüüd, et enne koori
naasmist hakkasin ka tublisti trenni tegema, seega koor tuli
justkui teisena tagasi, aga siiski parajal ajal.
Maarja: Muusika, proovid, muusika kui mõtete korrastaja,
lõõgastaja.
Piret: Mulle meeldib laulda. Inimesed on ka olulised.
Anu: Kui oleks lihtsasti (s.t igal ajal ) võimalik saada
lapsehoidjat; kui saaksin käia 1 x nädalas kooris ja teise korra
jagu kodus vabalt harjutada; kui laps oleks emast
eemalolekuga leplik.
Laura: Midagi nagu ikka kripeldas – muusika, sõbrad, kaks
korda nädalas lastevaba aega, naiskoori toredad
ettevõtmised, laulupidu on raske kuulata.
Triin: Eks ikka samad, mis üldse naiskoori tõid :). Koori
tagasitulek ei olnud selleks, et “kodust lapse juurest minema
saada”, sest päris kodune ema ma polnudki. Aga eks kuklas
käib ikka see, et kuidas olla küll pere jaoks olemas, aga
samas ikkagi ka ise inimene olla ja midagi enda jaoks teha.

Kas ja kui palju on koorist eemale jäämise ja/või
tagasitulemise otsuste langetamist mõjutanud laste arv ja
vanus?
Leelo: On ikka mõjutanud. Esimese lapse kõrvalt oli lihtsam
koori tagasi tulla, teise lapse sündides oli esimene kahene ja
kahe väikelapse kõrvalt oli juba raskem. Väiksem oli väga
emmekas ja ei leppinud väga teiste hoidjatega.
Ragne: Mida rohkem lapsi, seda vähem aega, sest kõigile
lastele tahaks ka individuaalset tähelepanu pöörata. Vanus
mõjutab palju, suurema lapse on kõrvalt lihtsam käia kui
väiksema kõrvalt. Väiksem sõltub rohkem emast ja ei mõista
nii hästi, miks ema ära käib. Väiksema kõrvalt ärakäimine on
emotsionaalselt raskem.
Katriin: Ühe lapse kõrvalt on kindlasti lihtsam tagasi tulla
kui mitme. Aga minu puhul mängis siis ja mängib siiani
olulisemat rolli enda asjadega tegelemise juures minu mehe
toetus ja valmisolek mulle seda aega võimaldada. Kui tema
samal ajal lapsega ei oleks, siis poleks mul tugigrupi
puudumise tõttu üldse võimalik kooris laulda. Aga varsti on
lapsi kaks ja eks siis tuleb uuesti elule otsa vaadata ja
vastavalt võimalustele tegutseda. Ma ise olen seda meelt, et
vanemad peavad kindlasti laste kõrvalt isiklikke vajadusi
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rahuldama. Mina ei suudaks ainult lapsele keskenduda ja
seega polnud tema vanus või muud sarnased tegurid
erilisteks mõjutajateks. Olen alati tegutsenud nii, et laps
harjuks erinevate inimeste ja olukordadega, mitte ei
klammerduks liialt vanemate külge.
Maarja: Laste arv loomulikult mõjutab. Mida rohkem neid
on, seda rohkem on ka kohustusi, trenne jmt.
Maria: Vanus kindlasti mõjutab. Ma arvan, et kaheaastase
kõrvalt hommikul 8st õhtul 10ni ära olla oleks kurb ja mul
oleks süümepiinad. Väiksem laps on ka rohkem haige ja seda
enam ei saa kõike jätta kaasa kanda. Kui lapsed on vanemad,
siis on lihtsam, nad saavad siis paremini aru, miks emme ära
on. Kui on kiirem aeg, kontsert vm, siis võib ka vanematel
lastel n-ö lappama minna – nt poja hinded hakkasid EV100
kontsertetenduse ettevalmistamise aegu vaikselt kukkuma,
sest mul jagus neile vähem tähelepanu. Nii et kodust tuge
on kindlasti vaja ka vanematel lastel, ühest vanemast siiski
ei piisa.
Piret: Vanus mõjutab kindlasti. Imikute režiim on muutlik ja
kuniks nad peale piima midagi ei tarbi, on kodust äraolek
keerulisem.
Anu: Ühe ja ainsa lapse olemasolu ongi juba mõjutanud.
Laura: Ma arvan, et iga lisanduva lapsega läheb tagasitulek
algul nõksa keerulisemaks, vähemalt minu jaoks on see nii
olnud. Samas kui mõlemad lapsed juba pead kannavad, siis
on taas lihtsam. Laste haigused on muidugi iseasi
gripihooajal...
Triin: Ma arvan, et ma otsustasin tagasituleku ära juba
enne, kui laps sündis, ja õnneks osutus see ka võimalikuks.
Pealegi usun, et põhiline mõjutav faktor pole nii väga arv ja
vanus (vähemalt meie peres), vaid vanemate töögraafikud ja
tugistruktuuri olemasolu, st kas füüsiliselt on võimalik
prooviks kodust ära tulla või mitte.

Kas ja mida saaks naiskoor teha, et lapse/laste kõrvalt
kooris laulmine oleks lihtsam?
Leelo: Mina arvan, et naiskooril polegi väga seal midagi

teha. Lastega lauljate suhtes ollakse minu meelest üsna
vastutulelikud.
Ragne: Olla kannatlik.
Katriin: Minul pole siiani suuri takistusi olnud. Aga kui tekib
olukord, kus pean valima pere või koori heaolu vahel, siis
enamasti jääb koor muidugi teisele kohale. Aga kuna ma
planeerin oma elu ette ja tähtsamad koorisündmused on
varakult teada, siis saan enamasti olemas olla. Ma usun, et
kui võtta arvesse, et lastega lauljatel lihtsalt on vahel nii, et
laps jääb ootamatult haigeks või mingid toimetamised
kattuvad, siis koor paraku jääb sageli kaotajaks. Teinekord
võtan ka teadlikumalt vabamalt peale intensiivsemat
prooviperioodi. Annan nt mehele võimaluse midagi
meelepärast teha ja olen ise lapsega kodus, ei tule proovi.
Meie peres saamegi toetuda vaid teineteisele, vanavanemad
on kõik teises Eesti otsas. Mõistmine, et pere on lihtsalt
prioriteetsem, on kindlasti abiks.
Maarja: Proovid võiks olla kord nädalas, see oleks
SUPERLAHE! :)
Maria: Mõnes mõttes oleks väga tore, kui proovid ei lõpeks
nii hilja, aga siis peaks jälle kodus rohkem lauludega tööd
tegema. Ja kui töö lõpeb kell 18, siis ei saa prooviaega ju ka
varasemaks tõsta. Ehk väga ilmselt midagi muuta ei saagi.
Piret: Kui saaks vajadusel nad proovi kaasa võtta, oleks
kohalkäimime sagedasem :).
Anu: Võib-olla proov 1 x nädalas ja kooriproovi ajal
korraldatud lastehoid.
Laura: Ma arvan, et naiskoor on tegelikult väga tolerantne,
kohati tajun võibolla nooremate lauljate mõistmatust, et
kuidas ei saa. Samas ma ei heida seda kuidagi ette, sest ma
ise ka väga ei mõelnud enne laste saamist, milline võiks olla
kooris laulvate emade elu ja milline logistika see võib
mõnikord olla.
Triin: Olen kogenud seda, et tegelikult on laste põhjusel
puudumine enamasti ikka andestatav rikkumine ja
lapsevanemaid ei diskrimineerita. Ka on praegusest ja
varasemast ajast mitmeid kord-nädalas-käijaid, kellega on
eraldi kokkulepped just laste kõrvalt kooris käimiseks, ehkki
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dirigendi ja häälerühma- ja koorivanema elu teevad nad
kõvasti raskemaks. Ega muud vist olegi, ei saa ju naiskoori
lastehoidu ka avada proovi ajaks. Mõni perede kaasavõtmise
üritus vms, millega saaks kaasasid-lapsi naiskooriellu
kaasata, võiks olla soodustav faktor.

Mis on laste kõrvalt naiskooris laulmise juures kõige
raskem asi?
Leelo: Logistika ja lapsehoidmise korraldamine.
Ragne: Pole aega peale proovi sotsialiseeruma jääda, pluss
see, et esinemised nädalavahetuseti võtavad aega pere
arvelt.
Katriin: Intensiivsed prooviperioodid, kus nt mitu nädalat
on pikemad proovid või tihe sündmustik, mistõttu mehel on
kohe selle võrra suurem koormus perehoidjana. Teadmine,
et puudumine sel ajal võib põhjustada pahameelt, kuigi ma
ei tee seda kunagi lihtsalt niisama. Ja siis üritangi mitte
puududa ja loodan pere mõistvale suhtumisele.
Emotsionaalselt on lihtsalt tunduvalt keerulisem jälle proovi
tulla.
Maarja: Oma aja planeerimine, kontsertideks valmistumine,
kui on rohkem repsi. Ja siis aeg-ajalt on raske lihtsalt
motivatsiooni leida, kui kodused asjad kipuvad kokku
jooksma. Lapsehoidja leidmisest ma parem ei räägigi – on
jube keeruline, kui kaasa ei toeta kooris käimist.
Maria: Aeg. Leida laste jaoks aega, kuna töö on ka ja õhtused
proovid. Pluss kui sa oled juhatuses, siis on päevi, mil sa
lahkud kodust enne 8 hommikul ja jõuad koju õhtul kella 10
ajal. Päris raske. Kergemaks teeb see, kui on kodus hea
tugisüsteem. Aga abikaasal on ka vaja natuke puhata ja
tegeleda oma huvidega.
Piret: Logistika ja ajaplaneerimine
Laura: Tihti tuleb tulla kiiruga, mingi närvilise olukorra
taustalt. Mina nt pean tihti valima, kas minna nutva lapse
kõrvalt ja kripeldava südamega või jääda hiljaks. Vanasti
valisin tihti esimese variandi, viimasel ajal olen teist valikut
tihedamini teinud. Mõnikord ei saa rahulikult kooriproovis
olla, vaid mõtted liiguvad koju. Igasuguste toredate
kooriürituste haakimine ajakavva on päris keeruline ja tuleb
alati millegi arvelt.
Triin: Väikse lapse puhul ikkagi pikad kodust äraolekud, kui
on kontserdipäevad-laululaagrid ja pikendatud proovid.
Raske nii last kui ka meest silmas pidades, sest natuke on ju
ikka tunne, et naiskooriga lustimine (=laulmine) käib pere
arvelt.

Aga kõige toredam?
Leelo: Saab kodust välja, suhelda täiskasvanutega, laulda
unelauludest raskemat repertuaari :D.
Ragne: Lapsi saab ka kontserdile tuua, uusi laule kodus
laulda. Laulmise harjutamine kodus annab eeskuju.
Katriin: Ikka vaheldus pereelule. Et vähemalt kaks ja pool
tundi keegi ei tiri ega nõua ega jaura.
Maarja: Kontserdid, uus repertuaar. See, kui tekib kooriga
ühine hingamine. Naudin väga proove ja iseendaga olemist,
seda polegi nii vähe.
Maria: See, kui lapsed tahavad tulla kontserti kuulama.
Väiksem laps ka laulab neid laule kodus, mida ma olen
harjutanud, ning mõnikord isegi tellib, et ma talle neid laule
laulaks. Ja teine laps küsib kõrvalt, et emme, kas sa hakkasid
nüüd ooperit laulma – see oli siis, kui ma kodus „In Meeres
Mittenit“ harjutasin.
Laura: Kui Susi laulab õhtul koos minuga viire kakkat (sest
just nii ta seda laulab) ja Suvi ütleb, et tema on Eesti dirigent

ja Susi Läti dirigent ja suure tüdrukuna hakkab ka kindlasti
kooris käima. Et see on kuidagi osa laste elust.
Triin: Tore on, kui saab pere üritusele kaasa võtta ja neid
asjasse kaasata.

Kas on veel midagi,mida ma ei osanud küsida, aga mida Sa
tahaksid öelda?
Leelo: Võiks teha mingi naiskoorilauljate laste nimede
statistika, et kas on korduvaid nimesid ka ja mis on poiste-
tüdrukute tasakaal.
Katriin: Naiskooris, kus laulab poolsada naist, on tõenäosus,
et keegi ootab last või on laste tõttu hõivatud, oluliselt
suurem kui sega- või meeskooris. Vähemalt senikaua, kuni
mehed pole väikelastega seotud toimingutes naistega
võrdsed. Vaikselt hakkab see olukord siiski meie ümber
võrdsustuma ja meie peres on kindlasti mees vähemalt
võrdne kui mitte isegi raskema koorma kandja. Lapseootus
ja imetamine on siiski vaid emade kanda. Ja see on lihtsalt
detail,mis jääb alati mõjutama. Meeldigu see siis või mitte.
Maria: Aeg endale on oluline ja naiskoor on päris hea
väljund nii koduse kui tööalase pinge maandamiseks. Kuigi
mingis mõttes tekitab naiskooris käimine seda pinget ka
juurde, on samas hea tunne, kui oled proovis ära käinud.
Naiskoor pole ka mingi suvaline kooskäimine stiilis, et
saame kokku ja laulame natuke. Päris hea tunne on, kui
asjad tulevad välja ja rahvast on saalis rohkesti.

Küsimusi esitas: Anne, I alt
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Kõik sai alguse 1920ndatel aastatel,mil kasutusse
tulid raadiod, terve 20. sajandi jooksul järgnesid
sellele erinevat tüüpi helikandajad. Kui
esmakordselt tutvustati ringhäälingule omast
tehnoloogiat laiemalt juba 1906. aastal, siis selle
kasutamine hakkas märkimisväärselt kasvama alles
peale Esimest maailmasõda. Raadio oli esimene
meedium,mille vahendusel kasutati muusikat
reklaamide osana – seega lisandus raadio tõttu
muusika olemusele ka turunduslik aspekt.
(Barboutis 2013) (Guthrie 2014) Ringhäälingu mõiste
omaksvõtmine 1920ndatel on seletatav selle
lisandumisega lääne kultuuri lahutamatusse ossa.
Et esimese maailmasõja järel hakkasid toimuma
organiseeritud raadioülekanded, võttis ringhääling
1920ndatel püsiva vormi ja hakkas jälgima kindlaid
tavasid, kus programmid olid teadlikult
kuulajaskonnale suunatud. (Barboutis 2013)

Eestis esitleti raadioaparaati esmakordselt
1921. aasta sügisel,mõiste „ringhääling“ võeti
kasutusele kaks aastat hiljem. Kui esimene
tunnustatud raadiosaade kanti Haapsalust üle 1924.
aasta 11. mail, siis regulaarselt alustas ringhääling
tööd 1926. aasta 18. detsembril Kopli uuest
raadiojaamast. 1934. aastal asutati uudse
organisatsioonina Riigi Ringhääling, sama aasta
suvel hakati muusikat esitama lisas õhtutele ka
hommikuti. Noore riigi raadioelu edenes kahe sõja
vahel jõudsalt, kuid 1944. aasta märtsipommitamise
käigus hävisid Tallinnas koos „Estoniaga“ kõik
helistuudiod, samuti heliplaadikogu ja arhiiv. (Eesti
Raadio ajalugu 2018)

Nõukogude Liidus oli Eesti Raadiol oluline roll
muusika edastamisel ja tehnoloogia arengul: 1970.
aasta 28. märtsil toimus Nõukogude Liidu esimene
stereo-otseülekande katse „Estoniast“, kaks aastat
hiljem edastati stereoprogrammi esmakordselt
ühest linnast teise. Ka esimene välismaale
suunatud kontserdiülekanne toimus Eestist, kui
Viimsi poolsaarelt vahendati kontserti Kirovi-
nimelisest näidiskalurikolhoosist. 1990. aasta 1.
oktoobril muudeti Eesti Raadio ENSV ülemnõukogu
otsusega iseseisvaks asutuseks. Murranguliste
sündmuste ajal ning kuni järgnenud aasta augustini
oli Eesti Raadio terves Nõukogude Liidus ainus
vabalt töötav ringhääling. (Eesti Raadio ajalugu
2018)

Olulise uuendusena ühendati 2007. aasta 1.
juunil Eesti Rahvusringhäälingu seaduse alusel
senised Eesti Raadio ja Eesti Televisioon ning
tegevust alustas Eesti Rahvusringhääling,
lühendatult ERR. (ERR-i ajalugu 2018) Samal aastal
oli Eestis ringhäälinguettevõtteid kokku 81: peale
ainsa avalik-õigusliku ringhäälingu ERR-i tegutses
veel 80 eraringhäälingut. Raadiosaadete- ja
programmide tootjaid või edastajaid oli kokku 16.
Olulisima tulevikutegurina nähti siis valdkonna
tegevusmahu suurenemist internetis, eelkõige
albumite digitaalsel kujul müümist. (Josing et al.
2009: 28-32)

Digitaliseerumine on Eestis toimunud
sarnaselt maailma trendidega.
Turundusinnovatsioonina avati 2005. aasta sügisel
internetilehekülg Raadio 2 programmile,mis oli
esimene endasarnane (ERR-i ajalugu 2018).

Essee.
Muusika edastamise ja talletamise
innovatsioonist Eestis

Selle essee täispika versiooni kirjutasin 2018. aasta maikuus koolitööna. Veidi
hiljem tegin sellest lühendatud versiooni,mille saatsin majandusteaduskonna
esseekonkursile ja pälvisin üllatuslikult 3. koha, olles ainus naistudeng
esikolmikus. Minu eesmärk oli uurida, kuidas on Eesti riiklikus ringhäälingus
arenenud muusika edastamise ja talletamise võimalused.
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Tänaseks on kõikidel Eesti Rahvusringhäälingu
raadiotel olemas koduleheküljed, kust neid veebist
nii otseülekandena kui ka tagantjärele kuulata saab.
2015. aastal hakati raadio kuulamiseks kasutama
uudseid mobiilirakendusi – esimesena avati 12.
novembril iOS ja Android seadmetele sobiv
Vikerraadio rakendus. Sama aasta detsembrist võeti
sarnased rakendused kasutusele ka teistele
Rahvusringhäälingu raadioprogrammidele. (ERR
2015) Ka Eesti Televisioon on muusika edastamisesse
hoogsalt panustanud. Lisaks mitmetele
kultuurisaadetele nagu MI ja OP, on alates 2010. aasta
1. juunist eetris olnud mitu muusikavideote
saatesarja. Nii näidatakse ETV2 eetris uusi
muusikavideoid saates „Eesti TOP 7“, kus
rahvahääletusega selgitatakse välja kodumaiste
videote paremik; samas on eetris ka tagasivaated
varasematele muusikavideotele. (ERR 2010)

Tänapäeval on veebipõhised lahendused
kogunud populaarsust ning muutunud järjest
olulisemaks salvestatud muusika tööstuse osaks. See
on laiendanud muusikatarbimise võimalusi ning
muusika kättesaadavust. Muusikavaldkonna
strateegiline konsultant Andreas Vierziger märkis, et
ka klassikalises muusikas on esitajate ja heliloojate
jaoks oluline olla voogedastuskanalite kaudu
kättesaadavad. Üha rohkem on arvuteid,millel pole
CD-lugejat, ja ebamugavuse tõttu kasutavad inimest
välist plaadilugejat harva, seega on väga oluline olla
veebis. (Eensalu 2018) Ka siinkirjutaja usub, et
voogedastus muutub üha populaarsemaks. Josing ja
teised märkisid juba peaaegu kümme aastat tagasi, et
digitaalsed keskkonnad on iseseisvate
ärikeskkondadena olulised ja toimivad muude
ärisektorite jaoks elujõuliste tugifunktsioonidena

(Josing et al. 2009: 55). Viimased aastad on väga hästi
tõestanud, et voogedastusplatvormid levivad laialt ja
on väärtuslikud ka muusikute silmis, kes avaldavad
veebis nii üksikuid lugusid kui ka terveid albumeid.
Eesti räppmuusik Reket avaldaski oma 2017. aasta
aprillis ilmunud albumi kuulamiseks vaid Spotifys ja
Apple Musicus, kusjuures täiesti tasuta (Reket 2017).

Josing ja teised (2009: 48) tõid oma raportis
esile ka seda, et valdkonna võtmeküsimusteks
peetakse teenuste disaini ja innovaatilist arengut.
Seega usub töö autor, et voogteenuste puhul hakkab
rolli mängima ka kasutusmugavus. Kuna praegu on
väga palju erinevaid keskkondi, on seetõttu ka palju
dubleerimist. Tõenäoliselt teeb konkurents
lähiaastatel oma töö ja enimkasutatavad portaalid
nagu Spotify ja YouTube jäävad püsima. Mõjujõuliseks
teguriks on ja jääb mobiilirakenduse disain: tihti
kuulatakse muusikat just mobiili vahendusel,
mistõttu on tarbijale tähtis lihtsasti käsitletav ja
mõistetav rakendus.

Rahvusringhäälingu roll muusikamaastikul on
olnud mitmekesine: nii esimese vabariigi kui ka
nõukogude okupatsiooni ajal kandis Eesti Raadio
juhtrolli siinse muusikaelu edastamisel, talletamisel ja
nende valdkondade arendamisel. Tulevikutrendid
suunavad ERR-i teenuseid üha rohkem nende endi
veebikeskkondadesse,mis pidevalt uuenevad. Samas
toetab see arengusuund Eesti ainsa avalik-õigusliku
ringhäälinguettevõtte püsivust ja levimist ka
nooremaealiste tarbijate seas.

Tekst: Kertu, II alt
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nr 1: Kuidas me Europa Cantatil käisime
Käisime möödunud suvel Tallinnas Europa Cantatil. Ja see
oli lihtsalt nii tore!

See suur koorimuusika festival toimub juba alates 1961.
aastast, kui toona tuli kokku dirigentide punt, kes ilmselt
veel ei aimanud,mis sellest kõik välja kasvab. Praeguseks on
sellest saanud üle nädala kestev festival,millest võtab osa
tuhandeid lauljaid kogu maailmast. Põhifookus on
mõnekümnel õpitoal ehk ateljeel ehk eelregistreerimisega
tekkival projektkooril,millest igaühel on oma teema/stiil ja
oma dirigent. Tegelikult toimub veel ka dirigentide ja
heliloojate programm,muusikalaat (Music EXPO), väga palju
kontserte, ühislaulmised koorirahvaga, ühislaulmised
linnarahvaga jpm. Festival toimub iga kolme aasta tagant
erinevas riigis ja Eestisse see järgmise 100 aasta jooksul

paraku enam ei tule. Tegemist oli Eesti kõigi aegade
suurima rahvusvahelise muusikasündmusega üldse,mis
ilmselgelt ületas korraldajate ootused.

Festivalile registreerimine. On ju rõõmustav, et
sulle tuleb koju kätte 44 ateljeed nii põnevate stiilide ja
dirigentidega, aga kuidas ometi valida AINULT ÜKS?!
Ateljeed valides tahtsime vältida naiskooridele mõeldud
ateljeesid, sest kui sageli üks naiskoorilaulja ikka segakooris
laulda saab?! Seejärel vaatasime, kuhu vanuse järgi
kvalifitseerume ning valisime kumbki välja ateljeed,mis
meile kõige põnevamad tundusid. Tahtsime just midagi
muud erilist ja midagi,mis kestaks võimalikult pikalt
(ateljeed kestsid 1–8 päeva).

Meie mõlema esimene valik oleks olnud Arvo Pärdi
„Te Deumi“ ateljee (dirigent Tõnu Kaljuste, saatebändiks
ERSO),millesse kandideerimiseks oli vaja saata
laulusalvestus. Meil õnnestus ateljeesse ka valituks saada,
aga kuna kuulsime, et sinna koguneb lõpuks 270 lauljat, siis
palusime ennast sellest „megakoorist“ eemaldada. Mõlemad
oleksime tahtnud laulda ka „Baltimaade kaasaegset
koorimuusikat“ Jānis Ozolsiga, aga selle jaoks olime liiga
vanad! (22 27, viimane taks!) Üheks valikuks olnud „Oriendi
pärlid: vaimulik koorimuusika Aasiast“ (dirigent Jonathan
Velasco) jäi väheste huviliste tõttu kahjuks avamata. Seega
laulis Triinu lõpuks ateljees „Lood ja laulud Anatooliast“
(dirigent Cemi'i Can Deliorman) Türgi muusikat. Elis liitus
aga ainsa ateljeega,mis vanusepiirangu ja ajalise kestuse
poolest sobis – „Unustatud rahvad ja keeled“ (dirigendid
Kari Turunen (NB! TÜAN-i auliige) ja Zoltán Kocsis-Holper).

Kaks festivalielamust:

Selle korra arvudest:
51 riiki
3681 välismaist osalejat 127 koorist
607 eestlasest osalejat 30 koorist
24 noore kultuurikorraldaja programmi osalejat (Tere,
Kertu!)
100 vabatahtlikku
u 30 ateljeekoori
suurim ateljeekoor: u 270 lauljat („Te Deum“ Kaljustega)
väikseim ateljeekoor: u 40 lauljat (lastekoor)
festivalil tegi tööd 70 dirigenti, sh 6 Eesti
ateljeedirigenti ja 4 Eesti ateljeekoormeistrit
u 140 kontserti, teiste hulgas esinesid ka kõik Eesti
professionaalsed ja poolprofessionaalsed koorid
eelarve: 7-kohaline
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Sõbralikud inimesed igal pool ja terve festivali vältel tegid Tallinnast nädalaks
ajaks väga toreda linna. foto: Vahur Lõhmus



Festivali algus. Tahtsime võtta kantaadist võimalikult
palju ja selleks üürisime festivali ajaks Tallinna kesklinna
omale toa. Õnnekombel juhtus ka, et meie mõlema proovid
toimusid Salme Kultuurikeskuses. Hommikuti saime niisiis
koos proovi minna, vahepeal tundide kaupa festivali edasi
nautida ja siis õhtul koos tagasi tulla.

Ateljeekoorist. Triinu tutvus oma ateljees neli päeva
Türgi koorimuusikaga. Kui ta märkas noote sirvides
võtmemärkides korraga nii mi-bemolli kui ka fa-dieesi, siis
oli ta 105% veendunud, et tehtud sai õige valik. Muusika oli
ilus ja müstiline ning veidi läks mõte pidevalt rändama –
laulsime Istanbuli tuultest, vennaarmastusest, sõdalastest-
poeetidest ja armastuse keerdkäikudest. Dirigent oli noor
(snd 1984), aga selgelt kogenud,meeldiv, hea
huumorimeelega, samas tõsine ja töist õhkkonda loov. Ta
kinkis kõigile ateljee lauljatele väikesed Türgi silmad,mis
lauljad kontserdi ajaks oma tumedate esinemisriiete külge
kinnitasid. Pärast meie lõppkontserti Mustpeade majas oli
kõigil kurb üksteisest lahku minna.

Elise ateljee kestis kaheksa päeva ning laulda sai
teoseid eesti, ladina, karjala, ungari, vene, sloveenia ja ka
muudes keeltes. Kõige keerukamaks osutus ungari keele
hääldamine,mis on lihtsalt väga spetsiifiline. Õnneks oli üks
ateljee dirigentidest ungarlane ja sai meilt tasapisi enam-
vähem adekvaatse häälduse lõpuks kätte.

Kõik teosed olid aga omamoodi erilised. Dirigendid
olid teinud põhjalikku taustatööd ning oskasid rääkida
midagi iga teose tekkeloost ja heliloojast, see tekitab
lugudega alati hoopis teise suhtestumise. Minule eestlasena
oli ülipõnev näha ka, kui palju Kari Turunen Veljo Tormise
kohta rääkida teadis ja kui hingestatult ta seda tegi!

Mis seal veel toimus. Kontsertidest külastasime kahe
peale väga paljusid ja toome välja siin mõned eredamad.

Festival algas väga toreda ja täiesti pungil avakontserdiga
Vabaduse väljakul, kus muuhulgas sai dirigeerimas-
räppimas-laulmas kuulda ja näha Talmari ja Surva
seenioreid-juunioreid. Kohe järgmisena kuulasime mõlemad
Vox Clamantise väljamüüdud kontserti, kust koor lausa kaks
korda saali teisest otsast tagasi kutsuti ja millesarnast suurt
ning sooja vastuvõttu ei ole siinkirjutajad varem näinud.
Väliskooridest jättis Elisele kõige eredama mälestuse Sise-
Mongoolia Noortekoori kontsert, kus nii laulu kui ka
kultuurikogemuse kvaliteet oli täiesti taevastes kõrgustes
(kahju, et korraldajad pidid viimase teose ajalistel põhjustel
ära jätma!). Teine üllataja oli St. Stanislavi tütarlastekoor,
kelle laul kõlas Metodisti kirikus vapustavalt hästi. Lisaks
teiste kontsertide kuulamisele andsime kumbki mõistagi ka
enda ateljeekooriga kontserdid (Elis Metodisti kirikus ning
Triinu Mustpeade majas) ning TÜAN-iga Toomkirikus (koos
Šveitsi Noortekooriga) ja väga sooja vastuvõtu saanud
kontserdil „Estonian Highlights 1“ Estonia kontserdisaalis
(esinesid ka Voces Musicales ja Rahvusooper Estonia
noormeestekoor). Eesti sünnipäeva auks toimus
lauluväljakul ka kontsert „Happy Birthday, Estonia“. Sellel
kontserdil sai ilmselgeks, et eestlaste jaoks on ikkagi juba
puhtalt lauluväljakul viibimine püha. Eestlane käitus
aupaklikult, välismaalane võttis aga laval istudes välja oma
võileivapaki ja rääkis sõpradega kõva häälega juttu. Ei
tajutud, et see on lava, et see on kontsert. Elise ateljeekoor
oli üks vähestest, kes lauluväljakul ka eraldi esines (seda küll
tõenäoliselt seetõttu, et kavas oli üks spetsiaalselt Europa
Cantati jaoks tellitud teos,mille soomlannast autor ka ise
kohale oli tulnud).

Kui rääkida nt ühislaulmistest Vene
Kultuurikeskuses, siis pooljuhuslikult paluti sinna ühel
päeval paari laulu õpetama meie 2016/2017 hooaja
koormeister Jaanus Karlson, kellele me kahekesi siis rõdult
eriti kõvasti plaksutasime ja huilgasime. Põhiline itaallasest
metoodik haldas täiesti pungil ja meeletult palavasse saali
kogunenud lauljaid ootamatult sisuka ja tulemusliku käega,
nii et meil oli kahju, et me ühislaulmistele sagedamini ei
sattunud.

Ühislaulmine Tallinna Raekoja platsil oli samuti
täielik vau-elamus nagu suur osa festivali sündmustest
üldse. Merzi Rajala on metsik võlurnaine kuubis! Ta oli
hoogne,metoodiline, hea huumoriga, ta tantsis,mängis pilli,
laulis, õpetas – vau! Jällegi kahju, et me sinna vaid paaril
korral jõudsime. Üldse oli tunda, et kõik need paljud, kes
kantaadil lauljate/dirigentidega töötasid, ei olnud sinna
valitud üldse niisama. Nad tõesti teadsid,mida, kuidas,miks
ja kellele nad teevad. Oli näha, et nad on töötanud
rühmadega, kes ei ole varem koos laulnud, ja väga rahulikult
ning metoodiliselt surgiti meid muudkui õiges suunas.

Luusisime ringi ka Music EXPO-l ehk
rahvusvahelisel (koori)muusikalaadal, kust ostsime kahe
peale kokku u kümmekond CD-plaati ja kümmekond nooti.

Ilmafaktorist,mis tõi joovastava festivali-ilma ja
liigtihedad seletamised välismaalastele („no-no, this in not
the normal Estonian summer, we ARE a Nordic country!“),
võiks samuti pikalt rääkida. Tundub, et ka Eesti ilmataat oli
sihiks võtnud endast välismaalastele kustumatu mulje jätta.

Mõtted pärast festivali. Eesti koorimuusikale oli kogu
festival väga hea reklaam. Pärast mitut järjestikust päeva
kontserte Eesti kooriparemikult, küsis keegi Elise käest, kas
Eestis ongi kõik koorid nii head. Samal ajal tundub natuke,
et keskmise koorilaulja tase on välismaalastel siiski pisut
kõrgem kui eestlasel. Ei teagi, kas asi on teistsuguses
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Naiskoorlaste hulgast osalesid lisaks Triinule ja Elisele
Europa Cantatil lauljana ka (II rida vasakult) Hanna-Liisa,
Piret, Marili, Mariel, Karoliina ja Maarja-Liisa. Nagu näha,

oli tõesti väga tore!
foto: Karoliina Kalda



muusikaõpetuse tunnis, aga nooti näivad nad haaravat
kiiremini. Tajusime seda nii ateljeedes kui ka ühislaulmistel,
aga kes teab, võib-olla juhtusime lihtsalt kokku keskmisest
andekamate lauljatega.

Kooriturism on üldse palju levinum kui me
arvasime. Festivalile ei tuldud ainult kooride kaupa, vaid ka
üksikult, sõpradega, või tuldi küll kooriga, aga lauljad läksid
ateljeedesse laiali. Silma paistsid eurooplaste seltskonnad
(20-aastastest pensionärideni), kes käivadki lihtsalt mööda
festivale ringi – see on nende hobi. Ja kui sõbralikud
inimesed nad kõik on!

Koorimuusika on peaaegu igal pool maailmas väga
populaarne (hoopis suuremad protsendid, kui meil Eestis
kusjuures), ent nii huvitav oli näha, kuivõrd erinevalt see eri
piirkondades toimib. Kas või näiteks Sise-Mongoolia
Noortekoor – ei arvaks justkui, et sellises kohas tehakse
niivõrd kihvti koorimuusikat. Istud Eestis, laulad Eesti
koorimuusikat, aga mis mujal toimub? Europa Cantat andis

võimaluse sõna otseses mõttes astuda uksest välja ja lihtsalt
silmad lahti teha! Kui kantaat oleks toimunud välismaal,
oleks ehk kogemus isegi veel ägedam olnud.

Olime õnneseened, et niivõrd sisukas ja tore asi tuli
kord elus koju kätte, ning seda enam on kahju, et eestlastest
osalejaid nii vähe oli. Väga tore, et naiskoorist
kaheksapealinegi seltskond Tallinnasse sõitis ja seda kõike
koges (teised osalesid Pärt Uusbergi ja Ulrika Emanuelssoni
naiskooridele mõeldud ateljees „Dirigendid juhatavad“).
Kindlasti tahaks veel kunagi Europa Cantatil osaleda, kuigi
vaevalt et enam nii odavalt saab kui sel korral, kui eestlased
said festivalil osaleda soodushinnaga. Järgmine Europa
Cantat toimub aastal 2021 Sloveenias. Kellel vähegi võimalik,
siis minge teie ka – see on ülitore kogemus,mis jääb
mälestustesse veel pikaks ajaks!

Tekst: Triinu ja Elis, I aldid

nr 2: Europa Cantatist, köögipoolelt
2018. aasta suvel oli mul võimalus osaleda festivali Europa
Cantat raames 4. korda toimunud Noorte Korraldajate
Programmis (YEMP). Enam kui 50 kandidaadi seast olin
mina ainsa eestlasena üks õnnelikest, kes sai Tallinnas
tegutseda rahvusvahelise koorifestivali
korraldusmeeskonnas ja õppida oma ala tipptegijatelt sellise
mahuga ürituse telgitaguste kohta.

Minu festival algas ametlikult nädal aega enne
osalejate saabumist, kui kohtusime Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias selle aasta yemper’itega (yemper –
hellitav nimetus programmis osalejate kohta). Meid oli 23,
kellest enamus tulid Euroopast, kuid ka Kanadast,
Türgist/Indoneesiast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist. Lisaks
festivali korraldajatele tegutsesid meiega kaks mentorit:
eestlanna Kaisa, kes töötab nii Interpreetide Liidu kui ka

Muusikapäeva juures, ja ungarlanna Réka, kes oli 2015. aastal
Pécsis toimunud festivali üks peakorraldajaid.

Esimesed kaks päeva kuulasime loenguid, osalesime
seminaridel ja tegime erinevaid mängulisi ülesandeid nii
festivali kui ka Tallinna tundmaõppimiseks. See oli meie
võimalus yemper’itega üksteist tundma õppida ja sulanduda
koorimaailma enne intensiivse tegutsemise algust, kus
parimal juhul kohtusime kas hommikuti hotellis või päeval
Reaalkooli õpetajate toas (meeskonna staff lounge)
söögipausil. Õnneks olid õhtud valged ja soojad,mistõttu
saime sõbruneda nii erinevates kohvikutes kui ka Linnahalli
katusel, ning usaldus ja üksteise mõistmine tekkisid peaaegu
esimese silmapilguga.

Järgmised viis päeva enne osalejate saabumist
veetsime peamiselt festivali peakontoris Reaalkoolis, kus
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Sise-Mongoolia noortekoor.
foto: Vahur Lõhmus



igaüks sai tegeleda oma ülesandega, või spordihallis
osalejate kotte pakkides. Yemper’ite töid oli seinast seina ja
keegi leidus peaaegu igas allüksuses: kes haldas
ateljeepaikasid, kes suhtles kooride või dirigentidega, kes
askeldas infopunktis või kommunikatsiooniosakonnas. Mina
olin üks kolmest, kes asus töötama koos Kristiina Veerdega
Tallinna Ülikoolis toimuvate programmide asjus –
hispaanlane Alberto haldas dirigentide ja heliloojate
programmi, lätlanna Kristine hoolitses avastusateljeede eest
ning mina koordineerisin eelkõige dirigentidele mõeldud
õppekäiku Study Tour.

Study Touri käigus külastatakse ühe dirigendi
juhtimisel mõningate väljavalitud ateljeede hommikusi
proove. See on mittelauljatele ainus võimalus näha
erinevaid ateljeesid tööolukorras. Ringkäiku juhtis šveitslane
Rainer Held, kes on olnud varasemate festivalide muusika-
ja kunstinõukogu liige. Minu ülesandeks oli aidata Raineril
programmi koordineerida. See tähendas, et pidin sõlmima
kokkuleppeid dirigentidega, planeerima liikumismarsruute,
organiseerima noote osalejatele jagamiseks ja tegelema
muude probleemidega sellal, kui Raineri kanda jäi
programmi kunstiline pool. Nende tegemiste kõrvalt aitasin
igal võimalusel oma meeskonda Tallinna Ülikoolis, aga ka
teisi kolleege, kes töötasid muusikaosakonnas, sest
abikätest ei olnud pea kunagi üleküllust. Nii võiski mind
hommikuti kohata TLÜ infolauas, pealelõunati peamiselt
aga printimis- ja koopiakeskuses ning õhtuti kontsertidel nii
publikus kui ka lavadel.

Toon välja mõned kirkamad hetked,millele tagasi
mõtlemine südame alt soojaks teeb:

• Kertu lemmikosalejateks olid abielupaar Pia ja
Hans Hollandist, kes olid igal hommikul varakult kohal ja
küsisid alati siiralt, kuidas mul läheb ja kuidas mu
enesetunne on. Ühel hommikul tulid nad isegi appi noote
voltima ning ligikaudu nädal peale festivali lõppemist saatis
Pia mulle mälestuseks foto neist Tallinna Lauluväljakul;

•mitmed dirigendid nii Eestist kui kaugemalt
tundsid mu laval ära (näiteks TÜANi kontserdil) ning tulid
hiljemmulle ütlema, et kontsert oli väga hea ja meeldis
neile, samuti üritasid mind alati publikusse toetama jõuda
need yemper’id, kellega rohkem suhtlesime;

•meie Study Touri grupist kujunes välja tuumik, kes
iga päev kohal oli. Kui viimasel päeval sai lõpuringis nii päev
kui ka üldised festivalimuljed kokku võetud, tõid osalejad
üllatusena Rainerile kolm suurt päevalille ning mulle andis
igaüks tänutähena ilusa tumeroosa roosi;

• ning muidugi õhtud, kui osalejaid enam
koolimajas väga ei olnud, aga millal meie osakonna juht
Varje pani kontoriruumi atmosfääri mahendamiseks
mängima mõne järjekordse rahuliku jazzteose.

Minult on mitu korda peale festivali küsitud, kas ma
tahaksin seda korrata. Sellele on raske vastata –
festivali(m)elu on hoopis teistsugune, kui tavalised
ettevõtmised kooridega. Selliseid mitme nädala pikkuseid
tööperioode, kus ärkasin hommikul kell 6 ja sain õhtul
magama parimal juhul veidi peale keskööd, kuid vahepeal
polnud peaaegu hetkegi isiklikku aega, ei tohiks kindlasti
olla rohkem kui kord aastas. Ometi ootan 2021. aastat ja
võimalust töötada vabatahtlikuna Europa Cantatil
Sloveenias,mille korraldamisesse mitmed endised
yemper’id juba praegu panustavad.

Nende 18 päeva jooksul õppisin palju nii
muusikamaailma kui ka iseenda kohta. Rõõm oli tõdeda, et
minu huvi valdkonna vastu ei vähenenud selle praktilise
kogemuse tõttu, vaid hoopis suurenes. Lisaks reale CV-s on
mul nüüd ka mitukümmend sõpra nii Euroopast kui
kaugemalt ja lugematul hulgal mälestusi,mida nendega
järgmisel Europa Cantatil jagada ja meenutada.

Tekst: Kertu, II alt
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Kristiina ja tema yemperid Kristine, Kertu (vasakult teine) ning Alberto. foto: erakogu



2018/2019 hooajal liitus TÜANiga viis noorlauljat: II
sopranisse lisandusid Saskia, Dely ja Lisete, I sopranisse
Laura ja I alti Marie. U-duur soovis noortega lähemalt
tuttavaks saada ja küsis mõned traditsioonilised
küsimused.

1. Milline on sinu esimene mulje naiskoorist?
Saskia: Et naiskoor ei ole lihtsalt hobi, vaid eluviis,mida
jagad paljude andekate ja ägedate inimestega :)
Dely: Esimene mulje naiskoorist on üdini positiivne. Juba
esimesel päeval võeti mind väga hästi vastu. Inimesed on
sõbralikud, keskkond on toetav, õhkkond pigem vaba, küll
aga ei kannata selle all professionaalsus.
Lisete: Tõtt-öelda olin ma väga üllatunud ja ka ülimalt
rõõmus, et mind naiskoori vastu võeti. Ma olen laulnud
kunagi ammu küll tütarlastekooris, aga mitte naiskooris
ning alguses vajas see harjumist. Vastuvõtt oli muidu igati
sõbralik ja laulda on ka selles seltskonnas väga hea. Aga nii
organiseeritud kooris pole veel laulnud,mis on kogemus
omaette. Sünnipäeval laulmine on väga armas.
Laura: Mind ääretult üllatas naiskoori struktureeritus.
Sünnipäevad, aasta plaan, hiiglaslikud mapid,moto,
teadaanded, kindel proovi ülesehitus – tundus, et iga
viimnegi detail oli läbi mõeldud ning täitis kindlat ülesannet
proovi läbiviimisel. Ma mäletan esimest proovi, kui
üllatunud ma olin, kui liikusin enda meelest hea istekoha
poole, kuni Silvia, I soprani häälerühmavanem, andis mulle
märku, et istekohta ei valita, vaid see määratakse sulle. Ka
juhatuse eksisteerimine kooris lisaks dirigendile on minu
jaoks midagi uut. Kuid jällegi arusaadav – jagades
ülesandeid on suurem tõenäosus, et neid saab ka
hulgalisemalt täidetud. Üldse hämmastas mind, kui paljud

koorikaaslased tundsid muret ning kohustust aidata mul
sisse elada. Ükskõik kuhu ma ka vaatasin, leidus seal keegi,
kes tahtis mind aidata. See hoolitsuse tulv oli tõeliselt
lummav.
Marie: Kõik võtsid uusi lauljaid väga soojalt vastu ja on väga
abivalmid. Proovides saab alati nalja ja mind imestab kuidas
muusika suudab kokku tuua nii palju erinevaid inimesi.

2. Missugune on naiskoori naine?
Saskia: Kõikvõimas!
Dely: Naiskoori naine on sooja südamega, naerusuine ja
meeldiv. Ta märkab abivajajat ja vajadusel aitab. Naiskoori
naine armastab laulda ja teeb asja südamega, võtab
kooriproovi tõsiselt ning austab dirigenti ja kaaslauljaid.
Lisete: Naiskoori naine on mõistagi imelise lauluhäälega,
enamasti kohusetundlik ja terava huumoriga.
Laura: Arvestades seda, et naiskoori tullakse laulma
kauemaks kui ainult bakalaureuse õpingute ajaks, siis sellest
järeldades on naiskoori naine pühendunud laulja. Ta on
teadlik, et hea lauluoskuse ja suurepärase kooripere
saamiseks peab ta ka ise oma aega kooriellu panustama ning
ta teeb seda suurima heameelega.
Marie: Muusikaarmastaja, kes on sooja südamega ja
naljasoonega.

3. Mis on sinu praegune lemmiklaul naiskoori
repertuaarist?
Saskia: Sügisesest kavast Mendelssohni II ja V osa.
Dely: Kas Lux Aeterna või Kõrvitsa IV osa.
Lisete: Lemmiklaul on ehk Kõrvitsa III või IV osa. Nii tore ja
ilus ja kõrvu paitav!
Laura: Selle esimese poolaasta jooksul pole naiskoori
repertuaaris olnud ühtegi sellist laulu,mis mulle meeldinud
ei oleks. Küll aga jätsid sügavaima jälje mu hinge sellised
muusikalised meistriteosed nagu Poulenc’i „Litanies a la
Vierge Noire“ ning Kuldar Singi „Ole tervitatud Maria“.
Marie: Kas Kõrvitsa III või Mendelssohni II osa.

4. Milline on sinu arvates või sinu jaoks kõige raskem laul?
Saskia: Poulenc on siiamaani kõige suuremaks katsumuseks
olnud, õpetas väga hästi kõrget positsiooni hoidma.
Dely: Kõige keerulisemaks osutus kindlasti Mendelssohni
teos, sest võrreldes teiste lugudega on see minu jaoks
tehniliselt pigem keeruline ja nõuab arvestatavat vokaalset
võimekust. See lugu aitas mõista, et isiklikult on veel väga
palju võimalik areneda.
Lisete: Ükskõik,milline Mendelssohni osa. Veetsin kodus
mitmeid lootusetuid tunde, üritades sellest loost sotti
saada.
Laura: Tehniliselt nõudis kõige enam harjutamist ja täpsust
Mendelssohni teose viimane osa.
Marie: Kindlasti Poulenc. Tundus ületamatu.

5. Milline on sinu suurim kiiks?
Saskia: Ma kipun raamatu-, filmi- jm süžeedega väga kaasa
minema,mistõttu väga pingelistes või emotsionaalsetes
kohtades ei suuda ma neid tihti edasi lugeda/vaadata.

Noored lauljad ja värske veri meie hulgas
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Dely: Minu kiiksuks on ilmselt see, et suudan oma väikest
varvast teistest varvastest eraldi liigutada.
Lisete: Kas just kiiks, aga igal juhul veider asi minu puhul on
see, et ma kardan linde. Pigem suuremaid ja üldiselt tuvisid,
aga kajakad ja varesed pole ka meeltmööda.
Laura: See on raske küsimus, sest ma ise ei pea oma sellist
käitumist kiiksuks loomulikult, aga võib-olla siis, et mulle
meeldivad kivid, kohe väga.
Marie: Ma ei oskagi öelda. Äkki kvalifitseerub mu irooniliste
naljade hulk. Selgus, et see on väga levinud ka mu
laulusuguvõsas. Lisaks olen seda kirjutades aru saanud, et
mu nimetissõrmed on väga kõverad.

6. Mis iseloomustab sinu häälerühma?
Saskia: Head ja ilusad inimesed.
Dely: Minu häälerühma naised on kõik ühed õiged naiskoori
naised - sõbralikud, toetavad, abivalmid, väga hea hääle ja
samuti hea huumorisoonega.
Lisete: Bussilikult või organiseeritult istudes laulmine aitab
II sopranil õigete nootideni jõuda.
Laura: I sopranile on üldiselt iseloomulik laulda
koorirepertuaaris helikõrguselt kõrgeimat partiid, seega
oleme me harjunud jälgima noodirea kõige ülemist osa.
Kuigi mõni võib arvata, et enamasti viisihäält laulev rühm
võib pidada ennast teistest kuidagi tähtsamaks, siis ma
ütleks, et naiskoori I soprani lauljad on ülimalt vaoshoitud
ning ei ihka liigset tähelepanu (kui Maarja uhked
sisenemised välja jätta loomulikult...). Vastupidiselt sunnib
kõrge hääle osalt paratamatu väljakostumine koorist meid
kuulama rohkem ka teisi häälerühmi, nendega arvestama.
Marie: Ma pole kunagi aru saanud häälerühmade
eristamisest. Erinevate nootide laulmine ei tohiks muuta
inimesi. Või äkki muudab. Peaks uuringu tegema. 1. aldis
kuuleb alatasa kurje nalju ja ma pole kunagi varem kohanud
nii suurt inimgruppi, kus saadakse sellistest naljadest aru.
See on loonud väga koduse tunde.

7. Millised on sinu naiskoorieelsed laulukogemused?
Saskia: Alustasin laulmist 1. klassis VHKs. Esimesed 6 aastat
ettevalmistuskoorides ja siis Vanalinna Muusikamaja
tütarlastekooris 7 aastat. Vahepeal laulsin aasta ka Reaali
segakooris. Kui Taanis õppisin, laulsin Aarhusi noortekiriku

segakooris ja ühes väiksemas, põhiliselt
gospellikku muusikat viljelevas sõprade
kooris.
Dely: Esimesel lauluvõistlusel käisin
neljaselt,mäletan hästi, kuidas laulsin
punamütsikese laulu, korv käes ja
punane müts peas. Soololauluga
tegelesin tihedamalt kuni gümnaasiumi
lõpuni -- peamiselt võistlused või
erapeod. 1.--9. klassis laulsin kodukoha
lastekoorides, 8. klassis liitusin samuti
Virumaa tütarlastekooriga, kus laulsin
vahelduva eduga 12. klassi lõpuni.
Lisete: Olen laulnud väga väikesest
peale. Esimene lauluvõistlus oli
kolmeaastaselt Haljalas. Kooridest olen
laulnud Rakvere Gümnaasiumi
mudilas-, laste- ja segakooris ning ka
Virumaa Tütarlastekooris. Soololaulu
harrastasin Rakvere Muusikakooli
laulustuudios 4.-12. klassini.

Laura: Enda muusikalist harimist alustasin juba enne
aastaseks saamist Tommy mängukoolis. Tõsisemalt laulmise
juurde asusin nelja-aastaselt, kui ühinesin Musamari
koorikooliga. Musamarist sain ma oma põhilise lauluoskuse,
solfedžoteadmised ja rütmikatunnetuse. Tallinna Reaalkooli
kooristuudioga tegin kaasa ühe aasta ja ühe konkursi,muidu
laulsin Reaalis rohkem ansamblites. Gümnaasiumis ühinesin
Reaali segakooriga.
Marie: Umbes nelja aastasena pandi mind lauluringidesse,
aga 7-aastasena läksin koolikoori ning pärast kuut aastat
ettevalmistuskoorides sain Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoori. Gümnaasiumis olin natuke aega ka
kammerkooris ning nüüd ülikooli esimesel aastal astusin
TÜAN-i.
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8. Kirjelda oma saba,mis sa rebaste vastuvõtuks
valmistasid.
Saskia: Tegemist oli musta täistopitud sukapüksisäärega,
mille peale olin kleepinud (programmeerimis) kooditükikesi
ja vist ka “TÜAN = <3”. Väljendas see kahte suurt osa mu
elust - kooliõpinguid ja naiskoori.
Dely: Sabaprobleemile leidsin lihtsa ja toimiva lahenduse -
väikese võtmehoidja,millel oli küljes must karvane tutt.
Peegeldas see seda, et suudan kiiresti probleemile
lahenduse leida ja ei pinguta asjadega väga üle.
Lisete: Minu saba oli tehtud ajalehest, täpsemalt Eesti
Ekspressist. Nagu laululaagrist selgus, siis lehenumbrit ega
lugusid,mis lehes oli,ma ei mäletanud ja üldse on mul
mäluga probleeme. Valisin sabaks ajalehe, sest olen
ajakirjandustudeng ja tundus nutikas valida ajaleht. Samas,
kui nägin teiste sabasid, siis sain aru, et oleks pidanud ikka
rohkem vaeva nägema.
Laura: Minu saba pidi peegeldama minu armastust looduse
ja värvide vastu, seepärast meisterdasin ta okstest,
lehtedest ja värvilistest õitest. Ainuke mittebiolagunev osa
minu saba juures oli kaunis punane pael. Lehed ja õied on
nüüd aga mullaks Palupera taimkattele.
Marie: Mu saba koosnes piltidest,millel olid mu hobid ja
lemmikasjad nagu flööt,mu kaks kassi,
sudoku, Interraili logo ja palju muud. Tore
oli see, et kuna mul polnud klammerdajat,
siis otsustasin pildid omavahel kokku
õmmelda. Alles pärast saba tutvustamist
anti mulle mõte pildid kokku kleepida.

9. Mida tähendab sulle laulupidu?
Saskia: Mulle on alati meeldinud
koorilaulu puhul see, et koos lauldes
sünnib midagi sellist,mida üksinda lauldes
ei ole võimalik luua. Laulupeol on seda
väge ja häält lihtsalt veel palju-palju
rohkem.
Dely: Laulupeol on minu jaoks väga
sentimentaalne tähendus. Olen suhteliselt

suur patrioot ning laulupidu on alati olnud ettevõtmine, kus
tunnen kogu rahva ühtsust ning kus saab laadida ennast
müstilise energiaga,mida eesti rahvas endas sajandeid
kandnud on. Laul on meid ju orjapõlvest vabaduseni saatnud
ja eesti ajaloos on sellel väga oluline roll mängida, samuti
minu südames. Esimesel noorte laulupeol käisin 2011, sellele
järgnes üldlaulupidu 2014 ja järgmine noorte laulupidu 2017.
Südantlõhestav, et pean tulevase üldlaulupeo vahele jätma,
aga loodan, et laulu võim kandub minuni edasi ka ookeani
taha.
Lisete: Laulupidu on mu lemmik. Isegi siis, kui ma
rongkäigus ilma peakatteta ja lauspäikese käes käies endale
villid pähe põletan ja terve laulupeo suren. Laulupeol oled sa
ühe kaare all inimestega, kes on kõik sinu rahvas, kõik
laulavad sama laulu ühe inimese taktikepi järgi. Kaare all
saan ma aru,mis on eestlus ja eestlaseks olemine ja ilmselt
jõuab see tunne ka publikuni. Laulupeole mõeldes tuleb
suur naeratus näole ja võib-olla väike pisar silma ka.
Lemmiklaul kõikide laulupidude peale on olnud „Puudutus“,
aga kuna laulsin sel ajal lastekooris, siis ei kuulunud see
meie repertuaari. Ma tahtsin seda nii väga laulda, et läksin
ikkagi kaare alla, tore oli. Tahaks laulupeole!
Laura: Minu esimene laulupidu oli 2007. aasta X noorte
laulupidu „Ilmapuu lävel“. Selle aasta oma oleks nüüd kuues.
Ma mäletan,meil oli Musamariga alati üks kindel puu
tuletorni juures asuval pargialal, kus me kogunesime. Seal
kõrval aga oli hot dog’i putka. Endalegi üllatuseks võisin ma
päevas ära süüa liigagi palju neid sooju viinerisaiu. Oma
punaste rahvariiete ning armsate punupatside tõttu on
Musamari mudilastele alati antud ülesandeks dirigentidele
lillede viimine. Nii on minulgi olnud au anda lilled koos
kallistusega dirigendipuldis olnud Aarne Saluveerile. Hiljem
on laulupidudega kaasnenud kollaseks määrdunud
rahvariidevarrukad karikakrakimpude süles hoidmisest.
Kuna laulupidu korraldavat kollektiivi on rohkelt, tõuseb
võrdeliselt ka jagatavate kimpude ning õite arv.
Marie: Laulupidudele tagasi mõeldes on need päevad väga
kiiresti mööda läinud, kuigi kuumuses oma korda oodates
tavaliselt nii ei tundu. Kaare all olemine tekitab sama tunde,
mis on ka 24. veebruaril lippu heisates. See on sündmus,mis
toob eesti rahvast kokku, vahet pole, kui erinevad me oleme.
Üks kord tahaks laulupidu ka kuulajana kogeda, et teada
saada,milline see kõrvaltvaatajale tundub.

Vastused kogus: Lisete, II sopran
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Pean tunnistama, et kui ma Poulenci „Litanie'd“ millalgi sügise
alguses, enne kui üldse proovides olime jõudnud nooti vaadata,
kodus Youtube'ist millegi sellise nagu varbaküünte lõikamise
kõrvale kuulasin, siis ei avaldanud see mulle esimesel korral kuigi
suurt muljet. Eriti imelik tundus see koht, kus sopranid lähevad
hästi sõjakaks ja laulavad, et „Reine, à qui Roland consacra son
épée, priez pour nous“, sest no ega ma sõnadest ju aru ei saanud ja
tundus, nagu see pauk oleks tulnud täiesti tühja koha pealt. Aga
paari prooviga olin ma sellest loost täiesti lummatud. Ja ma ei saa
päriselt aru, kuidas nii saab olla, et miski,mis esimesel korral üldse
ei kõneta, saab su elu mitme kuu refrääniks. Kuidas nii saab üldse
veel kunagi esmamuljet usaldada?! Eks see ühelt poolt on seotud
muidugi kindlasti ka lihtsalt kognitiivse kerguse ja kordamise
sugestiivse mõjuga. Sellega, et meie aju armastab tuttavaid asju,
mille tegemine või protsessimine ei nõua suurt vaimset pingutust,
ja kordamine kahtlemata muudab asjad tuttavamaks. Muidugi võib
see vähene vaimne pingutus ja tuttavlikkus ja teatud turvalisus
panna meid tegema ka tegelikkuses kaheldava väärtusega otsuseid.
Enamikke eurolugusid esimest korda kuulates ajab ka haigutama ja
tundub, et varbaküünte lõikamine on palju huvitavam, aga siis sulle
lastakse neid laule salaja kuskil toidupoodides ja liinibussides ja
arstikabinetis ja kohvikutes ja siis mingil hetkel avastad, et
ümisedki varbaküünte lõikamise kõrvale mõnd [suvalise
produtsendi nimi] toodetud hitti ja aju muudkui mõnuleb. Igatahes.
Poulenc pole mingi Sven Lõhmus, aga eks siin osalt on ajule
seesama efekt, kui mingil hetkel saad kromatismidele pihta ja tead
juba, et nüüd kohe vahetan helistikku, ja tead, kus see noot on,
millega sisse astud, ja päriselt kuuled oma partiid harmoonilises
kontekstis. Mõnus ju! Aga lisa veel see palvetekst (kus ka muuseas
palju korduvaid elemente) ja eriti äge ja ilus orelipartii ja kõik
muutub veel nauditavamaks, vahepeal meditatiivseks ja siis jälle
nõudlikuks. Ühtaegu hapraks ja ülimalt intensiivseks.

Mendelssohni motetid,mis kirjutatud umbes 100 aastat
varem, olid jällegi hoopis teises meeleolus ja nõudsid mingit teist
laadi erksust ja tähelepanu. Seda harjutasime vist prooviperioodil
kokku ka kõige kauem. Mitte niisama lakkamatust laululustist, vaid
täiesti põhjusega, sest ehkki harmooniliselt tundub teos petlikult

Laulude
Laulud
Tartus ja
Tallinnas

TÜANi kaks novembrikontserti,mida tituleeriti mitteametlikult
ka „orelikontsertideks“, toimusid 23. novembril Tartus Peetri
kirikus ja 25. novembril Tallinnas Niguliste kirikus. Nagu
kontsertide töönimi ütleb, olid nende keskmeks kaks teost,mis
olid ette nähtud oreliga esitamiseks: Poulenci "Litanies à la
vierge noire" ja Mendelssohni "Drei Motetten Op. 39". Lisaks tuli
ettekandele muudki koorimuusikat,mis pigem sakraalse
muusika alla liigitub. Teoste õppeprotsessi ja kontsertolukorras
esitamist meenutavad muusikagurmaan Maarja-Liisa II
sopranist ning TÜANi koormeister-organist Kaisa.
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ON HILISSUVI
2018. aasta hilissuvel sõitsime Marise ja Mariliga Triini
juurde Võrumaale, et rääkida eesseisvast hooajast. Olin
lummatud Pöksi alastusest: nägin esimest korda seda
paika lauljate massidesse mittemässituna. Võimalikust
koostööst naiskoori ja oreli vahel olime põgusalt rääkinud
varemgi, kuid nüüd oli aeg planeerida semestri esimene
kontsert konkreetsete teostega. Tundsin kahtlaselt suurt
vastutust (noorus on ilus aeg, oleks ma teadnud, et see
on alles algus). Pakkusin, et võiks kavasse võtta
Mendelssohni „3motetti op. 39“. Triin käis välja Poulenci
„Litaaniad Mustale Neitsile“. Imestasin, et kuidas ta saab
plätudes olla, suht jahe oli. Kuskil kaugel haukusid
koerad. Suveöö hakkas kõrvale istuma. „Motetid“ ja
„litaaniad“ kõlasid nagu loodusnähtused,mis esinevad
õhtuselt märja muruga. Sõime Triini pakutud õhtusööki
ning pärast plaani valmimist võtsime suuna tagasi Tartu
poole – Maris sõitis väga rahulikult, et vältida
kokkupõrkeid metskitsedega (keda oli noil päevil metsa
vahel ohtralt tabatud). Mina aga jäin kiiresti magama ja
ärkasin alles koduukse ees, õnneks veel turvavöö hellas
embuses.

MÄGI EI TULE MUHAMEDI JUURDE
Septembris hakkasin Peetri oreliga tutvust sobitama.
Vanasõna ütleb, et kes hommikul ei harjuta, ei harjuta
tõenäoliselt ka lõunal ega õhtul. Kirik avati kell 9 ja suleti
14, seega pidin end hommikuinimeseks muundama. Aja
võitmiseks püüdsin alternatiivina kasutada linnaliini
bussi, kuid siis olin (praktiliselt otse voodist tulnuna)
harjutamist alustades liiga uimane ning kasutegur
esimesel tunnil suhteliselt väike. Mõnel päeval suutsin
vastavalt lahtiolekule kahes erinevas pühakojas harjutada,
kuid Jaani kirikus olid sageli konkurendid ees - Peetri
kooli mürsikutest oreliõpilased. Tundsin karjuvat vajadust

lihtne, on see vokaaltehniliselt üsna krõbe. Küllalt kõrgel
istuvad partiid tõmbavad püüdlikul harrastajal vägisi kõri
kinni, kui ikka iga sekund ekstra selle peale ei mõtle, et
peale piiksumise on ka paremaid viise kõrgeid noote
laulda. Samuti oli proovides mäletamist mööda tükk
tegemist igasuguste fraseerimistega, olgugi et muusika
ise kulges selles mõttes tegelikult üliloogiliselt. Vahepeal
kippus lihtsalt perspektiiv selles peenelt põimitud häälte
rägastikus kaduma. Lõppude lõpuks aga saime vist teosel
siiski sarvist kinni, „Alleluja!“ ei kõlanud enam nagu
eestikeelne ohe ja ma usun näiteks ka, et meie
meeleheitlik pingutus viimases osas, loo suurejoonelises
finaalis, ei jäänud kontserdipublikul märkamata. Orel
muidugi aitas ka päris palju. Teose vaieldamatuks kirsiks
oli kontsertidel meie vapper solistigrupp, kes ilmus
inglikoorina sellest suurest lauljate merest ja lõi
värskendava kammerliku kontrasti.
Ülejäänud lood on kahe kontserdi keskmeks oleva oreliga
teose kõrval paratamatult natuke kahvatumalt meeles ja
võib-olla mõjusid mõnes mõttes soojendusena ka
kontsertidel. Ent kirikus sakraalse muusika laulmisel
tekib heal päeval ikka mingi oma fluidum, teadmises, et
see on just selle muusika jaoks just praegu just see kõige
õigem koht. Ka siis, kui muidu ollakse religioossuse
spektris pigem kuskil perifeerias. See,mida ja kuidas
heliloojad muusika ja teksti kaudu on väljendanud, paneb
kaasa elama, võtma mingi teistsuguse vaatepunkti. Ja ma
usun, et see kehtib nii esitajate kui ka publiku puhul.

Kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis jääb sügiskuid
iseloomustama ilmselt üpris intensiivne prooviprotsess,
üks täitsa tore kontsert, üks hästi tore kontsert ja palju
siirast rõõmu sellest, et meil on võimalus just sellise
kooriga, sellise dirigendi ja sellise orelimängijaga selliseid
asju üldse teha.

Tekst: Maarja-Liisa, II sopran
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koduoreli järele, aga selle mahutamiseks peaksin loobuma
nii mõnestki mööbliesemest. Kui mugav oleks kodus
harjutada... või kirikus elada.

RASKE ÕPPUSTEL, KERGE... VARSTI ÄKKI?
Mendelssohni muusikaga olin varem kokku puutunud ka
Elleri kooli ajal. Nooti vaadates tundus, et asi täitsa tehtav.
Kuid olin unustanud pisiasja, et orelivorm ei teki ega kao:
ta muundub ühest liigist teise. Koordinatsioon oli pärast
lõpukava mängimisele järgnenud pausi kõvasti kehvemaks
läinud. Esimesed nädalad olid vaevalised, aga
frustreerivad. Ilmsiks tuli vana hea klaveripõhiste
organistide mure: käed saab kokku mängitud küll, aga
niipea kui üritad jalad juurde panna, pole miski enam
sama. „Laudate pueri“ kaheksandikjooksud kiiresti
muutuva harmooniaga („Sit nomen Domini benedictum..“)
panid juukseid katkuma, sest tee,mis tahad, jalad
hüppavad pedaalidest mööda. Kiriku administraatoril
ilmselt on need käigud tänaseni peas. Poulenci ilusvalusad
„Litaaniad“ mõjusid paraja palsamina, kuna jonnipäevadel
sain väljendada tunnet „kui traagiline,ma olen siin jahedas
kirikus ja ei oska.“ Muidugi kogesin ka paremaid aegu ja
mõnusat tööinertsi. Huvitav oli kuulda ühte materjali
paralleelsetes proovides: laulu- ja orelipartiis peitusid
raskused eri kohtades.

PEETRI KIRIK – KÕIK ON KOOS
Tõesti tekkis harjutamas käies vahepeal tunne, et oleks
nagu Lõunakeskuses, sest kirik oli omaette ökosüsteem.
Eriliseks lemmikuks kujunes sealne töömees, kes oli kogu
aeg enne mind platsis (kord tulime koos bussiga, aga ma ei
tundnud teda alguses ära, sest ta on klassikaline muheda
vanamehe prototüüp ning temaga äravahetamiseni
sarnaseid bussisõitjaid olen varemgi näinud). Alatasa ta
toimetas toas või õues, parandas midagi, puhus lehti,
riisus neid,muutus orgaaniliselt koos aastaaegadega ja
läks lund lükkama. Kui tema kirikuruumis ringi askeldas, ei
julgenud ma kõige kriiskavamaid registreid valla
tõmmatagi, ebaviisakas ju teise rahu rikkuda. Üldiselt
harjusid sealsed inimesed minuga ära, kuna ma olin varsti
nagu oreli külge kuuluv detail. Mõnikord tulin teisipäeval
kell 9 ja pidin kell 10 algavas palvetunnis koraale eest
laulma, „kui ma juba seal olin“. Korra paluti mul
keskpäevaks mäng lõpetada, sest piiblitunnis osalevad
inimesed võib-olla ei saa hästi keskenduda...

EBAÕNN JA OLMETRAUMA
Ühel päeval tegelesin päris pikalt „Litaaniate“ kõige
läbilõikavamate akordide ja trilleritega. Lahkudes
märkasin, et altari juurde on tekkinud kirst ning kell
näitamas kümme minutit enne täistundi. Rõdult ei näe
üldse,mis all toimub, eriti, kui noot ees on. Valmistuti
matusetalituseks,millest ma midagi ei teadnud.. pärast oli
tükk aega kõhe olla, et ma teise und nõnda valjult segasin.
Teinekord jäi Tobiase prelüüdi harjutades üks pedaal
lihtsalt kõlama. Tee,mis sa teed, vait ei jäägi. Pidin kohale
kutsuma orelikiirabi. Õnneks sai organist Mari Tooming
kohe tulla. Pugesime kahekesi pilli sisse (seal oli
ootamatult palju ruumi) ning pärast pikka otsimist
leidsime üles, et midagi oli liiga tugeva löögi järel jälle
„lahti hüpanud“ ning et sedasi ehitatud pilli puhul on see
väga lihtne juhtuma. Mingi ora tuli konksu sisse tagasi
tõsta. Ent minu õuduseks

juhtus sama ka teist korda. Olukord tuli siis üksi lahendada
– õnneks olin õppusel piisavalt tähelepanelik olnud ning
oskasin õige koha üles leida. Tänasin head juhust, et seda
pedaali (I oktaavi C#) kooriteostes ei olnud.

TERE, KOOR!
Kuigi orelil on suure koori vastu rohkem šanssi kui aud
232 pianiinol, sain esimeses proovis koos kooriga siiski
korraliku obaduse. Kogu keha läks krampi, kui koor laulma
hakkas. Kuskilt noodi kohalt pidi jätkuma silma Triini
jaoks. Olin üksi mängimisega nii harjunud ja jalad ei
kuulanud absoluutselt sõna. Jäin pidevalt maha ning
seedimine seiskus. Lauljad seisid mulle üsna lähedal,
kahelt poolt sopraneid ja alte kuulda ning ise samal ajal
midagi kolmandat mängida oli paras katsumus (ilmselt ei
saanud koormeistri rollist välja ja hakkasin kohe lauljaid
kuulama). Õnneks olid kõik kaasosalised ning kogu
materjaliga esmakordselt tutvuv assistent väga osavad ja
suutsid kiiresti kohaneda. Üritasin reaalajas neist
inspiratsiooni leida ning lihtsalt kogu aeg paremini teha.
„Litaaniates“ pidin iluüledoosist teadvuse kaotama, kui
algul vaid ühes häälerühmas korraga esinev „Agneau de
Dieu..“ laskus kolmandal korral tiheda ja vaikse akordina
alla – ning jätkasin orelil oma kaeblikku partiid...

KONTSERDIL
Alati, kui TÜANi esinemisriietes näen, tuleb väike elevus
sisse: „Oo, nad on nüüd kõik kuidagi ühesugused (veel
raskem nimedega,mille puhul pole kindel), kaunid ja
sätitud.“ Seekord ei jõudnud ma üldse märgata, et ka
nemad kuskil kogunevad ja ehk pabistavadki. Käisin enne
kontserti ringi nagu kuutõbine varss ning lihtsalt ei
saanud aru, et täna ongi ja kohe algabki. Esimest korda oli
mul koos nendega nii suur vastutus. Ahaa, see on vist see,
mida dirigent tunda võib..
Hetked enne osade algust: „Vaheta registrid, pane noot nii,
et näeks Triini ka, oh näe, ta ootab, väga kannatlik temast..
nii, vaata korraks pedaale, kus su jalad on.. okei, no päriselt
ei saa kaua jokutada, anna nüüd Triinile märku, et oled
valmis.. ja paneme muusika käima!“ Kuidas mul vedas, et
Mendelssohni „Beati omnes“ oli orelile hästi käepärane,
sai ka natuke hingata ning soliste kuulata. See oli üks mu
lemmikkohti kogu kavas, nautisin selle osa mängimist
väga, tundsin kooriga koosmusitseerimist, kuna orelipartii
oli väga sarnane sellele,mida lauljad tegid.
Pärast esimese kontserdi lõppu oli loomulikult suur
kergendus, et suudan midagi sellist korra sooritada.
Tundus võimatu, et nüüd tuleb teine kohe veel. Tallinnas
oli muidugi teistsuguse tundega pill ja kokpit täiesti pea
peale keeratud – kolm manuaali ja registrid hoopis mujal –
aga see-eest sai teda võtmega käivitada. Samuti sai
jalasoojendust sisse lülitada (orelipingi alt, suunaga seinast
säärtesse). Turvavööd siiski polnud.

See oli üks suurepärasemaid katsumusi,mis mul kunagi on
olnud. Natuke uhkegi oli TÜANile näidata,mis minu eriala
päriselt on! Tunnen end alati mõne pilli taga mugavamalt
kui koori ees. Olen siiani kerges hämmingus, et selliste
teostega hakkama sain. Väga eriline koostöö Triini ja kogu
kooriga, olen südamest tänulik!

Tekst: Kaisa, koormeister
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Läheneva laulupeo laineil: Triini õpetajad
2019. aasta suvel toimuv üldlaulupidu tähistab 150 aasta
möödumist esimesest laulupeost. Tänamaks kõiki õpetajaid ja
koolmeistreid, kes on aastate jooksul lauljaid, pillimängijaid,
tantsijaid ja ka koorijuhte-juhendajaid õpetanud, on laulupeo
esimene kontsert pühendatud õpetajatele.Võtsime nõuks
uurida ka meie armsa dirigendi Triini koolitee ning ühtlasi
tema õpetajate ning eeskujude kohta, kes teda dirigenditeel
suunanud ja vorminud on.
Küllap on meil kõigil eeskujud, suuremad või väiksemad, kelle
jälgedes teadlikult või veel sagedamini alateadlikult käime.
Triin leiab, et noorema ea kogemused ja eeskujud võivad olla
lausa määrava kaaluga. „Loomulikult on see alguseots oluline.
Või ütleme nii: need, kes sind sellele teele teadlikult või
alateadlikult suunavad, on mõnes mõttes kõige olulisemad.
Minul oli seal alguses põhimõtteliselt lihtsalt keskkooli
muusikaõpetaja Erja Arop, kes alguses arvatavasti väga
kogemata, aga lõpuks mõjutas mind väga palju sellele teele
astumise suunas.“

Triin ise käis laulupeol esimest korda 1987. aastal,mil
oli veel nõukogude aeg ning nagu ta ise ütleb: „Siis pidi veel
natuke Lenini laule laulma.“ Sellest hoolimata jättis just see
esimene laulupidu temasse sügava jälje. „Ma ikka arvan
koguaeg, et see pidu oligi see,mis mind päris esimesena
kuidagi mõjutas. Ilmselt jällegi väga alateadlikult, aga kogu see
elamus ja kogemus ja kõla, see oli lihtsalt midagi
ennekuulmatut. Ma arvan, et sealt jäigi seeme idanema. Ja
kolm aastat hiljem, kui oli 1990, siis oli kõik selge, siis ei
pidanud enammidagi rohkemmõtlema.“

1990. aasta laulupeol käis Triin noore ja ägeda õpetaja
Erja Aropi juhatatud kooridega. Arop oli tollal veel üsna hiljuti
Võrru tööle läinud ning Triini sõnul toonud uusi tuuli nii
muusikatundidesse kui ka pannud uue hooga käima keskkooli
koorielu. „Me ei olnud sellist nähtust keegi varem näinud.
Enne oli meil üks seitsmekümneaastane proua, kes tundus
väga vana. Nüüd ma vaatan, et minu ema on 70, ta ju ei ole ja ei
tundu nii väga vana. Aga nende kahe õpetaja vahel oli nii suur
kontrast ja see oli kuidagi nii äge, et Erja tuli ja järsku tegime

muusikatunnis hoopis teistsuguseid asju kui varem. Pealegi
hakkasid siis koorid toimima ja meile tekkis üks äge
noortekoor. Ma arvan, et sealt saigi kõik kõige rohkem alguse
ja tuli see teadmine, et ma tahan ka.“
Mõistmine, et koorimuusika ja dirigeerimisega tahabki Triin
oma elus tegeleda, sai konkreetsema kuju just keskkoolis. „Ma
olin ikka hull fänn ja lihtsalt laulsin kõikides koorides, kus
kannatas laulda. Kui Erja aru sai, et mul kooriasjade vastu
mingi huvi on, siis midagi natukene õpetasin vist ka. Samal ajal
laulsin ka Võru naiskooris Kannel,mida Erja juhatas. Koorilaul
oli sellel hetkel see maailm,mis oli äge.“

Erjal oli kindlasti väga oluline roll ka Triini edasiste
õpingute osas, nimelt tutvustas just tema Triini Vaike
Uibopuule. „Lõppkokkuvõttes võttis ta mu täitsa käe kõrvale ja
viis Elleri kooli mingil suvalisel märtsikuu päeval, lörtsi oli igal
pool. Me istusime Võrust koos bussi peale ja kõndisime sinna
Lossi mäkke üles, läksime Ellerisse ja otsisime üles Vaike
Uibopuu. Ja siis Erja lihtsalt ütles, et näe siin on üks hull, kes
tahaks siia kooli õppima tulla. Vaike ütles, et ahah, tore. Või
kindlasti ütles ta midagi veel, aga kõik oli tol hetkel väga
hirmus. Just see esimene hetk, kui ma sinna majja läksin nii, et
mul sinna tegelikult veel midagi asja ei olnud. Aga sealt meil
mingi esimene kontakt tekkis ja edasi me juba teame,mis
juhtus.“

Erja teene võis ka olla see, et Triin just Vaike
dirigeerimisklassi õppima sai. „Ma ei kujuta ette, kuidas see
oleks läinud, kui me ei oleks Erjaga sealt ükspäev läbi käinud ja
Vaike Uibopuu ei oleks minust mingil moel teadlikuks saanud.
Et kas see siis oleks ka nii läinud, et ma oleks tema õpilaseks
saanud? Ma ei tea. Aga ma arvan, et see hetk minu elus on
kindlasti üks olulisem ja väärtuslikum, et ma tema juurde
õppima sain. Sest proportsionaalselt olen ma tema käest
saanud ikkagi kõige-kõige-kõige rohkem erialaseid teadmisi,
nii teoreetilisi kui praktilisi kui igasuguseid.“ Triin tunnistab, et
oli enne Elleri muusikakooli õppima asumist kuulnud jutte, et
Vaike näol on tegu karmi ja kange naisega. Karm või mitte, küll
hindab ta kõrgelt Vaikelt saadud teadmisi. „Vaike oli tollel
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hetkel professionaalina lihtsalt väga-väga küps, valmis,
tohutute kogemustega. Ma isegi vahel olen mõelnud, et ma
oleks võinud... Oleks ta näiteks muusikaakadeemias õppejõud
olnud või oleks ma hiljem tema juurde sattunud, kui ma ise
oleks ka natuke küpsem olnud, siis oleks võib-olla olnud
lihtsam tema käest seda õpetust võtta. Kui sa ise oled veel
piisavalt noor ja endaga hädas, siis võib sellest natuke raginat
ka tekkida. Ma ikka olin küll täiskasvanu,mitte liiga noor, sest
Ellerisse võis ju minna ka pärast üheksandat klassi, aga ikkagi
toimub selles vanuses ju alles eneseotsimine. Ja noh, koolis
pidi käima ja õppima pidi,mul ei olnud sellega mingit
probleemi, sest ma olin ise ikkagi kõigest sellest väga
huvitatud. Keegi ei ajanud ju mind sinna kooli,ma ikka ise väga
tahtsin minna, nii et siis ma tegingi tööd ja harjutasin ka
kõvasti, nii et sellel teemal meil Vaikega väga põrkumist ei
olnud.“

Küsimusele, kuidas valitud eriala õppimine esimese
hooga Triini ootustele vastas, laiutab ta käsi. „No vot. See on
väga-väga põnev teema, et kuidas kõik on läinud ja mis on
olnud eelnev ettekujutus sellest asjast,mida sa õppima lähed,
ja mis on reaalsus. Ja siis on lõpuks veel see päriselu. Üks asi
on õppimise reaalsus ja teine on see, kuidas asjad tegelikult
on. Eks seal olid omad väiksed pettumused loomulikult.
Näiteks klaverit pidi kohutavalt palju mängima, see ei ole aga
absoluutselt mu lemmiktegevus. Mingi trauma on mul kuskilt
lastemuusikakoolist saadud ja see ei lahku minust enam
kunagi. Aga mina tahtsin lihtsalt juhatada. Ma kujutasin ette, et
ongi juhatamine noh, et sa juhatad ja juhatad ja muusika kõik
džh-džh käib ja lal-lal-laa. (naerab) Aga kõike seda muud oli ka
päris palju ikka,millega pidi tegelema ja mida pidi jubedalt
palju harjutama, et ikka välja ka tuleks. Et vahest ma olin
pettunud, et ma ei saa nii palju juhatamisega tegeleda, kui ma
tahaks.“

Pärast H. Elleri muusikakooli astus Triin Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemiasse ning asus õppima Kuno
Arengu käe all. Triin tunnistab, et õpingute jätkamine oli küll
loomulik samm, kuid oma õpetajaks poleks ta ise Arengut
valinud. „Akadeemiasse astumisel ei olnud küll mingit
kõhklust. Eks ikka igaühel tuleb õpingute ajal korraks see
tunne ka, et ma nagu ei taha või ei tea, kas ja kuidas edasi, aga
need on küll olnud lühiajalised mõtted ja pigemmingisugusest
väsimusest tingitud. Aga muidugi ikka jah akadeemiasse,mis
seal muud olla sai. Õpetaja osas oli mu oma soov tegelikult
teistsugune. Sisseastumisel antakse küll võimalus soovi
avaldada, aga kas seda ka täita saab, on iseasi. Mina soovisin
tegelikult tollel hetkel Ants Sootsi. Ta oli selline... (Mõtleb.)
Äge. Ta oli veel suhteliselt noor ja natuke teistsugune kui need
teised, kes seal olid: Kuno Areng ja Ants Üleoja ja nende
põlvkond. Aga läks teisiti ja minu õpetajaks sai Kuno Areng.
(Pikem paus.) Ja no mis ma ikka salgan, eks ma loomulikult
alguses olin ikka pettunud ka, aga eks see on jälle mingisugune
hetkeemotsioon lihtsalt. Tegelikult lõppkokkuvõttes ei tea sa
ju nagunii. Sa võid tahta ühte või teist, aga sa nagunii ei tea,
mis sa sealt saad, isegi, kui sa saad just selle õpetaja, keda sa
soovisid.“

Siiski ei tasu arvata, et Triin õnnetuks jäigi. Õpetaja
Arengut meenutab ta muige ja suurte žestidega ning on
tänulik nii mitmegi õppetunni eest. „Ma arvan, et Kuno Arengu
käe all õppides ei omandanud ma võib-olla niivõrd just
tehnilisi asju, kuivõrd tõmbas tema minu silmaringi laiemaks.
Arenguga me lihtsalt juhatasime palju rohkemmuusikat läbi.
Näiteks vene muusika ja muud sellist,mida Elleris keegi väga
ei puutu. Just see vene muusika pool tõmbas teda ennast väga
ja ta ka oskas sellest ka rääkida, nii et mulle hakkas see ka
hullult meeldima. Siiamaani meeldib. Ta oli selline tore
õpetaja! Tema nüüd küll ikka kunagi ei pahandanud. Seda ma

küll ei mäleta, et mul oleks kunagi temaga mingit pahandust
olnud. Kui ta tahtis väga konkreetne olla, siis ta tuli ja pani
oma pika terava sõrme sulle vastu õlga ja siis sa said aru, et
okei, nüüd peab vist midagi tegema või ennast kuidagi kokku
võtma. Ja noh, ta oli hästi kiire. Oi, ta oli väike ja väle, nagu
viuh! klassis sees ja viuh! klassist väljas ka. Diplomaadikohver
lendas sah! lauale, härra tuli kohale, lõi selle lahti, viskas
mingid noodid mürtsti! lauale ja ütles: „Nii, teeme!“ Võib-olla
sain tema käest ka lihtsalt mingisuguse julguse või
enesekindluse. Tegelikult ka lõpukava koostas ikkagi õpetaja,
ei olnud päris niimoodi, et ma ise midagi väga seal
laamendasin. Eks ma seal midagi võib-olla prigisesin ka, aga
pigem oli ikka nii, et see diplomaadikohver avati ja sealt võeti
välja üks paber, kuhu oli teatud nimekiri peale kirjutatud. Ja
eks ma ju usaldasin ka tema kogemust ja teadmisi.“

Samas nendib Triin, et esialgu ei olnud kohanemine
lihtne ning Tartu ja Tallinna õpetajad ja õpingud erinesid nagu
öö ja päev. „Eks see kontrast oli tegelikult ikka päris suur.
Esiteks juba see, et üks oli naine, teine mees, eks. Ja noh,
jumal, kui sa tuled kuskilt Võrust Tartusse, siis oleks juba nagu
suurde linna sattunud,mis siis veel muust rääkida!
Muusikaakadeemia elurütm oli ka hoopis teistsugune, palju
kiirem. Samas aga teatud mõttes ka kuidagi pingevabam.
Küllap ka sellepärast, et Kuno Areng oli inimesena lihtsalt
natuke lahtisem, ta rääkis ise palju. Vaike pigem süüvis
inimesse rohkem. Või ta kuidagi vaatas, et kes sa selline
inimesena oled. Kuno Areng sellele suurt tähelepanu ei
pööranud, tal oli pigem selline suhtumine, et meil on siin
muusika ja lase aga käia. Sellepärast võib-olla ei tekkinud ka
mingeid konfliktolukordi väga. Ta ei lasknud endale väga külge
seda, et mis see sinu isiklik probleem siin täpselt võiks olla, ta
vaatas asjade peale teistmoodi.“

Triin lõpetas Muusikaakadeemia 2001. aastal,
lõputööna kandis TÜAN ette Vivaldi “Gloria”. Samal aastal
jätkas Triin õpinguid magistriastmes ning ühtlasi sai temast
Tartu Ülikooli Kammerkoori dirigent. Magistriõpingud
lõppesid 2004. aastal,mil TÜAN, orkester ja solistid kandsid
ette Pergolesi teose “Stabat Mater”. Aasta pärast
magistriõpingute lõpetamist võttis Triin üle oma õpetaja Vaike
töö Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigendina. Väärib
mainimist, et ta on oma kursuselt ainus, kes töötab ainult
dirigendina.

2007. aastal, 20 aastat pärast oma esimest laulupidu,
sai Triinist laulupeodirigent ning ta juhatas neidudekooride
esituses Urmas Sisaski teost „Ood armastusele“. „Sellega läks
veel niimoodi, et kava läks muutmisele. Midagi sellist nagu oli,
et kava oli valmis, seda eksponeeriti ja esitleti ja mina pidin
juhatama lugu (laulab) „Nüüd õitsvad kodus valged
ristikheinad“, aga siis järsku muudeti kava ära ja sinna pandi
„Veskimees“ või midagi sellist asemele. Selle peale ma ütlesin
Raul Talmarile, kes oli liigijuht - mul oli siis see julgus, praegu
kindlasti enam ei oleks - ma ütlesin talle: „Mina mingit
saatega laulu ei juhata. Kas a cappella või mitte midagi.“ Nii
ütlesin ma liigijuhile! Ja nii läkski, sest kuna mingeid muid
valikuid ka ei olnud, siis juhatasingi “Oodi armastusele”,mis
oleks tegelikult ilmselgelt olnud liigijuhi pärusmaa. Aga et mul
oli piisavalt rumalust, siis... No tegelikult läks ju hästi ka ja Raul
sai seda juhatada 2009. aasta üldpeol, nii et elus on ikka
õiglust ka.“

Olgu öeldud, et tuleval üldlaulupeol on Triin
dirigendipuldis segakooride liigijuhina ning Raul Talmariga
lugude pärast ei võistle. "Oodi armastusele" saab naiskoor aga
jälle laulda 2019. aasta Tartu laulupeol, kus seda juhatab Vaike
Uibopuu.

Küsis: Kaisa, koormeister,
kirjutas: Triin, I alt
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Ühel
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teisipäev

al, 18.
detsembri

õhtul kogunes
naiskooripere
Tartu Ülikooli
hoone tavalise

prooviruumi asemel
Vanemuise parklasse, et
koos sõita külla Maele

Hellenurme veskisse. Sel
aastal otsustas naiskoor

tähistada jõule ainult omakeskis
ning nautida parimat seltskonda
lustiliste jõululaulude keskel. Ei
mingit publikut, kohustusi ega

närvikõdi – sellest tõotas tulla üks
imeline õhtu.

Veski ümbrus säras tuledes.
Lumehangede vahel hõõgusid kümned

küünlaleegid, eemal platsil lõõmas lahtine tuli.
Kohalejõudjaid tervitasid magusad toidulõhnad

ning Mae ja Tiina suurte ahjupottide taga. Lauad olid
juba kaetud puu- ja köögiviljade ning hoidistega, ahjus
küpses leib. Tulijad klammerdusid ruumi keskel kõrguva
suure valge ahju külge, et saada pisut soojendust oma

külmast kangetele ihuliikmetele. Peagi täitis soojus kogu
ruumi ning väikese laulu abiga jõudis see ka südamesse –
jõuluvaikus oli üle maa. Pärast Katriini tervituskõnet ning

lemmiklaulu paluti kõiki näljaseid lauda pidusöömingule. Mahlane
ahjuliha, kreemjas kartulipuder hõrgu kastmega, hapukapsas,

verivorstid – pool tundi hiljem oleks nii mõnigi hea meelega pikali
visanud ning leiba luusse lasknud. Aga pidu alles algas…

Naiskoori juhatus koos mõne sisseostetud sopraniga oli juba pikalt
enne ette valmistanud üht üllatusnumbrit,mis tooks kuulajaile jälle meelde

ehedad mälestused Mendelssohnist või võluks lihtsalt naeratuse suule.
Tegemist oli Kaisa üle mõistuse leidliku üllitisega esialgu süütutena näivatest
jõululauludest. Aga kui publik tabas ära õige vimka, siis oli nalja nabani. Kui

naiskoor jub
a laulma hakkas, ega siis pidama ka saadud. Kaisa hüppas klaveri taha ning esitusele

tulid absoluutsed klassikud, nende hulgas ka „Siis kui minu vanaema“, „Oh kuusepuu“ ja
paljud teised. Sel hetkel, kas siis kooslaulmise rõõmust, täis kõhust või millestki muust

maagilisest läks meel hardaks ja jõuluseks isegi neil, kellel paksu valge lume olemasolust veel
ei olnud piisanud. Jah, jõulud olid õhus. Lisaks verivorstile ja jõululaulule ei saa jõuluajal läbi ka
ilma kingitusteta. Nii oligi iga häälerühm oma kõige paremate kavatsustega meisterdanud kingi
teisele häälerühmale ning samuti valmistanud ette ka absoluutselt geniaalse etteaste oma kingi
lunastamiseks. See kink pidi kuidagi iseloomustama teist häälerühma ning olema üleandmiseks

sobilikul kujul. Tuli välja, et häälerühmad tegid vastastikku teineteisele kingitusi: II sopranile kinkis I
sopranile heliredeli,millel istusid lauljate nägudega nukud, II sopran omakorda sai populaarse lauamängu

Guess Who? oma häälerühma lauljate nägudega. I alt kinkis II aldile hiiglasliku joonistuse II aldi keskmisest
lauljast ning vastu sai iga I aldi laulja piparkoogist versiooni iseendast. Lunastusetteasted olid üldiselt kenad

salmikesed inspireerituna elust, jõuluajast või Nublu „Öölapsest“.
Õhtu lõpetas mõnus magusaamps rullbiskviidi näol ning loomulikult võistlushimuliste jaoks iga ürituse oodatuim
osa – viktoriin. Küsimusi tuli väga erinevatest valdkondadest. Vedas, kui tiimis oli keegi, kes oli kuidagi suutnud
meelde jätta kõikide ministeeriumite ja ministrite nimed ning ka ajalootunnis piisavalt tähelepanelikult kuulanud

Vietnami sõja teemat. Ääretult põnevad olid viimased küsimused, kus pidi ära tundma tuntud koorilaule, kuid nii, et
helifaili esitati tagantpoolt ettepoole. Sõnadest aru saada polnud igatahes mõtet üritada. Võitja sai võimaluse

enesetunnustamiseks ning oligi kojumineku aeg. Kuigi sellel aastal ei lõpetanud naiskoor oma aastat uhke
jõulukontserdiga, siis just need jõulud said erilisteks ning jäid meelde ja südamesse ega taha kummastki kuidagi lahkuda. Küll

neid kontserte ootab veel mustmiljon ees, aga ka pere jaoks peab aega leidma.

Tekst: Laura, I sopran

I sopranile
kingitud
lauluredel
kõrgustesse
pürgimiseks.



Ehkki naiskooril ja meeskooril sel aastal
ühist suurt jõulupidu ei olnud, ei jäänud
meestega pidu pidamata. Laupäeval, 15.
detsembril kogunesid 7 vaprat naiskoori
alti ja 7 mehist TAMi baritoni Tartu
Üliõpilasmajja, et maha pidada üks vägev
sussipidu. Nagu nimigi ütleb, pidid kõik
asjaosalised kaasa võtma oma sussid, et
olemine veelgi hubasem oleks. Samuti oli
kapist välja otsitud ilusad kleidid ja
ülikonnad, et tekiks jõululik pidulikkus.

Ühiselt kaunistati ruum
kuuseokstega ja kaeti jõululaud. Samal ajal
mängis jõulumuusika, mis tegi olustiku
veelgi erilisemaks. Peolt ei puudunud ka
kriipsubaar. Kui jõuluroog söödud, hakati
tutvuma. Nimelt olid õhtujuhid Triinu ja
Jürgen korraldanud kiirkohtingu-stiilis
tutvumismängu, mille käigus saime nii
mõndagi(!) teada meeskoori lauljatest.
Muusika mängis, inimesed jutustasid ja
naersid ning tuju oli hea!

Kuid ilma kingitusteta ei saa õhtu
olla ikka õige jõuluõhtu. Ka selle peale oli
mõeldud. Enne söömist võtsime kõik
loosiga endale ümbriku, mille peal oli ühe
kohalolija nimi. Hiljem õhtu jooksul saime
välja valida kaardi, mille kingime just
sellele inimesele. Kaardile võis kirjutada
mida iganes: kiita häid iseloomujooni,
soovida ilusaid soove või lihtsalt
komplimenteerida inimese ilu. Tore oli toa
nurgas näha mõtisklevaid inimesi, kes
püüdlikult ilusaid ridu peas ritta seadsid.
Peale kirjutamist võis kingituse vaikselt
kuuse alla panna, et ei peaks adressaadile
punastades silma vaatama.

Õhtu teises pooles jagati
asjaosalised nelja võistkonda ning hakati
mängima kuldvillakut. Teemadeks olid
sussid, laulupidu, koorielu ja jõulud. Võitis
Elise võistkond, samas kui
kaotajameeskond, kus olid muuhulgas ka
Helena ja Agnes, kogusid kokku lausa -1250
punkti. Mäng oli väga teadmisteküllane
ning põnev. Koosviibimine jätkus laulmise,
jutustamise, joomise ja söömisega nagu
korralikule jõulusussihäälerühmaõhtule
kohane.

Teks: Helena Ellermaa, I alt
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TAMi baritoni ja TÜANi
I aldi sussipidu

fotod: Marili Palover
I aldi joonistatud
portree keskmisest
II aldi lauljast.

Toimub viktoriin.

Juhatuse ( ja sõprade)
üllatuskoor.



Aastal 2019 on pikimad distantsid olnud
jällegi heal juhul paarikilomeetrised kõnnid ja suurimad tõstetavad
raskused järjekordselt kohvitass ja pastakas. Seda ka vaid parema
käega. Ihu annab mõista, et sellise režiimi korral ta enam paari aasta
pärast mind ei kanna. Niisama nagu ei oska otsast liigutama hakata.
Hädas tõttab appi TÜAN ASK oma roosa särgi ja Rakvere ööjooksuga.
Aeg hakata treenima augustis toimuva Rakvere ööjooksu poolmaratoni
distantsiks! Järgnev jutt võib tunduda utoopilisena neile, kes on oma
elus sporti teinud,mõistetavam ehk neile, kes teavad,mida tähendab
hingeldamine trepist ülesminekul.

Aeroobseks treeninguks sobib pulsivahemik 60-70%
maksimaalsest lubatud pulsist. Pulsivahemike täpseks paikapanekuks
võib läbida südame koormustesti, kuid hästi sobib ka lihtne valem,
mille järgi maksimaalne pulss on 220-vanus. Ehk kui oled 20-aastane,
siis maksimaalne lubatud pulss võiks olla 220-20=200 lööki minutis ja
treeningpulss sellest omakorda 120-140 lööki minutis. Kes ei ole end
ammu liigutanud, saavutab pulsi 120 ka kerge ärritumise või
ehmatusega. Aeroobse treeningu mõttes toimib ka see, kuid
ärritunud/ehmatunud peaks olema sel juhul vähemalt pool tundi
järjest.

Millest siis alustada, kui treeningpulss saabub juba ketse jalga
pannes? Alustadagi ketsi jalga tõmbamisest - hankida endale
kõndimiseks-jooksmiseks jalanõud ja panna need jalga. Hämmastaval
kombel tõstab moraali seegi, kui panna ennast riidesse nagu sportlane.
Nii võib hakata isegi uskuma, et saad ja suudad. Pulsikell võiks olla
olemas, kui puudub õrnemgi aimdus sellest,milline on reaalne
kõndimisel saavutatav pulss, kui pole ammu kõndinud, rääkimata
jooksmisest. Kui soovida püsida pulsivahemikus 120-140 võib treening
näha välja küllalt absurdne, sest koera jalutav vanaema tundub ka
käbedam kui ise sellises tempos kõndides/joostes. Sellegipoolest
tasub kinni pidada reeglist mitte ületada soovitud vahemikku, kuna sel
juhul tekib treeningu asemel pigem ülekoormus ning keha
tugevdamise asemel hoopis kurnad teda veel rohkem. Tekib väsimus,
tüdimus ja lõpuks ei viitsi enam üldse trenni teha.

Kui aga hambad ristis hoida tagasi oma soovi joosta nii, et see
näeks välja nagu jooksmine, siis umbes kuu aega hiljem hakkab
treeningtegevus nägema välja juba tõsiseltvõetavam. Mingil hetkel võid
avastada, et tehtav liigutus meenutab ka tervislikus pulsivahemikus
eelkõige
jooksmist kui loivamist. Poole tunniga läbib sõbraga juttu ajades
rahulikult viis kilomeetrit. Kahe kuu pärast ei pane tähelegi, kui oled
kogemata sörkinud maha kümme.

Kümne kilomeetrit läbimine on aluseks Triin Todeski poolt
TÜAN ASKile koostatud treeningplaanile,mille järgi treenimine viib 18
nädalaga sellisesse jooksuvormi, et poolmaraton oleks võimalik läbida
ajaga 2 tundi ja 30minutit. Kõige raskem seejuures on sundida end
kolm korda nädalas jooksma, sest ühel neist kordadest peab läbima
pikka maad ja siinkohal tähendab pikk maa juba 15-23 kilomeetrit.
Eeldusel, et kiirused on väikesed, siis pika maa läbimiseks kulub 2-3
tundi. Kes aga on valmis oma nädalavahetusest ohverdama selle aja
ning kahel päeval nädalas umbes tund-poolteist lõigutreeninguteks,
võib eneselegi üllatuseks läbida vahemaid,mis tundusid esialgu
võimatud. Ja pärast seda ei tundu kümne kilomeetri sörkimine midagi
rohkemat kui mõnus igapäevane treening näiteks pärast lauluproovi.

Aeroobne treening,muuseas, aitab ära hoida südame-
veresoonkonna haigusi,mõjub hästi vaimsele tervisele ning on igati
praktiline olukordades, kus pead elegantselt ja higistamata kiirustama.
Näiteks proovi joostes.

Tekst: Piret, II alt

Kommentaar: Treeningplaan,millele Piret
viitab, on kolme-jooksu-kava (3-run-
programme),mis erineb traditsioonilisest
maratonitreeningust selle poolest, et kuue
jooksupäeva asemel on nädalas kolm
jooksutrenni ning kolm risttreeningu
päeva, viimaseks sobivad nt jõuharjutused,
spinning, rühmatreening, kasvõi puude
lõhkumine, ehkki eelistada tuleks
võimalikult väikse vigastusriskiga alasid.
Treeningkavaga alustamise eelduseks on
mõningane jooksuharjumus. Selleks on hea
alustada 35-40-minutiste
jooksutrennidega,mille puhul pole oluline
läbitud distants või jooksmise kiirus, vaid
lihtsalt organismi harjutamine kestva
füüsilise tegevusega. Igal nädalal võiks
püüda jooksu kestust kasvõi viie minuti
kaupa pikendada ja kui siis sellised 50-60-
minutised jooksud juba jõukohased
tunduvad, võibki teha algust ka kava järgi
treenimisega.

Teine oluline osa igast
treeningplaanist on iseenda trennijärgne
hooldus - venitamine ja söömine-joomine.
Venitada tuleks jalgu, selga, tuharalihaseid,
aga ka käsi, sest need püsivad terve jooksu
ajal umbes samas asendis. Süüa võiks üsna
pea pärast trenni, sest lihased vajavad
energiavarude täiendamist ja kui pidevalt
ilma söömata trenni teha, ei jõua
treeningplaani täitmisega väga kaugele,
isegi kui eesmärgiks on ka kaalu
kaotamine.

Triin, I alt

Meil kõigil on kooli kehalise kasvatusega oma
teema. Kellel seostub see positiivsete
mälestustega, kellel ebaõiglase hindamise ja
veremaitsega suus. Mina ei ole kunagi joosta
armastanud, pikamaajooksu (no näiteks 2 km
oli minu mõistes pikk) ma suisa vihkasin. Kui
2016. aasta alguses sõlmisin Marili Pärteliga
kihlveo, siis kaotaja pidi läbi elama midagi kõige
mõeldamatumat. Pärteli jaoks oli tegemist kahe
minuti põhjaliku häbiga ühe loo laulmisel,minu
jaoks oli see suusamaratoni või joostes
poolmaratoni läbimine. Kes täpselt kihlveo
võitis või kaotas, seda ei mäleta enam keegi.
Fakt on aga see, et Pärtel ei ole siiani laulnud
lubatud laulu, küll aga sai alguse TÜAN ASK ehk
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori
Akadeemiline Spordiklubi,mille aktiivsete
liikmetena läbisime mina ja Marili 2016. aastal
Rakvere ööjooksul poolmaratoni distantsi.
Jõudsime finišisse elusalt. 13minutit enne finiši
sulgemist. Tehtud!
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TÜAN ASKi kambäkk
ehk laulupingist poolmaratonile



Nii... Suusad, kepid ja saapad – kõige olulisem on
kaasas. Siiski õnnestub mul suusalaagrisse minna nii, et
kätte rohkem kotte ei mahu ja kortermaja teiselt
korruselt alla ronides on hing paelaga kaelas. Sammun
maja taha, et jääda ootama autoga naiskooriõde. Tean,
et meiega ühes autos on ka üks meeskoori liige. Kuidas
ma küll ta üles leida võiks? Silman seismas
meesterahvast, kel käes suusad ja umbes sama suur
hulk kotte nagu mul -- polnudki raske leida! Edasi
Haanjasse, suusalaagri poole!

Mina olen naiskoori noorlaulja ja käisin
suusalaagris esimest korda. Ma ei teadnud,mida
oodata ja seega oli mul laagri ees suur ärevus ja
teadmatus. Suusalaagri nimi võib ära ehmatada ja võib-
olla isegi eemale peletada ning see juhtus alguses ka
minuga, sest kui aus olla, ei ole ma suurem asi
suusataja, see pole kunagi olnud mu lemmikspordiala.
Kooli ajal ma suusarajale ei kippunud, küll mitte spordi
enda pärast, vaid seetõttu, et suusarajad olid koolist
väga kaugel ja suuskade edasi-tagasi tassimine nuhtlus.
Seetõttu jäigi mu viimane suusatamiskogemus
gümnaasiumisse ehk umbes kolme aasta taha.

Siiski otsustasin isaga enne suusalaagrit rajal
ära käia, et testida, kas ma ikka seisan suuskadel püsti,
ja ei olnudki nii hull! Sain siis suuremast ehmatusest
üle ja otsustasin kindlasti suusalaagrisse minna, kasvõi
kogemuse pärast. Mõtlesin, et kui mulle ei meeldi, siis
järgmine aasta ei lähe. Nüüd, kui olen suusalaagrist
tagasi, siis võin öelda, et tahan minna ka järgmine,
ülejärgmine ja miks mitte ka veel sellest järgmine aasta.
Julgustan suusalaagrisse minema ka neid, kes mingil
juhul suuskadel olla ei taha, sest suusalaagris saab ka
oma jalgadel hakkama!

Peale suusatamise oli veel üks asi,mis mind
natuke ehmatas: suusalaagri teema. Just siis kui
mõtled, et enam ei pea selle „Eesti kullafondi“
seriaaliga kokku puutuma tuleb "Panga" teemaline
suusalaager. Ütlen tõsimeeli, et „Pank“ ei ole minu
arvates parimate killast. Tõsi küll, vaatasin kümnest
osast vaid kolm ja pool, sest neljanda ajal jäin ma
magama ning seetõttu jäi vist tervikpilt saamata. Minu
õnneks aga oli teema seotud vaid panganduse ja mitte
seriaaliga. Lahe mäng oleks muidugi olnud „Panga“
dialoogi imiteerimine terve suusalaagri vältel. Ei, aitäh,
aga ma pigem suusatan.

Terve suusalaagri vältel käis aktsiate ostmise
mäng. Igale osalejale andsid korraldajad ühe nime ning
eesmärk oli ohvriga kahekesi jääda ja temalt siis aktsiad
üle võtta. See mäng lõppes minu jaoks umbes tunniga
ja ma olin päris kurb, sest ühel kursapeol olin ma
lõpuks päris esirinnas. Vähemalt ei olnud mul enam
hirmu üksi jääda ja paranoiliseks muutuda.

Suusalaagri asukoht Haanjas oli justkui talve
võlumaa. Maja taga laius suur mets,mis oli mõnusalt

lumine. Läksime juba esimesel õhtul suusatama ja
suurtest mägedest alla vuhisemine oli imeline.
Vahepeal kadus ära ka mõte sellest, et suusatamine on
midagi ületamatut ja rasket ning ma isegi nautisin seda.
Ühest mäest kogu looduse ilust lummatult laskudes
tundsin aga, et tasakaal hakkab kaduma ja potsatasin
otse lumme. Võiks arvata, et kukkumisega kadus ka ind
suusatada, aga juhtus hoopis vastupidi ja ma arvan, et
satun vähemalt sel aastal suusarajale rohkem kui
tavaliselt.

Teine suusalaagri päev oli täielikult spordile
pühendatud. Läksin eelmisel õhtul ka varakult ehk
umbes kolme ajal magama, et hommikul virk olla.
Ajasime suusad jalga ja matkasime Kurgjärve
suusabaasi. Seal ootas meid ees tuubisõit,mida mina
polnud varem harrastanud. Aga mis seal ikka, peab
julguse kokku võtma ja lihtsalt ära tegema. Tuubiga
läksime alla üksi, kaksi ja ka kolmekesi. Kodus järele
proovida ainult omal vastutusel! Teine päev oli üldse
täis tegevusi,mida mina pole varem teinud. Esiteks
tuubisõit, siis laskesuusatamine ja lõpuks öine
orienteerumine. Eneseületust oli kuhjaga!
Laskesuusatamine vist oli kõige jubedam. Ma olen paar
korda küll õhupüssist lasknud, aga see jäi aastate taha
ja nagu instruktor ütles, siis laskmisest ei tea me keegi
midagi. Mis seal ikka, otsustasin taas, et kui kogemus
antakse, siis ma kasutan selle ära. Millal ma ikka
püssiga lasta saan? Ja ausalt, ei olnudki kõige hirmsam.
Püss oli küll raske ja ma ei oska eriti hästi ühte silma
kinni panna, aga hoolimata sellest läks esimesel ringil
ainult kaks ja teisel korral koguni vaid üks lask mööda!

Kell 21 startisime paarilisega
orienteerumisrajale. Öine orienteerumine oli
katsumusterohke. Me ületasime Suure Munamäe tipu
(318meetrit!), sumpasime pea puusani lumes ja
jõudsime finišisse! Pärast orienteerumist hüppasin
kiiresti sauna ja kuulasin sauna eesruumis laule nii
nekrofiilist kui surnust ellu ärganud pruudist. Pärast
sellist päeva oli väsimus meeletu ja läksin taaskord
varakult ehk kell pool neli magama, samal ajal kui
viimased heitsid voodisse alles seitsme-kaheksa ajal.

Olen kirjeldanud palju suusalaagri spordikülge,
aga ma usun, et ei räägi ainult enda eest, kui ütlen, et
suusalaager on tegelikult koht, kus saab õppida tundma
väga erinevaid inimesi. Saingi aru, et paljud on
suusalaagris käinud juba üle kümne korra ja tulevad igal
aastal rõõmuga, sest tihti näevad nad oma sõpru üks
kord aastas ja just suusalaagris. Tundsin, et sain
suusalaagris sain tuttavaks küll paljude
meeskoorilauljatega, aga samas ka naiskooriliikmetega,
sest palju me ikka proovis suhtleme.

Võin kinnitada, et mina kui ebasportlik
inimene, sain suusalaagris täiesti edukalt hakkama.
Suusalaager ei ole ainult sport, see on eelkõige
toredate ja huvitavate inimestega koosviibimise koht.
Kui sa vihkad suusatamist, siis ära võta lihtsalt suuski
kaasa ja saad samuti kogu melust osa!

Tekst: Lisete, II sopran

Suusalaager
algaja pilgu läbi
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Leelo, II sopran:
Nägin umbes nädal aega enne naiskooride võistulaulmist
konkursi õudusunenägu. Nimelt pidin ma osalema ühel
laulukonkursil. Laul, mida ma esitama hakkasin, oli
käesoleval aastal Eestit Eurovisioonil esindav "La Forza".
Kõik oli valmis, kleit seljas ja aeg lavale minna. Järsku
hakkas mul aga kõrvus kohisema, pea muutus paksuks ja
mitte ükski laulusõna ei tulnud meelde, viisist rääkimata.
Ma ei saanudki lavale minna! Mõtlesin, et kuna ma oma
lauluga põrusin, siis lähen koos naiskooriga ikka lavale.
Panin esinemisriided selga ja hakkasin koori otsima. Nägin
neid kaugelt lavale minemas, aga kui ma kohale jõudsin, siis
olid laval hoopis mehed. Naised olid nad lihtsalt lavale
saatnud ja ise mujale läinud. Olgu. Otsisin edasi. Lõpuks
leidsin naised üles, nad ootasid oma esinemiskorda kuskil
WC lähedal. Mäletan, et Kertu kooris apelsini, aga mitte
viisakalt ja ettevaatlikult, vaid kuidagi rohmakalt, litsus
pöidla viljaliha sisse ja murdis sealt tükke, nii et kõikide
lähedal seisvate lauljate valged esinemisriided olid oranže
pritsmeid täis. Käisin veel WCs oma plekilist pluusi
vaatamas ja arvasin, et pole hullu, kaugelt pole vast väga
aru saada ja laulmist see ei sega... Edasi ma eriti midagi ei
mäleta. Mäletan tunnet, et ma endiselt ei tea ühegi esitusele
tuleva laulu sõnu, aga kuna ma ei pea üksi esinema, siis
saan teiste abil äkki kuidagi hakkama.

Piret, II alt:
Nägin kahel ööl järjest mingeid kummalist unenägude sarja.
Esimeses olime mingisugusel väljamaa konkursil. Olime
laval rahvariietes, sest tegemist oli rahvusliku kavaga.
Lauluks oli valitud mingi kombinatsioon „Jooksupolkast“ ja
„Es meitiņa kā rozītest“. Liikumistega, loomulikult.
Esinemine läks lappesse, sest meie esitus ei olnud ammugi
lavaküps, rääkimata sellest, et võiks seda avalikult konkursil
näidata. Lauljatel oli muidugi lõbus, sest nagu ikka
tekitavad liikumised, plaksud, hüpped jms palju elevust.
Triin paraku seisis üksi keset lava, kui meie seal omaette

punaste seelikute lehvides lustisime. Tegemist oli pigem
mingi performance’i kui koorilauluga ja loomulikult oli
Triinil kohutavalt piinlik, sest laul kui selline pidi korduvalt
seisma jääma (seisma ei jäänud aga lauljad ise). Kuigi žürii
pidi andma punktid alles hiljem, ei pidanud üks Läti daam
vastu. Ta tõusis pärast loo lõppu püsti ning andis hävitava
hinnangu kogu üritusele. Kuid see ei purustanud meie
entusiasmi!

Järgmisel ööl oli justkui selle eelmise une järg. Me
tähistasime midagi koos lubinokkade ja kammerkooriga.
Kas siis mingit ühist võitu (või siis meie vapustavat
esinemist rahvusvahelisel konkursil). Mina olin unustanud
lilled tellida ja võtsin siis tee pealt ühest poest ühe
veinipunase roosi. Mõtlesin, et mingi pannkoogisöömine on
ja et ega mingeid lilli ei tooda ka, aga et viisakas on väike
õis võtta. Kui ma siis kohale jõudsin, olid pea kõigil
kohaletulnutel (keda oli tohutu mass) suured lilleseaded
kaasas... ja mina siis oma üksiku õiega. Mis veel kõigele
lisaks kogu seda lillemerd vaadates ära närtsis ja longu
vajus. Siis astus tuppa Triin ja Robertil oli kammerkoori
poolt kohe üle anda (täpselt samasugustest veinipunastest
roosidest) lilleseade. Mina peitsin piinlikkusega seda
närbunud õit ja mõtlesin, et kah naiskoori esindaja, ei tea
etiketti ja ei oska õigel ajal õiget lille võtta. Aga lõpuks oli
neid lilli nii palju ja enam keegi ei mäletanud, et kes mida
tõi, nii et ma naiskoori närbunud roosi poetasin ka teiste
sekka ikkagi ära.

Anne, I alt:
Mu esimene unenägu naiskoorist, nähtud, kui olin kooris
laulnud natuke vähem kui kuu. Oleme naiskooriga proovis,
mingil laval. Alo Ritsing juhatab ja on väga heatujuline,
kiidab, et väge selles kooris ju on. Juhatamise lõpuks ujub ta
selili basseinis (ma tõesti ei tea, kust see tuli) ja temast on
näha ainult pea, näol naeratus.

Uni... oo, väsinu õnn! Pole paremat tunnet kui voodisse
heita ja teada, et nüüd ei pea mitu tundi mitte midagi
tegema. Kuid seal meie teadmine ka lõppeb, kuna me ei
või kunagi kindlad olla,mida meile näitama hakatakse.
Küllap on paljud meist ärganud õudusunenäo
kulminatsioonikohas, peod triiki higi täis. Või siis on jälle
olnud uni nii absurdne, et hommikul ei saa mitte midagi
aru... alateadvus on suur ja põnev paik. Kindlasti on seal
ruumi nõnda päevakajalisele teemale nagu naiskooris
laulmine. 2018. aasta jaanuaris algatasid Marili Pärtel ja
Anne naiskooriteemaliste unenägude korje. Nüüd on need
teie ees!
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Unenäopüüdja
illustratsioonid: Olivia, I sopran



Epp, I alt:
Nägin, et mind visati naiskoorist välja, väga traumeeriv oli.

Piret, II alt:
Meil oli vist mingi esinemine olnud ja läksin koos Lisannega
Triinile külla. Too lebas täitsa kurnatult pesuväel voodi peal,
sest tal oli dirigeerimisest hirmus palav hakanud. Lisanne oli
valmis minema Kivi Konsumisse külma õlle järele ja mina
küsisin Triinilt, kas ma võin ta nõud ära pesta, sest tal oli
kraanikaussi neid päris palju kogunenud (arusaadav, kiired
ajad, palju kontserte). Hakkasin neid pesema, aga Triin
külma õlut ei tahtnud, seega Lisanne hängis seal niisama. Ja
kui nõud olid pestud, siis me läksime Lisannega minema. Ma
teadsin, et Hanna-Liisal on kõrvalmajas ka mingi oleng, aga
Lisanne läks koju ja mina pidin minema vennaga loomaaeda
(mis asus kuskil Vabaduse silla lähistel jõe ääres). Kas pole
mitte prohvetlik? Uni ja hilisem reaalsus, kui Triin haigeks
jäi (2018 veebruar – toim) erines vaid pisidetailide poolest…

Hanna-Liisa, II alt:
Sõitsime kooribussiga mingile üritusele, buss oli
linnaliinibuss. Tee oli äärmiselt käänuline, mistõttu sõit nägi
välja nagu slaalom ja oli üsna adrenaliinirohke. Buss võttis
julgeid kurve, pöörded vasemale ja paremale ühtelugu ikka
180 kraadi, nii et suured kandilised rattad veeresid üha
serviti ja iga kurvi peal pidid reisijad kindluse mõttes
hoiduma ise vastassuunda, et sõidu jätkumiseks tasakaalus
püsida.

Piret, II alt:
Kui Triin oli tõbine, nägin unes mingit Gaudeamuse laulupeo
laadset üritust. See toimus Tartu laululaval (mis nagu
unenägudele kohane, ei meenutanud Tartu laululava). Mul
olid jalas trikiuisud, aga nendega ei saanud hästi liikuda, sest
igal pool oli muru ja asfaldiaugud. Mingit koori juhatas
Kaisa. Ma istusin koos Enega pinkide peal ja vaatasime seda
koori. Enel olid seljas oma rahvariided ja ta oli lustakas nagu
ikka. Vaatas ka Kaisa koori (mille ees mingil põhjusel oli siis

hoopis Vilve Maide) ja küsis, et kas tema võiks ka seal kooris
laulda ja ei saanud aru, miks teda sinna ei tahetud. Et kas ta
siis vanuse tõttu ei sobi neidudekoori. Siis oli Vilve Maide
jälle muutunud Kaisaks, kes innukalt dirigeeris. Ene vaatas
mu poole ja ütles midagi sellist: "Olge talle hästi toeks, ta on
väga tubli dirigent."

Laura-Liisa, II sopran:
Riieturi unenägu kortsus seelikust. Vahetult enne kontserti
saabub laulja, kelle seelik on nii kortsus ja puntras nagu oleks
kortsude vahele liimi pandud ja seda ei ole võimalik isegi
lahti harutada nii palju, et saaks selga panna. Olenemata
kõigist trikkidest, mida proovisin ja veel mitu inimest tuli

appi, kuid kortsud olid tulnud, et jääda. Esimesed peavad
lavale minema ja mina seisan õnnetult koos õnnetu
lauljaga lava taga, käes nutsus linane seelik. Unenäo
lõpp.

Lagle, II alt:
Mõned aastad tagasi võitles Triin seletamatute
peavaludega ja jagas oma muret ka kooriga. Lauljad
hakkasid siis kõik oma diagnoose välja pakkuma - kes
pidas põhjuseks D-vitamiini puudust, kes vähest und jne.
Mina pakkusin, et Triinil on rauapuudus ja ta võiks
tarbida kõike, mis selle raua organismi tagasi toob. Olin
oma rauavaeguse diagnoosis vist nii veendunud, et nägin
unes muidu täiesti tavalist proovisituatsiooni, kuni Triin
tõmbas kotist välja tellisesuuruse hematogeenibatooni ja
hakkas seda isuga dirigeerimise vahele haukama. Ise veel
kiitis takka, kuidas raud tuleb ja peavalu läheb.

Piret, II alt:
Seoses laulupeoaastaga: meil oli laulupeomuuseumis
mingisugune tähtis üritus, kus pidime esinema. Ma
elasin kuskil seal lähedal mingis viiekordses paneelmajas
(näiteks Pikal tänaval), kus ei olnud lifti, ning mul oli
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kass. Aga see kass oli ühel hetkel hoopis imik (kuid ma ei
pannud seda tähelegi, et see on nüüd hoopiski laps, mitte
kass). Ja sõitsin rattaga pahaaimamatult
laulupeomuuseumisse. Siis tuli Todesk mulle vastu ja küsis,
kus mu laps on. Ja siis ma sain aru, et fakk, ma jätsin mingi
paaripäevase imiku üksi koju ja et nüüd ta sureb äkki ära, kui
ma teda umbes iga kolme minuti tagant ei toida. Hüppasin
tagasi ratta selga ja sõitsin koju, et imik kaasa võtta, sest kõik
naiskoori naised käivad ju imikuga proovis ja esinemas.
Õnneks mu laps siiski ei olnud vahepeal nälga surnud.
Pistsin ta endale põue ja läksin siis kiiresti tagasi, sest ma
olin juba õudselt hiljaks jäänud. Kui ma siis
laulupeomuuseumi trepist üles läksin, tuli Triin mulle vastu
ja muidugi raputas pead, et ma hilinesin ning et mis mõttes
ma tulen lavale, imik põues. Aga laulusõsarad olid küll
rõõmsad, et näed, mul ka imik kaasas ja tundsid ta vastu
igati huvi. No ja siis meil oligi seal esinemine, rahvast nagu
murdu just kui laulupeol. Ja ma siis laulsin kah, titt põues ja
mõtlesin ise kogu aeg, et issand, ta kaotab ju kõrvakuulmise
seal...

(Anonüümne autor)
Nägin unes, et meil oli talvelaager kuskil väga külmas kohas.
Ma teadsin, et kohe-kohe algab proov tiigi keskel jää peal
ning nägin enda toa aknast, et enamus koori on juba
kogunenud. Tahtmata hilineda, hakkasin kiiresti koori juurde
ukerdama. Ilma, et ma oleks midagi tähele pannud, oli kogu
põrand ära jäätunud Nii ma siis kiirustasin, imiteerides
tippiluuisutajate koledaimaid piruette, trepist alla (minu tuba
oli 2. korrusel). Allkorrusele jõudes kuulsin juba naishääli
valjult kokku kõlamas. Võib-olla olin juba varem mõne
pahandusega hakkama saanud, sest mäletan, et ma
miskipärast ei tohtinud
kindlasti hilineda. Seega
pinge oli laes. Järgmisena
kuulsin, et löödi lahti
mingisugune laul, kus mul
väike soololause oli. Ma tõesti
väga üritasin sinna tiigi
keskele kimada! Midagi ei
tulnud välja, kogu aeg
kukkusin ja libisesin vales
suunas. Täpselt siis, kui minu
kord oli laulda, jõudsin ikkagi
koori taha. Ent ennäe imet!
Tiigis oli täpselt selle koha
peal auk, kuhu mina
liuglesin. Nõnda siis
vulpsasingi laulmise asemel
jäisesse vette. Välja tulles
sain kogu koorilt pahandada,
et ma vee all laulma ei
hakanud. Tiigi keskel polnud
klaverit, seega mitte keegi ei
tohtinud valesti laulda või
laulu katki jätta – paistab, et
mu alateadvus ei tea
helihargi olemasolust.
Olukorrast pääsemiseks
lubasin kõigile õhtul
vabanduse-kooki küpsetada
ning siis tahtis kogu koor mu

sõber olla. Kui ei saa nõuga, siis saab koogiga.

Triin, I alt:
Tõenäoliselt tingituna sellest, et olen hiljuti palju
rahvarõivastele mõelnud (sest kes ei ole), nägin unes, et
president Pärtel tahtis naiskoori rahvarõivaste juurde Mulgi
kuued tellida. Mina veel mõtlesin, et issake, Mulgi kuubede
juurde ei käi ju sellised pärjad nagu meil on, ja et kuhu me
niimoodi lintide ja mustade kuubedega läheme. Marili jäi aga
endale kindlaks ja ütles, et Mulgi kuued on “poistekamad” kui
need potisinised kuued, mis muidu meie rõivaste juurde
käivad. Samal ajal kandsime mõlemad naiskoori
rahvarõivaid ja istusime paksude siniste võimlemismattide
peal. Ei teagi kohe.

(Anonüümne autor):
Nägin seda unenägu juba mitu aastat tagasi, siis kui Triin oli
sügissemestril akadeemilisel puhkusel ning naiskoori juhtis
Ben, kammerkoori Lodewijk. Unenäos oli naiskooril ja
kammerkooril ühine sügiskontsert mingis Kapa-Kohila
kultuurimajas. Mulle öeldi (peaaegu) viisakalt, et "sina laulda
ei oska, tule sina lava pealt ära". Istusin siis esinemisriietes
publikus ja Triin oli minu kõrval. Ta oli tulnud vaatama,
kuidas meil läheb. Kammerkoor oli just ära esinenud. Neil oli
imeilus kava vapustavate laulu- ja tantsunumbritega ja
naiskoor tuli oma etteasteks lavale. Kui naiskoor oli paar
laulu ära laulnud, tunnen, kuidas Triin mu kõrval nihelema
hakkab. Näen, kuidas ta võtab taskust telefoni välja, valib
numbri ja helistab kellelegi. "Tere! Jaa, mina siin. Kuule, ma
ikkagi ei tuleks jaanuaris Tartusse tagasi..."

Koostas: Kaisa, koormeister
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Kolm motetti op. 39
Triin: „Ärge tõmmake neid korstnasse!“
Triin: „See viitab meie paganlikule olekule. /.../ Õllejooja
ütleme meie,mitte halleluuja.“
Kaisa: „Ära lase kunagi lõdvaks – eriti, kui oled alt!“
Kaisa: „Võtame Veni-st kohe... see on vist mingi doonorite
lause.“
Litaaniad Mustale Neitsile
Triin: „Jah, see on lihtsalt nu (nous). Ja siis ütlete pogodi ka
lõppu vä?“
Triin: „On ka lihtsamaid suremise viise muidugi.“ (pärast
sopranipartii ettelaulmist)
Laulud laulude laulust
Triin: „Lembikene, saaksid mingi käsipiduri peale panna või
midagi?“
Triin: „Teine alt on nagunii ära võetud. Või kustunud.“
Ole tervitatud, Maria!
Triin: „Need sead ei ole nii pikad seal.“
Luz y paz
Triin: „Teate,mis keeles me laulame? Ma ka ei tea.“
Triin: „Peaaegu nagu Tormis.“
Gloria
Triin: „Orelit aulas ERITI ei ole jah.“
Triin: „Meil mõned asjad tulid juba täitsa hästi, välja arvatud
koori sisseastumised.“
Triin: „Selle kätte kahjuks ei sure – see on kõige õudsem.“
Triin: „Võtsite kõvasti hoogu… ja mõnuga mööda.“

Kiigelaul
Triin: „II alt,ma ei saa aru,mis teie roll on – kas te olete
mingid teisitimõtlejad või lihtsalt madala häälega naised?“
Läbi lume sahiseva
Triin: „Teile (sopran) oleks nagu nöör kaela pandud ja
niimoodi kõvasti „öö“ tõmmatud. Teile aga (aldid) oleks
nagu suusad alla pandud!“
Siis kui minu vanaema
Triin: „Tõstke käsi, kes pole varem seda lugu kuulnud. /.../
Ei, te ei ole selle pärast vähemväärtuslikud inimesed.“
Hääldus olgu selge!
Triin: „Töö ajal sisiseb röstik.“ (Teerajal sisiseb rästik)
Triin: „Seeni ta suudles…“
Triin sõna „ein“ hääldamisest: „Ain Anger,ma ütleks.“
Triin: „Ben! See on teil südamelähedane.“ (Kna-ben)
Triin: „Mii-se-röhh-röhh nobis.“ (miserere nobis)
Kaisa: „Armulik versus armutu pool.“ (armu-tule poole!)
Kuidas tõlgendada itaalikeelset dünaamikat ja agoogikat:
Triin: „Sure, koer!“ (smorzando)
Triin: „Erakorraline piano.“
Triin kommenteerimas ben tähendust forte ees: „Seal on
kaks varianti – natuke või palju.“
Kaisa „Accelerando peal võib ju ikka ritenutot teha.“

Üles tähendas: Kertu, II alt

U-duurist puukuuri

Mida kõike võib proovis kuulda

I sopran:
Rüpes Titt ___________________
Kriisi Krants ___________________
Koraani Allikad ___________________

II sopran:
Kasiino Münt ___________________
Ellen Kaupo ___________________
Baskini Atlas ___________________

I alt:
Allan Herne ___________________
Alar Halemeelne ___________________
Kauniks Ritsing ___________________

II alt:
Lese Kannibal ___________________
Erinen Rikkast ___________________
Aju Skeem ___________________

Koostas: Kaisa, koormeister

Nuputa, nuputa, nuputa

Vastused.Isopran:PiretSütt,KirstinKaris,KaroliinaKalda;IIsopran:Miina
Kütson,LeeloPunak,SaskiaBaltin;Ialt:AnneHaller,HelenaEllermaa,Kristi
Kuningas;IIalt:LisanneKabel,KatriinKersen,MaeJuske.

Märtsi alguses tähistas naiskoor oma 74. aastapäeva. Raadi kalmistul käisid Richard Ritsingu viimses puhkepaigas küünlaid
süütamas nii mõnedki TÜANi lauljad. Uue tulijana helises väljadel Meelitustülina kinokoor Oli arkaadike... vähendatud
koosseisus, hääli andis dirigent Rocki Hint.

Nende repertuaar oli kahtlaselt tuttav - samad sõnad, sama viis. Lauljadki paistsid kuskilt ähmaselt meenuvat, kuid
lähemal vaatlusel selgus, et tegemist on tribüütbändiga. Millised TÜANi lauljad peituvad varjunimede taga?



Kuulutus-kuulutus!

U-duuri valmimisse panustajad
Toimetajad ja keeletoimetajad: Kaisa Kuslapuu, Triin Todesk

Kaastööde autorid: Triinu Arak, Saskia Baltin, Helena Ellermaa, Anne Haller, Lagle Heinmaa, Mae Juske, Karoliina Kalda, Kirstin Karis, Katriin
Kersen, Triin Koch, Johanna Kollom, Dely Kroll, Kaisa Kuslapuu, Epp Maria Lillipuu, Aleksandra Matsuk, Laura-Liisa Muru, Maarja-Liisa Pilvik,

Leelo Punak, Laura Puura, Svea Pärsimägi, Marili Pärtel, Maria Reile, Lisete Reineberg, Elis Sõrmus, Kertu Süld, Piret Sütt, Linda Tender,
Triin Todesk, Marie Tombu, Piret Väljaots, Maarja Ülper.

Fotode ja illustratsioonide autorid: Margus Ansu, Anne Haller, Mae Juske, Saara Liis Jõerand, Olivia Jõgi, Karoliina Kalda, Lisette Kaselo, Heikki
Leis, Gabriela Liivamägi, Vahur Lõhmus, Elleriin Miilman, Laura-Liisa Muru, Marili Palover, Maarja-Liisa Pilvik, Christin Pootsmaa, Kristina

Roosvald, Peeter Säälik, Triin Todesk, Maria Uuetoa, Piret Väljaots, TÜANi arhiiv, erakogud.
Küljendaja: Triin Todesk

Trükikoda: Bookmill
Kaaanekujundus: Kaisa Kuslapuu, kasutatud EV100 sümboolikat, foto autor Gabriela Liivamägi

LEITUD
Mendelssohni ja Poulenci

ristilt leitud madal
vokaalpositsioon, tugevasti

pruugitud ja kergesti nakkav.
Ausal kaotajal palun ühendust

võtta, puudub hoiuruum.
Kontakt: Triin, I alt

OSTAN
Ostan süntesaatorit, maksan

tööjõuga. Võtan ka teisi pille,

mida teil vaja ei ole.

Kontakt: Aleksandra, II alt

MÜÜA
Kvaliteetset kri iti hinnaga
7€/kg. Tel +3720001 81 2
(K.Hunt) Kõrged noodid
kõigi le! Vahetuseks võib
pakkuda ka kitsetal lesid.

MITMESUGUST
Tartu Ülikooli Akadeemilise

Naiskoori Akadeemiliselt
Hilinejate Klubi (TÜANAHK) otsib
uusi liikmeid. Kohtume igal

teisipäeval ja neljapäeval kell 18
peahoone lähedal. Joome kohvi ja

ajame pisut juttu! Tule sinagi!
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OTSIN TÖÖD
Esinemispakkumisi ootab vokaal-
instrumentaalansambel My Arms
Baby Yeah. Mitmekesine repertuaar
ja instrumentide valik võimaldab
sisustada nii pulmad, juubelid,
matused kui ka jõulu- ja jaanipeod.
GSM 5054157 (M.Pärtel)




