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Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor –
minu lilleaed
Naiskooris laulmine, naiskoori sattumine on paljudele meist saatuslikuks saanud – kes on
pärast põhjalikku vestlust häälerühmaõhtu veinilaua ümber saanud selguse, millises suunas
jätkata oma õpinguid või karjääri; kes on leidnud suusalaagrist või jõulupeolt kosilasmeeskoori
nägusate poiste seast oma elu armastuse ja kaaslase. Mõned meist on lükanud lastesaamisegi pisut edasi, sest hetkel ei sobi see naiskoori plaanidesse. Mõned on aga just tänu
naiskoorile leidnud iseennast.
Ma tahan rääkida loo ühest noorest tüdrukust, kes astus naiskoori, teadmata, mis kooriga on
tegemist. Ta polnud varem kuulnudki sellisest koorist või selle koori suurtest dirigentidest. Ent
ometi tuli ta katsetele, laulis värisevi hääli „taamal, kus laiub taevas vikerkaar“ ning järgmisel
hetkel pisteti tema nina ette noot, mis oli kirjum kui mistahes laul kooli laulikust. Noore inimesena ei tahtnud ta kohe tunnistada ka, et ei saa hakkama. Esialgu ei saanudki, kuid teistega
koos, teiste kõrval läks õppimine lihtsalt. Jõulukontserdil laulis see tüdruk juba laval kolmandas
reas Maarja ja Marge vahel. Oli teine küll pisut hirmunud näoga, kuid omamoodi uhke ka.
Ega edasised kooriproovidki lihtsad olnud, üldse mitte. Kooril ja dirigendil olid suured eesmärgid – käia ennast proovile panemas konkurssidel, esineda semestri jooksul mitmel kontserdil
ja aktusel, salvestada plaati. Hullumeelne, eriti kui mõelda sellele, et tüdruk tahtis kõigest
natuke laulda. Kuid selleks, et laulda, pidi palju tööd tegema, palju õppima.
Küsin sellelt tüdrukult, kas ta on nüüd siis aastatepikkuse harjutamise järel midagi õppinud
ka – paremini laulmist vms. Tüdruku vastus on ootamatu: „Ei, üldse mitte, aasta-aastalt saan
ma aru, kui palju paremini ma saaksin või võiksin laulda. Kuid ma olen õppinud tundma rõõmu
igast laulust, mida ma laulan. Ma olen õppinud meeskonnas töötamist, teistega arvestamist
ja pühendumist asjadele, mida ma ette võtan. Ma olen õppinud ära patsipunumise, huulte
värvimise ja seelikute kandmise. Kuid ennekõike olen ma leidnud naiskoorist selle lilleaia,
mis mulle palju rõõmu teeb. Lilleaia, mille õitsemisele ma tahan kaasa aidata.“
Armsad dirigendid ja lauluõed, ma tahan teid tänada, et te olete teinud meie koorist lilleaia,
mida paljudele meeldib kaemas käia ning millest on palju rõõmu meile endilegi. Soovin teile
kõigile palju õnne meie koori sünnipäeva puhul!

Ingrid Maasi, I sopran
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori president hooajal 2009/2010
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Konkursid – kellele ja milleks?
Pärast kolmeaastat pausi võttis naiskoor kätte ja läbis pooleteise aastaga neli konkurssi,
kolm neist rahvusvahelised. Ma ei oska öelda, kas seda on vähe või palju. Kindlasti tähendas
see pidevat harjutamist, ilma et jõuaks või saaks end vahepeal korralikult lõdvaks lasta, aga
samas oli kõike omandatut võimalik kohe näidata ning näha, kui kaugele me olime jõudnud.
Corki rahvusvaheline koorifestival
2.–4. mai 2008 		
86,83 punkti 100st, XIV koht
G. Ernesaksale pühendatud IV naiskooride
võistulaulmine
15. november 2008
94 punkti 100st, I koht A-kategoorias
rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2009“
16.–18. aprill 2009
82,6 punkti 100st, III koht üheliigiliste kooride
kategoorias

Aeg-ajalt võibki inimestel tekkida küsimus,
miks me sinna konkursile läheme. Kas kogu
see harjutamine ja vaeva nägemine on ikka
seda kõike väärt? Milleks see närvipinge? Võib
ju niisama ka koos käia, laulda ja elust rõõmu
tunda. See kõik on õige, aga minu jaoks on
konkurssidel käimine üks osa naiskoori elust
ja olemusest. Kogu ettevalmistusprotsess
võib küll pingeline olla, aga see on väga hea
põhjus ennast maksimaalselt kokku võtta ja
pingutada.

87,8 punkti 100st, III koht kaasaegse muusika

Iga konkurss on oma nägu ning igaüks annab

kategoorias

oma kogemused, õppetunnid ja õnnestumised,

III Griegi-nimeline rahvusvaheline koorifestival

millest rõõmu tunda. Üks koorilaulja kirjutas

Bergenis

enne 2008. a naiskooride võistulaulmist, miks

2.–6. september 2009

talle meeldivad konkursid. Muuhulgas oli seal

21,4 punkti 25st, III–IV koht vaimuliku muusika

ka kirjas, et talle meeldib, kuidas kõik hakka-

kategoorias

vad ühtäkki aduma, et midagi tähtsat on sün-

20 punkti 25st, III koht ilmaliku muusika

dimas, meeldib see tugev ühtehoidmise tunne,

kategoorias

mis enne konkurssi nii selgelt esile tuleb. Olen
sellega nõus. Rahvusvahelised konkursid kes-

tavad tavaliselt mitu päeva ning kogu selle aja veedavad lauljad üheskoos. Isegi kui tegemist
on ühepäevase konkursiga, siis sellele eelnenud tihe proovigraafik ja koos tehtud pingutused
tekitavadki „selle tunde“ – oleme ühe asja eest väljas.
Vahel saavutatakse auhinnalisi kohti, vahel mitte nii auhinnalisi. Konkursside tase on erinev
ning ka koori selle-hetke-vorm on erinev. Siiski saavad tüdrukud ja ka dirigent võrrelda ennast
teistega, näha, mida mujal tehakse ning millist repertuaari lauldakse. Võistemine kooridega,
kelle tase on meie omast pisut kõrgem, annab stiimuli, sihtmärgi, kuhu edasi püüelda, sest
ikka tahaks ju laulda veel kõrgemalt ja veel paremini. Alati ei olegi saavutatud koht kõige olulisem (kuigi viimaseks ei taha ju keegi jääda). Kui laval on hea laulda ning tunned, et lugudes
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on just seda emotsiooni (ja õigeid noote), mida vaja… See on juba omaette väärtus, millest

ma mingil juhul ei loobuks. Õnnestunud kontsert annab ka lauljale endale väga palju. Kui see
juhtub konkursilaval, on see minu meelest eriti hinnaline.
Arvan, et konkursi ettevalmistus ei peagi olema kerge. Juba vanarahvas ütles, et raske õppustel, kerge lahingus. Minge küsige Kristina Šmigun-Vähilt või Andrus Veerpalult, mida nemad
peavad taluma, et tiitlivõistlustel medaleid võita. Me ei ole profid? Ei? Aga nii hästi kui profid
tahaks laulda küll. Mina ei kujuta hästi ette, et me enam ühelegi konkursile ei sõidaks, kuidas
me siis lauljatena areneme, kui puudub kõrge eesmärk, mille poole püüelda.

Piret Sütt, I sopran

Viimased kordamised enne Bergeni konkursilavale minekut.

Laulvate naiste selts ehk TÜANi roll Eesti
Naislaulu Seltsi tegevuses
Selle eest, et Eesti rohkearvuline naiskooridepere end üksikuna ei tunneks, vastutab Eesti
Naislaulu Selts. TÜ Akadeemiline Naiskoor on seltsi tegevusega seotud olnud selle loomisest
alates. Seetõttu on juubeli puhul paslik rääkida, missugust rolli ülikooli naiskoori ja tema
dirigendid eesti naislaulus kandnud on.
Eesti Naislaulu Selts loodi 29. oktoobril 1994. Sellest ajast algab kaudselt ka naiskoori side
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seltsiga, sest dirigent Vaike Uibopuu valiti seltsi juhatusse kus ta hakkas juhtima muusikatoimkonna tegevust. Vaike juhtis oma koore (TÜAN, TÜANi Tartu vilistlaskoor, H. Elleri muusikakooli
naiskoor) edukalt naislauluseltsi korraldatud võistulaulmistel ning pälvis oma tööga muuhulgas
ka A. Ratassepa, oma õpetaja nimelise mälestustalismani (1996), Eesti Kultuurfondi aastapreemia (1997) ning Eesti Rahvuskultuuri Fondi Gustav Ernesaksa Fondi peastipendiumi (2003).
TÜAN on naislaulu seltsi korraldatud üritustel alati aktiivselt kaasa löönud: koor on osalenud
kõigil vabariiklikel naislaulupäevadel, võtnud osa isadepäeva kontsertide korraldamisest,
rääkimata dirigentide tööst seltsi muusikatoimkonnas, abist erinevate noodiväljaannete
koostamisel, dirigeerimisest laulupäevadel ning -pidudel.
Aastal 2001 valiti Vaike Uibopuu ENLSi auliikmeks. Aastal 2005, koori 60. sünniaastal, pälvis
naiskoor ENLSilt Eesti parima naiskoori ning Vaike Uibopuu Eesti Kooriühingult aasta dirigendi
tiitli. Samal aastal andis Vaike Uibopuu koori üle oma õpilasele Triin Kochile, kes seni oli tuntud
eelkõige TÜ kammerkoori juhina.
Kohe pärast naiskoori ette asumist, aastal 2005, valiti Triin naislaulu seltsi juhatuse liikmeks.
2008. aastal sai aasta dirigendi preemia ka tema, kammerkoor pälvis Eesti parima koori tiitli.
Novembris 2009 esitas Eesti Naislaulu Seltsi juhatus Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori
aasta koori nominendiks ja aasta korraldaja nominendiks Triin Kochi.
TÜANil on olnud oluline rolli ka eesti koorimuusika viimisel välisriikidesse. Näitena võib tuua
ülikooli naiskoori edu Iirimaal Corkis (1997), kus 44 koori hulgas saavutati III preemia kaasaegse elava Euroopa helilooja koorilaulu eest (V. Tormis „Virmalised“). CD „Tähemõrsja“ esitlusel
(2000) nimetas helilooja Veljo Tormis TÜANi Eesti parimaks naiskooriks. Viimaste aastate
sündmustest võib esile tõsta Grand Prix` vooru pääsemist Griegi-nimelisel koorikonkursil
Bergenis (2009) ning kahte II kohta rahvusvahelisel koorikonkursil Tallinn 2009.

Eesti Naislaulu Seltsi kroonika põhjal
Meeli Müller, seltsi vastutav sekretär 1994. aastast
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Kes oled Sa, Triin Koch?
Triin Koch on dirigent, hääleseadja, muusik. Nendes rollides me teda teame, tunneme ja armastame. Ent kes on Triin siis, kui ta helihargi tasku pistab ja autorooli istub või maal suvitab?
Väga palju ta endast rääkida ei armasta, ent mõnele küsimusele oli ta siiski nõus vastama. Ehk
avaneb siit lauljatele ja kuulajatele väikene pilk Triini sisemaailma, mõistmaks, et hoolimata
kiiretest aegadest profesionaalses elus, ei saa ükski inimene lõpuni ainult nootidest koosneda.  
Mis on su esimene mõte, kui ärkad?
Viimasel ajal pole see kahjuks eriti positiivne. Pigem nagu tuleb väike pettumus, et uni on
möödas ja jälle hakkab päev (ehk jama) peale. See pole kogu aeg nii, kuid viimasel ajal küll.
Lemmikaeg päevast?
Hommikul 9–12, mõnus aeg, kus saan mõelda ja pole suuri kohustusi.
Mis toob sära silmi hallil päeval?
Lootus.
Kuidas lõõgastud?
Ei lõõgastugi. Paar korda aastas mäesuusatan. Puhkan ka kodus Võrus või Pöksis.
Milline inimene on Su meelest ilus?
Inimene, kes on iseendaga rahul, kõige paremas mõttes rahul. Ehk siis inimene, kes on iseendaga leppinud, kes tunneb end oma kehas hästi ja on hingeliselt tasakaaslus.

Juubeli eel energiat kogumas.
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Milleta sa hakkama ei saa, mis peab sul igal pool kaasas olema?
Need asjad võib enda jaoks välja mõelda, kuid tegelikult saab ilma kõigi asjadeta hakkama
Lemmiklõhn, mingi lõhn, mis kutsub esile mälestusi, häid tundeid?
Kodulõhnad, lõhnad maal vanaema juures. Saiaküpsetamise hõng.
Mis sulle vanemaks saamise juures meeldib?
Teatud stabiilsus, rahunemine.
Mida või keda kõige rohkem kardad?
Lendamist.
Millest mõtled Tallinn-Tartu maanteel? Või kui bussiga sõidad, siis mida teed?
Hästi palju töömõtteid saab sel ajal ära mõelda. Loomulikult mõtlen seda mõtet, mille suunas
liigun; ehk siis kuhu lähen, sellest mõtlen. Kuulan ka muusikat, klassikalist muusikat, kuid enamasti mitte koorimuusikat. Koorimuusikast meeldib kuulata suurvorme, eriti Händeli “Messiast”.
Sina ja käsitöö – mida viimati ise tegid? Mis on su suurim (töömahukaim) ise tehtud asi?
Ma ei tee käsitööd. Kuid koolis pidi tegema rahvarõiva pluusi, selle olen valmis teinud. Suure
hädaga mõistagi. Ma ei mäleta, palju ema kaasa aitas, kuid vormiliselt sain selle ise valmis.
Kas oled tundnud kihku Eestist lahkuda?
Ikka olen. Norra mõte on olnud. Seal võiks mingi aja olla, ennast tööalaselt täiendada.
Kõige vahvam reis, uskumatum koht, kus oled käinud?
Kõige elamuslikum on olnud esimene suusareis, käisin toona Prantsuse Alpides. Elamus ja
kogemus oli väga vägev, uhke asi.
Sinu firmaroog?
Vähestel hetkel, kui saan mahti köögis tegutseda, siis mulle meeldib süüa teha, kuid firmarooga pole.
Lemmikköök?
Meeldib Itaalia köök, eriti pastad, antipastid.
Milline on su suurim unistus, mis suure tõenäosusega ei täitu?
Kõik inimesed, kes tulevad koori, laulaksid iseenesest hästi ja kõik tuleks välja.

Usutles
Maarja Ülper, I sopran
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mõistatuslik Ene Ahven
Ene Ahven on olnud naiskoori koormeister aastast 1971. Aastakümneid seega juba. Näinud
koori erinevaid dirigente, konkursireise, esinemiskostüüme ja lauljaid-lauljaid… Elav tunnistus
olnust! Ene püüab jääda oma rollist lähtuvalt alati erapooletuks ja seepärast ei tahtnud ta
vastata ka minu intriiginäljas küsimustele – kui sa ikka oled ligi neljakümne koori juures oldud
aasta jooksul näinud nii üht kui teist, siis küllap on asju, millest üldsus teadma ei peagi. Lisaks
on ta vaatamata oma küpsele eale jätkuvalt tarmukas tegudeinimene ja endast heietada
eriti ei armasta. Seepärast küsisime U-duuri jaoks arvamusi Ene kohta hoopis eri vanuse ja
staažiga koorilauljailt. Kaege, mis välja koorus.
•  Mulle meeldib Ene alatine rõõmsameelsus: ka tõsiste teemade korral ei kao ta silmist positiivsusesära. Ene on reibas ja täis töötahet. Koori eelmisest aruandekoosolekust jäi meelde,
et Ene on alati erapooletu.
•  Kannatlik, vilunud (täpne, kiire, nõudlik), vaimukas ka, aga hoiab tagasi. Tundub, et oluline
tasakaalustav jõud keset nooruslikku meeletust ja (kire)möllu.
•  Ene on entusiastlik. Ene on kirglik. Tema kindlameelsus partituuride õpetamisel on mõjunud nii mõnelegi klaverile hukutavalt. Et kaugemad read kuuleksid ikka rütmi täpselt ning
meloodiat seesuguse selgusega, et isegi vähemarenenud kõrvade puhul fraas otse luudeni
jõuaks, harrastab ta partituuride intensiivset ettemängimist. Ja oi, kui intensiivset – vaesed
klaverid keelduvad viimasel ajal
juba koostööst. Samas näitab ta
aeg-ajalt välja oma hoopis leebemat poolt ning häid sõnu ei jäta ta
sugugi ainult enese teada.
•   Ei tea temast eriti midagi,
armastab ennast ümbritseda
salapära ja kass-kes-kõndisomapäi-olemusega. Sirgeselgne.
Alati korrektselt riides, hoolitsetud
välimusega. Jäljendab mahlakalt
meie eksimusi. Mõnikord ka kiidab. Ene oskab mängida flööti
(proovis on välja tulnud, kui on
nõudnud, et peaks suutma mõned taktid ettepoole ka vaadata).
Ene kõrva ei peta...

Loomult rõõmsameelne. Oskab
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mõnikord koori panna asjade üle järele mõtlema. On väga huvitatud koori käekäigust, ta on
koori sisse kasvanud või on koor jäänud tema külge. Igal juhul on kooril teda ja koori talle
endale väga vaja. Ta on õpetaja, mis õpetaja.
•  Minu arvates on Ene olnud algusest peale niivõrd otsekohene inimene, keda pole kuidagi
võimalik valesti mõista. Kui ma näiteks esimestes proovides, dešifreerimata dirigendi satiirilisi
märkuseid, tõepoolest ei saanud õieti aru, kas vokaal peabki taga olema, siis Ene kommentaarid olid märksa mõistetavamad. Ilmselt on ta kõige parem inimene selleks, et partii kiiresti
selgeks õpetada. Lisaks sellele on ta suurepärane klaverikunstnik. Mõni aeg tagasi, kui kooriproovi 10-minutiline vaheaeg hakkas lõppema ja Ene pidi meid korrale kutsuma, kasutas
ta selle tarvis klaveri abi, mängides minule täiesti kustumatu mulje jätnud „Kelgusõitu“ nii
paeluva interpretatsiooniga, et kade hakkas kohe. Mitte et see esitus niivõrd raskekoeline või
komplitseeritud oleks olnud, vastupidi – see väike orgaaniline asi oli köitev just oma lihtsuse
ja tillukeste teravate nüansside poolest.
•  Ütlesin seda millalgi siis, kui Enel juubel oli: ta oskab tegelikult hämmastavalt nakatavalt
naerda. Niimoodi plikalikult itsitada. Ja ta silmad lähevad naeru ajal hästi ilusaks mu meelest.
•  On kummastav mõelda, et Ene on naiskoori juures olnud 1971. aastast alates. Aeg-ajalt
õnnestub meil proovides kuulda lugusid aegadest, mida meist keegi ei mäleta – pole ju kooris
kedagi, kes oleks käinud kooriga Moskvas kontsertreisil või teinud kaasa Vanemuise etendusel
Tormise „Naistelauludes“. Välja arvatud Ene.
•  Minu meelest on ta koorile hädavajalik inimene, ilma temata kuluks meil laulude selgeks
õppimiseks (ka pähe õppimiseks) poole rohkem aega. Tema töö tempo on enamasti kiire ja
ta on väga konstruktiivne. Ene võib mõnikord olla väga terava ütlemisega ja seetõttu mõjub
natuke hirmutavana, eriti noortele lauljatele, aga mida kauem sa oled kooris laulnud, seda
loomulikumaks muutuvad tema kommentaarid ja sa oskad nendest õppida. Samuti olen ma
mitmeid kordi imetlenud tema välimust – ta on alati väga hoolitsetud ning minu jaoks on ta üks
ilusamaid inimesi, keda tean. Ja mida ilusamini meie laulame, seda ilusamaks ka tema muutub.
•  Enega seoses meenub mulle kohe seik, kuidas ta mind laulma õpetas. Nimelt olime noorlauljatega eraldi „Ei saa mitte vaiki olla“ harjutamas, kui mõtlesin, et oh, päris hästi tuli välja. Ene
aga vaatas mind altkulmu ja ütles midagi sellist, et issand, sul on ju suu täiesti kinni, kuidas
sa niimoodi üldse laulda saad. Nagu kriipsuks kokku pigistatud! Piinlik oli. Seejärel mõtlesin
aga, et prooviks, kas siis teistmoodi saab ka. Saigi! Ja no tõesti, hoopis teine tunne on. Aitäh!

Mõtted kogus
Pille Säälik, I alt
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Viviane Kallaste julgeb suurelt unistada
Saame lähemalt tuttavaks, kes on TÜ Akadeemilise Naiskoori hääleseadja Viviane Kallaste.
„Lapsepõlves unistasin lauljaks saamisest – õnnestus!“ ütleb Viviane.
Pärast Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetamist (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) sai Vivianest diplomeeritud ooperilaulja ja pedagoog. 25-aastaselt kolis ta Tartusse
ning töötas 20 aastat Vanemuise ooperiteatris solistina.
Praegu töötab Viviane H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis vokaalpedagoogina. Ta on lauluõpetaja
ja lauluosakonna juhataja. Lisaks ülikooli naiskoorile käib Viviane hääleseadet tegemas Tartu
Noortekoori ning Miina Härma keskkoolikoori ja tütarlastekoori juures. „Tänu sellele, et olen
viimastel aastatel kooridega tegelenud, olen ma ka kooriühingu hääleseade mentor. Olen
käinud Raplas Thea Paluoja kooridega tööd tegemas, Tõrva neidudekoori juures ning kord
kutsuti ka Tõstamaale naiskooride päevale,“ vuristab Viviane kiirelt ette mõned koorid, kelle
juures on ta hääleseadjana töötanud. Ka naiskoori praegune laulja Liina Saksing käis Viviane
eratunnis. Salamisi lootis õpetaja, et Liina hakkab edasi laulmist õppima, kuid nii siiski ei läinud.
Millised on sinu hobid?
„Muusika ja laulmine ongi minu hobid. Töö ja hobi on koos. Laulmine on eluviis, seda ei saa
elada nii, et laulan ära ja siis on muud tegemised. See on sinu sees kogu aeg, eriti kui on kontsert või etendused tulemas. Sa oled kogu aeg selles rollis. Koorid kartuleid ja ikka mõtled omi
asju – etendusega seotud asju. Asi peab küpsema kogu aeg. Ja kui ma õpilasi kontsertideks
ette valmistan, siis nende peale ma mõtlen ka kogu aeg.“
Siiski leiab ta pika mõtlemise järel, et tal on sellised lihtsamad hobid ikka ka. Näiteks metsas
hulkumine. „Seda ma teen suvel kohutavalt palju. Ma ei ole rannainimene, ei salli päikse käes
vedelemist. Metsas võin ma kolada kilomeetreid ja tunde. Tore, kui on midagi korjata ka kuid
ka niisama on hea kooserdada. Närv käib maha ja pärast tuleb hea uni. Talvel pole und ollagi.“
Lugeda meeldib Vivianele ka, kuid seda valdavalt suvel. Talvel pidada „pea laiali olema“, siis
ei saa lugeda. Kuid Võsu lähedal Koolimäel on külas raamatukogu, kust Viviane võtab virna
raamatuid ning loeb. „Suvel ma võin ikka väga palju lugeda,“ on Viviane endaga rahul.
„Mulle meeldib ka süüa teha, küpsetada, heegeldada ja kududa. Ja kui noorem olin, siis ma
tegin kõik riided ise, sest midagi polnud saada. Praegu ma tegelen käsitööga periooditi ja kui
hea idee tuleb, siis õmblen, selliseid hädapäraseid asju.”
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Mida pead oma senisteks suurimateks õnnestumisteks elus?
„Elu suurimat ma ei oskagi öelda. Unistasin lauljaks saamisest – see õnnestus. Sain konservatooriumisse sisse ja 25-aastaselt olin solist, siis
sain õpetajaks ja osakonna juhatajaks. Selline
järjepidevus ja asjade areng on ju päris hea. Ma
pean suureks õnnestumiseks ka seda, et mul on
tütar, kes huvitub samadest asjadest, millest
minagi. “ Viviane tütar Maria õpib EMTAs laulmist.
Enne õppis Maria Elleri muusikakoolis laulmist
just oma ema käe all. Juba üsna pea naaseb ta
Tartusse, et laulda W. A. Mozarti „Figaro pulmas“
Mõnikord käib Viviane kodumetsast
kaugemalgi...

Cherubinat.

Viviane peab suureks õnnestumiseks ka seda, et tal õnnestus autosõit selgeks õppida: „50-aastaselt autojuhiluba saada on hea saavutus,“ arvab Viviane ise.  
Kas tänu laulja elukutsele oled pidanud millestki olulisest elus loobuma ka?
Vist mitte. Vähemalt ma ise ei tunne seda. Tegelikult on 20 aastat olnud ilma nädalalõppude ja
pühadeta, sest kui ristiinimene puhkab, siis kunstiinimene töötab. Aga ma ei pea seda ohvriks,
ma olen sellega nii ära hajunud. Teinekord on nii hea tulla nädalavahetusel selleks kokku, et
hakata laulma. Kui keegi nuriseb, siis ma ei saa aru, mille poolest on pühapäev teistsugune
päev kui mõni muu päev nädalas. See on kõikide kunstiinimestega nii – töörahva lõbustajad!
Sellega harjub, see ei häirinud mind õpilasenagi mitte.  
Mis sind ärritab või mis sulle ei meeldi?
Vahel mulle tundub, et ma olen valinud totra elukutse. Sellest näivad teadvat kõik inimesed
maailmas ja nad kipuvad väga kõvahäälselt oma arvamust avaldama. Aga ma olen õppinud
sellele mitte reageerima, väga vaevaliselt küll, aga mis ma ikka vaidlen, teine osapool peab
kõigepealt olema vaidluse tasemel.
Mis on laulja parim omadus?
Lisaks ilusale häälele on heal lauljal teadmine, et ta ei saa ilma laulmiseta olla, ta hing vajab
seda. Niisama hääle tekitajaid on palju, kuid need erilised inimesed tunnen ma ära. Seda
tunnete te kõik, kui panna erinevaid soliste kõrvuti laulma. Ühe puhul sa unustad ennast
kuulama ja nautima, üks köidab ja teine ei köida.
Heal koorilauljal on tohutu armastus laulmise vastu ja tahtmine laulda. Niisama lihtsalt selts12

konna mõttes kohal käia pole mõtet. Tänapäeva noorte juures ongi selline viga, et laulda
meeldib, aga puudub arusaam, et kui sa oled kuhugi koori läinud, siis on su kohustus seal käia
ja oma koht täita. Kui sa kohal ei käi, vead sa teisi inimesi alt. Selle peaks koori sisseastujale
nina peale kirjutama.
Naiskoori juures ma näen, et on kord majas. Samas oma igapäevases töös teiste kooride juures näen ka selliseid proove, kus on kord üks seltskond kohal ja järgmine kord teine. Puudub
teistega arvestamise oskus. Ma ei saa aru ka sellest, kui kooriproov algab UMBES kell kuus.
Mõnes kohas on see teema pidevalt üleval – minu ees seisab 15 inimest ja laulmise ajal tuleb
uksest veel keegi ja veel keegi, valitseb täielik korralagedus.
Milline on laulja halb omadus?
Laiskus. Professionaali puhul täiesti kindlalt. Peab olema tahe pidevalt õppida, end täiendada,
kuulata kontserte, vaadata etendusi – ühesõnaga pead olema kursis kõigega, mis sinu ameti
vallas toimub! Kui oled laisk, sinust head lauljat ei saa.

Vivianega lobises
Ingrid Maasi, I sopran
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Ehiks minno ilosahe, kallis kull’a mu sõsarõni
naiskoori ajalugu moeteljel

1950. aastatel valmistas iga laulja endale ise kleidi, polnud ühtset tegumoodi, vaid üks
materjal. Esimesed ühised kleidid kontsertidel esinemiseks tehti 1956. aastal ning need
olid pikad valged, kraeta ja kinnisega õlal. Laulupidudel kanti alates 1955. aastast lühikesi
valgeid kleite punase paelkaunistusega.
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1958 sai koor Riias toimuvaks II üliõpilaslaulupeoks põlvini ulatuvad valged voltidega kleidid,
kuhu peale käis valge boolerojakk. Kleidi pihtadel kanti Tallinnas kunstikombinaadis valmistatud rõhkudega nahkvöösid. Jalas käisid Saksa Demokraatlikus Vabariigis toodetud valged
madalad rihmikud, mille iga laulja pidi oma raha eest ostma. Ainsaks aksessuaariks tohtis
olla kaelusele kinnitatud sõlg ning hiljem seoti kaela ka Gaudeamuse rätikud.

Kleidid olid õmmeldud tipptasemel ning tänu rõhkudele ka kaunid ja moodsad. Laulupidudel
tõid kleidid alati kaasa suure tähelepanu ning need kleidid jäid laulupidudel kandmiseks ka
pärast uute esinemiskostüümide valmimist. Õhuke materjal oli suvel lauljale mugav kanda.
Kleidiriide kapriissuse tõttu pidid lauljad pesemise ja triikimisega palju vaeva nägema, nimelt
sai riide sirgeks vaid peaaegu märjalt triikides. Voltidega seeliku ja jaki triikimine võttis aega
kokku kuni neli tundi, kuid pärastist kortsumist polnud karta.
Heivi Pullerits, tolleaegne esinaine, meenutab, kuidas suur vastutus kallite kleitide ja vööde ees
tegi ta varanduse ülelugemisel eriti hoolsaks. Suur kohusetunne viis ta enne raamatupidamise
kontrollreidi veenduma kõigi riiete olemasolus, sealjuures ei märganudki ta, et kõrvalruumis
töö lõpetanud inimesed keerasid vaheukse lukku. Õnneks kuuldi lõpuks kloppimist ning
hoidlas ta ööd veetma ei pidanud.
Tolleaegsetele lauljatele on meelde jäänud ka 1960. aasta üldlaulupidu, mil paduvihmast
vettinud vööd andsid valgetele kleitidele värvi ning punaste lippude alla varjunud neidudel
kleidid roosaks muutusid. Vihmamärjad kleidi ei tahtnud ööbimiskohas kuivada, kuid hommi15

kuks suudeti oma kleidid siiski kuivaks triikida. Naislaulupäevadel aga läksid tüdrukud, kes
eelnevalt olid oma kleidid kala- ja õllekastide peale visanud, vabatahtlikult koos esinemiskleitidega merre.

1967. aastast kandis naiskoor põlveni ulatuvat kreemikat villasest riidest kleiti, mille
rinnaesisel tikandid. Kingad olid valged ja kinnised ning kleidi juurde kuulus vaid koori märk.
Kleitide hooldamises midagi rasket ei olnud, esialgu püüti kasutada vaid keemilise puhastuse
teenuseid, kuid hiljem hakkasid lauljad raha kokkuhoiuks kleite ise pesema.
Lauljad pidasid kleite väga ilusaks ning tegumood kõlbas kõigile suurustele. Kuna tol ajal
valitses ka miniseelikute mood, üritas mõni laulja oma kleiti lühemaks teha. Selle suhtes oli
aga kord karm ning tüdrukud, kellel kleit ulatus põlvest kõrgemale, kutsuti korrale. Seljas olid
kleidid mugavad, kuid suvel kandmiseks liiga soojad ja talvised.
1975. aastal valmisid naiskoori esinemisriieteks jakist ja seelikust koosnevad tumesinised
kostüümid. Need ei vahetanud eelmisi täielikult välja, vaid andsid võimaluse esinemiskostüümide vahel valida. Klementi õmblusateljees valminud, oli see tolle aja kohta väga moekas
komplekt ning tänu tugevale materjalile ei saanud kostüümiga midagi hullu juhtuda. Tumesinise
kostüümiga kõlbas nii laval esineda kui rongivagunis magada, ilma et lauljad oleks pidanud
hoolduse pärast pead vaevama.
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Kahjuks nägi komplekt laval süngevõitu välja, pisut elustasid kostüüme Gaudeamuse pidude
jaoks tehtud rätikud. Süngust prooviti parandada pikkade valgete teksariidest seelikutega, kuid
nende õmblustöö oli keskpärane ja see variant kaua vastu ei pidanud. Nagu paljude esinemiskostüümide puhul, oli probleemiks sobivate suurusnumbrite leidmine. Õnneks väiksemate
neidude puhul sai asja parandada seeliku pihani tõstmise ning jakivöö kokkutõmbamisega.
Naiskoori praegused punased rahvariided on aastast 1978. Rahvarõivastel on punane villane seelik, millele tublimad koorilauljad kohusetundest ise pihikuosa külge õmblesid. Seeliku
peale käivad käised, mis on valmimisajast sõltuvalt erinevate tikanditega. Rahvarõiva juurde
käivad klassikalised vöö ja sõlg ning oma koori lauljat märkavaks tegev punane pärg. Pärgi
on samuti erinevaid: vanad, mille ümber kuldne pael, ning uued, litritega, tehtud 2004. aasta
laulupeoks. Komplekti juurde käivad mustad kinnised kingad ning valged põlvikud. Kott peab
olema rahvariietega kooskõlas, näiteks linane.
Hooldada tuleb rahvariideid vaid ülima õrnusega, käiseid pesta leiges seebivees ning seeliku
hooldamiseks kasutada keemilise puhastuse teenuseid. Seelikusabade kaitseks peab olema
seeliku ääre sisemisele poolele õmmeldud valge puuvillasest riidest riba.
Nii nagu rahvariided on ajatud, näevad ka naiskoori lauljad rahvarõivastes ikka ja alati head
ja säravad välja. Lauljate punased seelikud ning pärjad jäävad inimestele alati silma ning
laulupidudel kulub aeg tihti turistidele poseerimisele.
Rahvarõivaste mugavus sõltub enamasti sellest, kui tihedalt vöö endale ümber keerata. Kahjuks
kõikidele täpselt parajaid rõivaid ei jagu ning tihti näeb vöö alt ulatuvat seelikuvärvlit, maas
lohisevat seelikusaba või kõrvadeni vajuvat pärga, mis kandjale just mugavust ja vaatajale
häid tundeid ei tekita.
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Kui esinemine on rahvariietes, tuleb kaasa võtta seelik, käised, kingad, põlvikud, vöö, sõlg
ning pärg. Seega on rääkida loetlematult lugusid äpardusest, kus mõni rõivaosa ikka maha on
ununenud. Viimane meeldejääv juhtum rahvariietega on kindlasti Tartu 2009. a laulupidu, kus
lõppematu vihma käes muutsid lauljate punased seelikud jalas olnud valged põlvikud roosaks.
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Aastal 1982, Tartu Ülikooli 350. aastapäevaks, sai naiskoor taas uued esinemiskostüümid.
Seekord pikad, valgest krobelise pinnaga materjalist maani kleidid, mille ülaosa meenutas rahvariidepluusi. Tänu kleidi pikkusele, paksule materjalile ning pikkadele varrukatele oli
laulja kogu aeg soojas hoitud. Ainsad kleidi juurde lubatud ehted olid sõlg ja koori märk. Vahel
tõmmati kleidi piht kokku rahvariidevööga.
Kleidid mõjusid harilikena, väga silma ei paistnud. Samas ei tohtinud teha ka jumestust väga
silmatorkavaks, sest koor pidi olema üks tervik. Hoolduseks viidi kleidid esialgu keemilisse
puhastusse, hiljem pesid kleite ka lauljad ise. Lauljale tegi taas elu kergemaks kleitide mõnus materjal, mis ei kortsunud. Kleitide ja laulja enda väljanägemisel peeti silma peal ning
mõned autoriteetsemad lugesid teistele sõnu peale. Lauljaid oli nii palju, et sai lubada mõne
lavale sobimatu kõrvalejätmist. Pikkade kleitide puhul oli probleemiks alläärte erinevus, see
ulatus mõnel kõrgemale, mõnel madalamale, lühemad neiud pidid leidma kleidi, mis päris
maha ei ulatuks.

Mõnel korral on koor esinenud ka laenatud riietega. Ülikooli 1982. aasta juubeliüritustel riietas
naiskoor end vanaaegseteks preilideks.
Naiskoori 50. sünnipäeval (1995. aastal) sai uueks esinemiskostüümiks siidikostüüm. Siidikostüüm koosnes kahest osast: maani V-kaelusega pikkade varrukatega kreemivärvi aluskleit ning selle peal hallikassinine poolpikk eest riidenööpide ja lõhedega varrukatega jakk.
Kostüümi hellitusnimeks sai CD-kostüüm. Siidikostüüm läikis veidi pidulikult ning kooripilt
oli ühtlane, sest ei paistnud välja ei liigsed kilod, kõverad jalad, ega keha muud iseärasused
(näiteks rasedus). Teisalt mõjus koor hallide hiirekeste kogumina, selle vastu võideldi erksate
huulepulkade ja põseruužiga. Riietus polnud ka välisreisidele kaasavõtmiseks piisavalt efektne,
neil puhkudel võeti kaasa rahvariie.
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Siidikostüümi kandes käis jalas ihuvärvi
sukk ja tume king. Lauljatel olid kaelas
valged tehispärlid ning teenelistel lauljatel lilla-sini-valged lindid üle parema õla.
Tänu kergele kaalule ja vähesele kortsumisele oli siidikostüüme esinemistele
lihtne kaasa võtta. Ka riietumine käis väga
kiiresti ja seljas istusid riided mugavalt.
Probleemiks kujunes tihti see, et kostüüm
läks elektrit täis ja liibus mööda jalgu, antistaatikut aga riietusruumis kasutada ei
tohtinud, kuna see pidavat häälele hävitavalt mõjuma. Nii tekkisid mitmel lauljal
lavale astudes aluskleidi asemel jalga
liibuvad siidipüksid. Mõnikord, nt aula rõdul esinedes, jäeti ka teksapüksid kleidi
alla või sukapüksid jalga tõmbamata, sest
pealtpoolt polnud ju midagi näha. Ühtlast
kooripilti rikkus alumiste seelikuäärte erinevus: kellel kleit pikk, kellel lühike ning kellel alläär viltu nihkunud. Sage oli ka pärlikee
kaotamine või mahaunustamine.
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Praegused riided valmisid moekunstnik Reet Ausi kavandi järgi. Esimest korda kanti neid
2007. aasta märtsis toimunud kontsertreisil Itaalias. Kostüümi seelik on maani, lina-puuvillasest riidest. Valge pluus on puuvillane ning oma voltide ja pitsiga väga naiselik. Piha tõmbab
kokku helepruun vöö, kus küljes hõbedakarva rõhud.
Kostüümi juurde käib must kinnine king ja nahavärvi sukk. Ehted peavad jääma tagasihoidlikuks ja silmapaistmatuks, kuid pea kohustuslikud on naiskoorile omaselt punased huuled,
ilmekaks võõbatud silmad ja punavad põsed. Omaette traditsiooniks on saanud juustesse
põimitud punutised, mis jätavad pitsilise pluusikrae kõigile nähtavaks.
Kostüüme on lihtne hooldada, tuleb vaid valgendajast eemale hoida. Natuke peavalu tekitab
krookelise pluusi triikimine, kuid laval ilus olemine väärib seda vaeva. Esinemiskostüümi
lõikeid tehes on silmas peetud, et tegumood sobiks kõigi lauljate kehakujude ja -suurustega.
Pluusi lõige nõuab automaatselt head rühti.
Põhiline äpardus, mis nende esinemisriietega juhtub, on rõhkude mahaunustamine. Nendel
puhkudel on pihale pandud kas või tavaline pseudo-Gucci vöö ning tagumisse ritta varjutud.
Mitmel tüdrukul on pesupulber muidu beežid seelikud valgeks pesnud. Vanemad lauljad on
pidanud pragama ka tüdrukutega, kellele riided nii väga meeldivad, et isegi kooriväliselt neid
kannavad.  
Üks esinemiskostüüm peab kestma aastaid, seega disainis moevooludega kaasa ei minda.
Siiski leiavad lauljad, et meie kostüüm on teiste naiskooride riietustega võrreldes pea alati
ilusam ning sobib meie akadeemilise, kuid noorusliku ja julge olekuga.
Autor tänab suure abi eest järgmisi naiskooriga seotud inimesi: Heidi Saretok, Heivi Pullerits,
Tiina Sarjas, Pille Säälik, Mae Juske.

Maarja Malmet, I sopran
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Koori koosseis hooajal 2009/2010
I sopran

Dirigent            Triin Koch

II sopran

1. Anneli Lunts

Koormeister    Ene Ahven

1. Edith Thomson

Hääleseadja    Viviane Kallaste

2. Eva Verbiaš

2. Eve Rannamäe
3. Grete Maipuu

3. Helen Lempu

4. Heidi Raidma

4. Helene Urva

5. Helena Hütt

5. Ingrit Part

6. Ingrid Maasi

6. Kirsi Masso

7. Liina Saksing

7. Kristina Kodas

8. Maarja Malmet

8. Laura Kukk

9. Maarja Ülper

9. Laura-Liisa Muru

10. Margot Hein

10. Leelo Punak

11. Maria Loginova

11. Leena Rappu

12. Piret Sütt

12. Liina Viks

13. Rea Sepping

13. Marion Mitt

14. Silja Aliste

14. Merli Aksen

15. Triin Sakermaa

15. Tiia Teder

16. Tuuli Suurkivi

16. Ülle Lehtmäe

17. Ülle Ploompuu
I alt

II alt

1. Aili Sarapik

1. Aigi Margus

2. Annika Veske

2. Hanna-Liisa Ennet

3. Anu Salujärv

3. Kadri Kiisel

4. Erika Laidla

4. Kärt Kallaste

5. Grethe Juhkason

5. Kristina Tõnismäe

6. Jaanika Saarmets

6. Laura Mähar

7. Janika Aav

7. Mae Juske

8. Kadri Lind

8. Mari Kalling

9. Kristi Kuningas

9. Monika Mändmaa

10. Pille Säälik

10. Ragne Kasesalu

11. Reet Kivisild

11. Regina Ohak

12. Reet Ristmägi

12. Svea Pärsimägi

13. Riste Auväärt
14. Tiiu Sinipalu
15. Triinu Arak
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Koorivanemlusest
Hooaeg 2009/2010 on minu jaoks eriline. Esiteks muidugi sellepärast, et kooril on kevadel
juubel, kuid aasta on minu jaoks oluline ka seetõttu, et mind valiti 56-liikmelise Tartu Ülikooli
Akadeemilise Naiskoori (TÜAN) koorivanemaks.
Koorivanemaks olemine ei ole olnud pelgalt bussis kohaloleku kontrolli tegemine, lauljate
sünnipäevade meelespidamine või nende hääleseadesse saatmine, nagu kõrvalt vaadates
võib tunduda. Lisaks mitmetele kohustustele on sellel ametil ka väga suur sisemine väärtus.
Nüüd on mul naiskooriga palju isiklikum suhe kui varem, sest erinevate ülesannete tõttu tuleb
mul suhelda kõigi lauljatega ning ma pean neile ka eeskuju näitama. Koorivanema amet on
mulle juurde andnud konkreetsust ja julgust suhelda. Samuti saan ma selles ametis käiku
lasta oma parimad küljed: kohusetundlikkuse ja täpsuse.
Kuigi TÜAN oli loomisaastatel tükk maad suurem kui praegu – ülikooli aulas esinedes on koor
praeguse kolme rea asemel täitnud koguni seitse rida –, siis ka ligi 60 liikmel silma peal hoidmine on mõnikord üsna aeganõudev. Vaatamata ajakulule soovitan kindlasti kõigil lauljatel,
kellele koorivanema kohta pakutakse, see vastu võtta, kuna see annab TÜANis laulmisele
hoopis uue väärtuse ning on kogemus, mis tuleb kasuks ka koorivälises tegevuses.

Koorivanem Leelo Punak, II sopran

Koorivanema amet EI OLE kurnav!
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Kuulsad vilistlased
Vaikimine oleks vale

Naiskoori vilistlased olid lahkesti nõus meile avaldama oma mõtteid naiskooris veedetud aja
kohta. Suur tänu neile selle eest.
Meie kõrgema lennuga vilistlastele esitasin viis küsimust.
1) Nimetage omadussõna, mis meenub, kui kuulete nime Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor.
2) Kui te ei oleks laulnud naiskooris, siis mida oleksite kõik need teisipäeva ja neljapäeva
õhtud teinud?
3) Milline esinemine on jäänud kõige eredamalt meelde ja miks?
4) Kas ja kuidas on naiskoor mõjutanud teie edasist elu?
5) Mida soovitaksite praegustele Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori lauljatele?

Ingrid Rüütel, tunnustatud folklorist ja rahvamuusikauurija
1) Omadussõna on raskem leida, iseloomustaksin koorielu pigem
sõnadega laulurõõm ja akadeemiline seltsivaim, mille lõi meie
unustamatult särav koorijuht Richard Ritsing.
2) Raske öelda, ega mul kuigi palju vaba aeg üle jäänudki. Mängisin ju ka veel ülikooli rahvakunstiansambli rahvapilliorkestris ja
tegutsesin üliõpilaste teaduslikus ühingus.
3) Esimene Baltimaade tudengite laulupidu Tartus Kassitoomel,
kus valitses tõeline Balti vaim. Aga ka see, kui laulsime ülikooli
peaukse juures esimestele Soome professoritele, kes pärast sõda
Tartut külastasid, Soome hümni (ehk siis Eesti hümni Soome sõnadega). Oli ju Hruštšovi sula.  
4) Paraku lahkusin koorist perekondlikel põhjustel, seoses lapse sünniga juba enne ülikooli
lõpetamist ja pärast enam sidemeid ei olnud.
5) Ikka jätkuvat muusikaarmastust ja toredaid ühiseid ettevõtmisi!
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Laine Jänes, Eesti vabariigi kultuuriminister
1) Kristallselge.
2) Oleksin laulnud naiskooris.
3) Mart Saare 100. sünniaastapäevale pühendatud võistulaulmine
1982. a.
4) Palju toredaid kaaslasi kogu eluks.
5) Hoidke taset ja särage!

Triin Koch, Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigent
1) Hullult ilus! Igas mõttes!
2) Ilmselt istunud Elleri muusikakoolis ja harjutanud – veel ja veel
ja veel...
3) Raske vastata. Eks igas kontserdis on omad eredad hetked,
sekundid. Aga see siiani kõige eredam, on loodetavasti kohe-kohe
tulemas...
4) Naiskoor ongi minu elu.
5) VIISIPIDAMIST!!!
Annelii Traks, mudilaskooride üldjuht XXV laulupeol
1) Ürgse väega koor.
2) See oli nii orgaaniline osa elust, et ei kujutanud muud ette.
3) Naiskooride võistulaulmine Tallinna Mustpeade majas, kus Sviridovi „Tõ zapoi mne tu pesnju” esitus tõi nii žüriile, tavakuulajaile
kui ka lauljaile endile kananaha ihule. Tulemuseks I koht! Samuti
meenub kahenädalane kontsertreis kuues liiduvabariigis (igas pealinnas kontsert) kahes bussis 80 naisega – see oli vägev!
4) Ja kuidas veel! Olen koorijuht ja toetun oma töös väga palju just
Vaike Uibopuult saadud kogemustele.
5) Hoidke oma dirigenti!
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Heli Mattiisen, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja
1) VAIMUSTUS.
2) Küllap lugenud veel rohkem raamatuid või hakanud matkaklubi
liikmeks.
3) Tegelikult on meeles see, et kõikidel esinemistel tuli endast maksimum anda. Vaike mõjus koori ees nii intensiivsena, et ka lauljad
ei saanud midagi pooles vinnas teha. Veidi kripeldavana on meelde
jäänud üks kontsert Estonia kontserdisaalis (aastat kahjuks ei mäleta), kus meil oli sõbrannaga väike soolojupp, mis läks üsna metsa.
Eks sellepärast meelde jäigi, et läks metsa ja Vaike tegi kurja nägu.
4) Sain endale koorist palju ja erinevaid sõpru, kellega muidu ei oleks kokku puutunud. Naiskoori reisid olid alati väga põnevad – vaevalt oleksin omal käel näiteks Siberisse sattunud.
Selgeks said mees(nais)konnana toimimise reeglid – nii selle väärtused kui kohatine pahupool
ja nipid, kuidas sellega toime tulla. Esinemisjulgust andis kindlasti, nõnda et hilisemas elus
ei ole mul avaliku esinemisega probleeme olnud. Ja püüdlust täiuslikkuse poole sisendas
ning teadmist, et see peabki püüdluseks jääma.
5) Eks ikka püüdlust muusikalise täiuslikkuse poole ning rõõmu kireva ja samas ühtse tervikuna toimimise üle!
Urve Tiidus, Kuressaare linnapea
1) Naiselik ja auahne. Ja veel meenuvad kuulsad luukambrid, kus
dirigent Vaike Uibopuu ikka lati väga kõrgele seadis!
2) Küllap oleksin laulnud mõnes teises kooris.
3) Kindlasti need korrad, kui laulsime Tartu Ülikooli aulas „Gaudeamus igitur“.
4) Harituse mõttes on olnud kõige olulisem mõju. Palju laule eesti
koorimuusika kullafondist on ikkagi peas ja meeles.
5) Akadeemilist ja professionaalset edu alati! Elurõõmu ja õnne
igasse päeva! Head juubeldamist!
Lugedes võis tõdeda, et naiskoor on üks ütlemata ilus ja siiras kooslus, mis toob meid ikka
ja jälle ülikooli kuue samba alla kokku.

Vilistlasi küsitles Helen Lempu, II sopran
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Mis maksab muretsemine ehk Kuidas teha head
juubelit?
Intervjuu Vaike Uibopuuga 4. märtsil Werneri kohvikus.
Vaike, missugused on su jaoks olnud naiskoori juubelid?
Minu ajal on olnud 9 juubelit. Meeldejäävamad on kindlasti olnud viimased kaks. Aga esimesed mitte, see oli koori tundmaõppimise aeg. Siis laulis kooris 175 lauljat, üks häälerühm oli
37 lauljat, iga proov oli kui laulupidu, toolide tõstmine, puudujate märkimine. Üksi laulmine ei
läinud toona läbi, kes hakkas nutma, kes läks ära. Sealt siis ka legend, et dirigent on range.
Ilusamad juubelid on olnud need, mil kontserdid on jagatud mitmele päevale: esimesel päeval  
kirikukontsert, teisel aulakontsert. Mõnikord sai käidud end ka Tallinnas näitamas. See oli
küll väsitav, aga märk sai maha pandud. Elagu juubelid!
Kumb on pingutavam, kas juubel või konkurss?
Konkurss ikka, seal on kohal žürii, mis paneb teisiti pingutama. Igal konkursil on oma kõlakultuur. Kui minna Serbiasse, siis seal maksab suur hääl, kui põhjamaadesse, siis neile meeldib
meie kõla. Belgias sattusime proffide konkursile, see oli suur teadasaamine...
Koorijuhi töö juubeliaastal on tegelikult ikka sama – laulud peavad selgeks saama. Juubeliaasta on tehniliselt keerulisem, aga kui on hea juhatus, st kõik on kenasti organiseeritud,
tuleb enamasti ka hea kontsert.
Kust sa energiat võtsid? Eriti viimasel juubeliaastal, kui koori ees olid?
Muusikast endast saad energiat, siis oled virge, pärast põed. Apsakaid on alati olnud, ma
pole eriline inimeste tundja, siis
lähen metsa ja räägin puudega.
Praegu käin masseerija juures,
kes masseerib kogu „saasta“ kehast välja. See on küll liigestele
valus, aga ülejärgmisel päeval on
enesetunne hea.
Triin teeb ennastunustavalt tööd,
teda peaks mu meelest puhkama
sundima, muidu kulutab end ära.

Ei mingeid järelandmisi!
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Kui keeruline on juubelikava kokku panna?
Tuleb varakult alustada. Samas
on hunnik laule, mis peavad kavas olema. Viimasel ajal toimub
valik alateadvuses – mingid jõud
aitavad...
Repertuaari valikul on kindlasti
vaja, et dirigendi kõrvad oleks
omal kohal, aga samas sõltub kõik
laulja häälest, musikaalsusest ja
Energiat saab ammutada metsast.

muusikalisest taustast. Mida aeg
edasi, seda rohkem oli muusika-

kooli lõpetanuid – võimalus lauljaid valida võimaldas kavva võtta ka raskemat repertuaari.
Aga ka lihtsaid asju võib hea kooriga suurepäraselt teha.
Kõik lauljad ei ole viisipidajad, kuigi peaks. Seda oskust on võimalik arendada, küll aga mitte
lõpuni. Siis tuleb aeg-ajalt (lindistusel, konkursil) paluda vait olla. Aga enne on kokku lepitud,
et solvuda ei tohi. Siiski on mõni solvumine kestnud aastaid.
Ants Soots on öelnud, et kõik laulud ei ole koorilaulud. Levilaulud on praegu kõva sõna, näis
millal see buum mööda läheb. Kui lähed välismaale, ei kuula keegi neid, sest need lood on
oma näota.
Millised heliloojaid oled juubelikavva valinud läbi aegade?
Tormis loomulikult, hiljem ka Mägi, kes hakkas naiskoorile rohkem kirjutama. Nystedt on ka
omaette nähtus. Heliloojaid valid ikka oma kõrva ja tausta järgi, mis haridus sul on, mida
kuulanud oled või mida vanemad on kaasa andnud.
Missugused laulud on naiskoor suureks laulnud?
Ernesaksa „Sinu aknal tuvid“. Meenub, kui laulsime 90ndatel seda lugu Itaalias kontserdil,
järsku tekkis saalis haudvaikus ja mul jäi mulje, et kõik on läinud, saal on tühi. Kuid siis tuli
selline aplaus… Teine naiskoor, kes pärast meid pidi esinema, ei tahtnudki enam lavale minna.
Viimasel ajal meeldib mulle „Mis maksab muretsemine“, Tormis kaevas selle rahvalaulude
varamust välja ja tegi meile lauldavaks. C. Kreegi „Meil aiaäärne tänavas“ on ürgse sõnumiga,
muidugi ei saa üle ega ümber Tormise „Lauliku lapsepõlvest“.
Mis meenub nõuka-aegsest repertuaarivalikust?
Nõuka ajal oli kohustuslik igasse kontserdikavva panna sisse „rasvaprotsent”,  näiteks
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laulud Leninist või parteist. Natuke klassikat panime ka igasse kavasse. Keegi ütles mulle,
et sina oled siin Tartus naljakas, algul laulad Leninist ja parteist ning pärast palud vaimuliku
muusika abil jumala käest andeks.
Aktusele pidi minema ikka parteilauluga, kevadkontserti pidi ka alustama selles stiilis, kava
pidi ju enne esinemist ette näitama ja kooskõlastama.
Naiskooril olid oma laulukogumikud kümmekonna erineva lauluga. 1970ndate keskel trükiti
ühte juubelikogumisse missa ja veel Händeli ja Bachi muusikat. Kontrollorganis sain sõimata:
„Mis te olete teinud, laulikus on 13 vaimulikku laulu!?“ 1985. a läks naiskoori 70 inimest koos
RAMiga Soome „Kalevala 150“ pidustusi päästma. Keegi meesfunktsionäär parteimajast
õpetas vene aktsendiga: „Teate, Soomes on niimoodi, et varastatakse väga palju!” Vastasin, et
väga hea, ma ütlen tüdrukutele, et nad hoiaksid oma asju! Vastus oli aga selline: „Ei, tüdrukud
hakkavad varastama!” Toona olid kaasas ka „koputajad“, kõik teadsid, et bussis istuvad „kaks
lolli”, kes kamandavad „kohvrid välja, kohvrid sisse”, sest päevaplaani ei teatatud – kogu aeg
oli hirm, et keegi läheb jooksu.
Kuidas on koor selle pika aja jooksul muutunud?
Varem ei olnud võimalusi ja tahtmist koorist ära minna, olid kohtumised nn kosilaskooridega,
kust tihti leiti oma tulevane abikaasa. Nüüd on nii, et tuleb neiu kohvriga ja ütleb, et läheb
ära paariks kuuks, pooleks aastaks, aastaks. Kui ühest häälerühmast läheb korraga ära
kolm kuni neli lauljat, siis on see dirigendile kaos – iga nägu on ju loetud, kõigiga arvestatud.
Vanasti ei lauldud kooris üle 10 aasta. Pärast kooli lõpetamist jäid Tartu inimesed küll koori,
kuid ajapikku tekkis palju teisi koore, kuhu koori kasvandikud läksid.
No ja enne oli kolmekümnene laulja juba vana laulja. Erandiks läbi aegade on olnud Irene
Maaroos, kes oli üle 60, kui koorist lahkus. Aga tal oli ka suur hääl, see oli tema puhul võimalik.
Mis on tippvorm kooril, kus igal aastal vahetub sisu?
Tunne on kogu aeg selline, et olen võimeline hüppama 2 m 10 cm, kuid reaalselt hüppan
natuke üle meetri. On tohutu energia äraandmine, kõik tundub aeg-ajalt nii mõttetu. Lisaks
tekib hirm, kui proovis on kohal vaid pool koori või kui lauljad tulevad kohvritega – mina lähen
Saksamaale, mina Taani või Londonisse ja järjekord on veel pikk... Aga kava on ju harjutatud
just selle koosseisuga ja iga laulja on dirigendi jaoks oluline.
Vilistalaskooriga on lugu stabiilsem. Tunnen rõõmu, sellest mida teen, lauljatel on kokku
suur hääl. Mind rõõmustab, kui laul on puhtam, elegantsem, siis saan endale kodus õlale
patsutada. Vilistlaskooriga on tulnud rahulolu, sest inimesed on samad, hääled on küpsed.

Vaikega käisid kohvikus Mae Juske (II alt), Leena Rappu (II sopran) ja Maarja Ülper
( I sopran)
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Minu kõige parem õpetaja
Kui mul paluti vahendada dirigent Vaike Uibopuuga seotud muljeid ja mälestusi, olin esialgu
pisukeses kimbatuses. Mida?! Käin ju kaks korda nädalas TÜ Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori proovides, saan vett ja vilet nagu iga teinegi. Kõik toimub siin ja praegu. Iga kooriliige
võiks sellest pajatada. Samas...
Hakkasin Tartus Tähe tänava lastemuusikakoolis klaverit õppima kuueaastaselt, aastal 1966.
Juhtus nii, et n-ö päriskooli ma sel aastal ei läinudki. Oli üksjagu eriline tunne suunduda lasteaiamängude juurest otse Suure Muusika rüppe. Nii palju kui mäletan, hakkas solfedžo mulle
kohe meeldima. Mõistsin, et mulle püütakse solfedžotunnis avada mingi põneva salakeele
koodi. Selle keele lahtimuukimine oli põnev ja paeluv, eriti teejuht Vaike Uibopuu saatel. Kartsin
ja austasin teda, samas tundsin suurt osadust tema ja muusikaga koos olles. Muusikateooria
aluseid väiksele lapsele selgeks teha ei ole kerge, kuid Vaike oskas avada oma õpilastele ukse
muusika võlumaailma. Toona ei teadnudki ma, et ta on ka koorijuht.
Möödus hulk aastaid. Põgusalt kohtusin Vaikega TÜ kammerkooris lauldes, uuesti sattusin
tema dirigendikäe alla alles sajandivahetuse laulupeol. Kui hakkas kõlama laul
„Ta lendab mesipuu poole“ ja lauljate ette
tõusis Vaike Uibopuu, ei saanud ma tundeliigutuse tõttu silpigi suust. „Siin see nüüd
on, nendesamade hetkede pärast oleme
kunagi elus kokku saanud!“ suutsin mõelda. Alles siis, kui laul kordamisele tuli, olin
võimeline enamvähem adekvaatseid noote
esile manama.
Möödus veel kümmekond aastat. Vahepeal
oli mu neljast lapsest noorim, Erika, hakanud õppima Tartu Karlova Gümnaasiumi
koorilauluklassis. Oh, ma sain jälle suhelda
inimesega, kes teadis, mis on suur terts ja
vähendatud juhtseptakord! Valinud edasiõppimiseks Tartu Ülikooli, liitus ta koorilauluhuvilisena mõistagi ka ülikooli naiskooriga. Põlvkondadevaheline sild oli rajatud...
Ühel kevadisel nukravõitu pärastlõunal viisid sammud mind nagu iseenesest ülikooli
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Vaike koos oma õpetaja Arvo Ratassepaga.

peahoonesse, kus algas ülikooli naiskoori kevadkontsert. Mõtlesin, et istun natuke, kuulan,
vaatan oma lapse esinemist ja sukeldun taas halli argipäeva. Äkki istus minu kõrvale – Vaike
Uibopuu! „Tere! Kuule, tule õige vilistlaskoori laulma!“ sõnas ta. Misasja?! Ma polnud ju kunagi naiskooris laulnud! Mis saab, kui ma äkki ei oska... Aga – ta mäletab mind, oma sadade
õpilaste hulgast! Kutsub! Imelugu! Ja paari päeva pärast leidsingi end kooriproovist, kuidagi
kogemata ja küljetsi. See oli õnnistatud kutse!
Nüüdseks olen koos kooriga osalenud võistulaulmistel, kirikukontsertidel, naislalu seltsi laulupäevadel, juubelilaulupeol, higistanud lavahirmus, laululaagris, luukambris ja Itaalia-reisil.
Harjutame Erikaga kodus duetis teineteise partiisid. Tütre dirigent Triin Koch ei jää nõudlikkuselt ja muusikatunnetuselt Vaikele sugugi alla.
Igaühel meist on kuskil mälusopis mälestus oma Kõige Paremast Õpetajast. On jäänud fotod,
oskused, meenutused, põgusad kohtumised eluteel... Kuid mina saan oma õpetajaga kaks
korda nädalas kokku, ei söanda talle ei „teie“ ega „sina“ öelda, püüan kõigest väest, saan
pragada, kuulan luduskõrvu ta iroonilist noomimist, olen rõõmus, kui mõni raske koht viimaks
kaunilt kõlama hakkab... nagu ei olekski nelikümmend aastat mööda läinud.
Kes on kord muusika puudutust tunda saanud, kannab seda endaga kaasas nagu headuse
võlulaegast. Tüdrukud, kes te otsustasite end siduda ülikooli naiskooriga: see oli õige valik!

Siiri Laidla, TÜ Akadeemilise Naiskoori Tartu vilistlaskoori laulja

Naiskooris laulmine oli tõsine töö
See oli 1965. aasta sügisel, kui asusin Tartu Ülikoolis (tollal Tartu Riiklikus Ülikoolis) keemiat
õppima. Kohe septembris läksin Tartu Ülikooli naiskoori proovi lootusega, et mind sellesse
koori laulma võetakse. Minule, väikesest maakoolist tulnud arglikule tüdrukule, kellel naiskooris laulmise kogemus üldse puudus, on ettelaulmine ülikooli uhkes aulas dirigentide Vaike
Uibopuu ja Linda Taali ees senini eredalt meeles. Kuidas oli viisipidamise ja rütmitunnetusega,
ei mäleta, aga vastu mind võeti.
Laulsin Tartu Ülikooli naiskooris veidi üle kümne aasta. See oli tõsine töö, mida dirigendid
meiega tegema pidid. Minu mäletamist mööda oli just Vaike Uibopuu see, kes nõudis meilt
täpsust ja lauludele oma hinge andmist. Vaike oli ju tollal õige nooruke, aga endale ega meile
ta järeleandmisi ei teinud. Tema nõudlikkus võis tudengitest lauljatele aeg-ajalt liignegi paista,
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aga Vaike töö kandis vilja ja naiskoor hakkas tasapisi tunnustust koguma nii kodus kui hiljem
kaugemalgi. Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskooris olen laulnud selle asutamispäevast alates. Nüüd, kus mul endal tuleb seista üliõpilaste ees, näen ja tunnetan Vaike pingutusi
töös kooriga mõnevõrra teisiti kui üliõpilaspõlves. Vaike suudab mind hämmastada ikka veel
sellega, kuidas ta koorilt lõpuks õige kõrguse ja pikkusega noodid välja pigistab, kuidas ta ei
lepi sellega, kui keegi meist proovis piisavalt ei pinguta ja kuidas ta endast proovi (või esinemise) lõpuks kõik on andnud. Siit on õppida nii tulevastel koorijuhtidel kui keemiaõpetajatel.  

Erika Jüriado, TÜ Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoor

kull’a sõsarõni, vii mind naiskoori!
Kõigile teadaolevalt mõjutavad inimese fenotüübi kujunemist nii keskkonnategurid kui ka
vanematelt saadud geenivaramu, ehkki seni pole veel üheselt tõestatud, kumb rohkem.
Et loendamatutest kasututest katsetest
uurida keskkonna ja genotüübi mõjude vahekorda ei ole ükski jõudnud põhjendatud
järeldusele, pole võimalik üht mõjurit teisele
eelistada. Sellele vaatamata sean eesmärgiks jõuda oluliselt kesisemate vahenditega
niisama mõttetu ja subjektiivse tulemuseni
kui mis tahes kõrgelt rahastatud genoomikauuring, uurides TÜANi sugulussuhtes olevaid
lauljaid.
Fakt, et paljud lauljad on meie koori astunud just ema või vanema õe eeskujul, sunnib intuitiivselt tegema ennatlikku järeldust,
et ilmselt määrab inimese elu kujunemist
rohkem tema genotüüp, ning unustama, et
uurimisalused on üles kasvanud samas kasvupinnases. Et keskkond muudab meid sarnasemaks, võime tuua näite I aldi õdedest
Aedast ja Reedast, hinnates neid sarnaseks
seetõttu, et nende ühine riidekapp on täis
32

Triinu koos ema Terjega.

(või pigem tühi) samu riideid. See-eest erinevad I aldi lauljatari Triinu ja tema ema Terje (kes
välimuse poolest oluliselt rohkem sarnanevad) riietumismaneerid märksa enam, kusjuures
konservatiivsemaks riietujaks on end pidanud just noorema põlve esindaja Triinu.
II aldi Kadri ja tema õde Maie, kes varem II sopranis laulis, kinnitavad juba erinevatesse
häälerühmadesse sattumisega seda, et olukorra sunnil veerevad inimeste eluvankrid sootuks
teistsugustel pinnastel, milleks nad tegelikult mõeldud on. Kadrist, kes hääleulatuse poolest
sobiks rohkem soprani ridadesse, tehti katsetel poolvägisi II alt. Ka elukutsevaliku osas võime
nende õdede põhjal üht-teist järeldada. Kadri, kes õe eeskujul ühe aasta ajakirjandust ja
suhtekorraldust tudeeris, leidis peagi, et tema tegelik soov on algusest lõpuni tundma õppida
inimese kehas toimuvat – temast on saamas tubli perearst.
Eri häälerühmades on teisigi sugulussuhtes lauljaid. I sopranis laulev Maarja Ülper ja varem
koori I aldis laulnud Kärt on ka õed. Vanemalt õelt naiskooripisiku saanud Kärt tegeleb
laulmisega ikka edasi, ehkki elutee on ta pealinna suunanud. TTÜ Akadeemilise Naiskoori
lauljana tunneb ta aga endiselt huvi meie naiskoori vastu. Tore, et koor aitab õdede perekondlikke suhteid säilitada. Niisamuti erinevad aastaid tagasi II aldi ridu täiendanud Eve ja
tema tütar Helen, kes juba emaüsas kooriproovidest osa võttis. Vahest seetõttu tunnevad
Eve ülikooliaegsed sõbrannad Helenit naeratamas nähes ära ema suu, mida 10 aastat
kooriproovides vormitud.
Sellest võiks suisa järeldada, et geenidega
hääleulatust ega tämbrit määrata ei saa, isegi
kui selleks vajaminev atribuutika on jämedalt
öeldes sama. Seega ei tohiks ükski koorilaulja
vastutust kandev sopran häälesügavuse vaeguses oma geenivarusid süüdistada. Samuti
ei saa sel juhul ühegi enesest lugu pidava aldi
vabanduseks lugeda piiratud hääleulatust, kui
kõrgeid noote vale positsiooniga lauldakse.
Meie koori kõige madalamate ankrutrosside
– Svea ja Mae – eluhoiakutest ei saa just alati katkematuid aheljadasid sõlmida. Õekeste
välimus ja kõnemaneer võib reeta küll nende
sugulusastme, kuid nende hoiakud ja elutõed
erinevad teineteise omast oluliselt, alustades
kas või sellest, et juba arusaamades teineteise
erinevustest ja sarnasustest esineb dissonantse. Kuid ühised kired, nagu söögitegemine, naiskoor, aga ka lapsepõlvest tuttav suusatamine,
Õeksed Mae ja Svea.

on õdede huviorbiidile talletunud tänaseni.
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Vanusevahe kahe õe vahel mõjutab sageli nende läbisaamist lapsepõlves, olgu see kas
poolteist aastat, nagu II sopranis laulval Leelol ja tema õel Laural, kes praegu enam koori
ridu ei täienda, või seitse, nagu minul endal ja mu õel. Vanemal õel tekib vajadus omandada
lapsehoidja roll, ajapikku läbisaamine paraneb, suhted, huvid, mõttemaailm omandavad
ühised mõõtmed. Kui mingil hetkel arvasin, et minu ja Aeda mõtted ongi samad, siis hiljuti
veendusin selles, et meie mõttelõng hargneb selle koha peal, kuidas me aastaringi visualiseerime. Kui Aedal peab edukaks eluplaneeringuks silme ees olema kalender, siis mulle
piisab ettekujutusest, kus saan ellipsikujulisel ajamaastikul lennata. Jällegi võime paralleele
tõmmata keskkonnaga, sest Aeda lapsepõlv jäi kandilisse nõukogude aega, mina kasvasin
üles ilusas ja ümmarguses Eesti ajas.
Olles veendunud, et inimese kujunemist mõjutab peaasjalikult ümbritsev keskkond, ja uskudes, et ilmselt on ka ülejäänud viiekümnel lauljal naiskoorikõlbulikke nooremaid õdesid, tekib
vaid üks küsimus: miks meie kooris nii vähe sugulussuhtes liikmeid on? Sellele, kas vastus
peitub naiselikus kadeduses või milleski muus, peab igaüks vastust otsima oma hinge põhjast.

Reet Ristmägi, I alt

kosjasõit
Ligi sajand tagasi sündis Tartumaa pinnal võimas meeshääl, mis
kaikus Petserist Paldiskini, Iklast Narvani ning üle metsade ja väinade

Õhus on armunute

ka saarteni välja. Ent selle kaja – see kostis tagasi tühjana, temas

lauluviise...

puudus miski. Miski, mis oleks talle andnud tasakaalu, harmoonia

Kas kuuled neid?

ja rõõmu...
Ühel päeval, ligi 65 aastat tagasi, mil meeste kõuekõmin taaskord üksildaselt metsa vahel kostis, jõudis nendeni Tartu poolt vastu kõlav pehme ja magus kõla. See viis oli leebe,
ümbritsedes kõike, justkui emake loodus ise oleks meestele vastuseks leelotama hakanud,
lummates nende mõtteid niivõrd, et terve meessugu tardus imetlusest paigale. Võtnud suuna
Tartu poole, märkasid mehed, et laul muutub üha paeluvamaks, härdamaks ning heledamaks,
juurdudes üha enam ja enam meeste südameisse nagu kõige võimsama tamme juured. Isegi
kõige pisemad linnud taevas ning vaikseimad tuuleiilid puuokste vahel tundusid ümisevat
seda sama viisi.
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Jõudnud Tartu Ülikooli ette pärale, teadsid mehed, et on leidnud oma hingesugulase nii hääle
kui ka nende näol, kellele see hääl kuulus. Lugu, mida kord laulsid talupojad oma üksinduses,
väljus nüüd kaunite noorte neidude suudest, kaotades oma tämbriga ära kõik muremõtted.
Peagi leelotasid juba mõlemad soopooled, häälepaelad võnkumas ühes taktis justkui armunute südametuksed ja hingetõmbedki. Niimoodi sai alguse kahe hääle, rammusa ja heleda,
sügava ja kerge, Tartu Akadeemilise Meeskoori ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori armulugu ning kui valgeimal suveõhtul Emajõe kallastel kuulatada, võib hea õnne korral nende
laulukõla praegugi kuulda...

Tartu Akadeemiline Meeskoor

See on minu õpetus ja tundke mind selle järgi!
Ma võin oma tänase päeva
saavutuste hulka lugeda selle,
et suutsin teid vähemalt korra
südamest naerma ajada
T. Koch

Triin häält andmas.

No kust sa seda nalja ikka saad, kui ise ei tee. Kuna koorilauljatel on proovi ajal lubatud köhida ja nuusata, kuid keelatud krõbistada ja rääkida, siis on nalja tegemine jäänud peamiselt
dirigendi hooleks. Aga ega me kurda, sest naerda saavad kõik. Ja huumorinurk saab pidevalt
täiendust.
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Laulmistehnika alused

• Con amore = konna mure
• Presto = pressiga
• Kultuurnoot = kõige kõrgem noot I sopranil

• Laulda tuleb
• kehaga, isamaa eest ja hammastesse!
• täksimalt, knapsakamalt!
• seesmist ilu välja pritsides!
• Eestlane ei ole laulurahvas, sest tal on positsioon talla küljes kinni!
• Kuklad on paistes või? Ei ole? No mis pagana kohaga te siis laulate?!
• Allatulev käik ikka põske!
• Ilma kehata pole siin ilmas elada võimalik.

• Võta eeskujuks mõni avaram lind – no näiteks rasvatihane.
• Tee nii nagu need linnud, kes öösiti puu otsas hääletavad.
• Võta väike terts alla. Kes muusikakoolis on käinud, neid võib see teadmine aidata. Kes ei

ole muusikakoolis käinud – peavad minema!
• I alt, mida sa kardad? Et noot läheb mööda? No see oht on tõesti. Aga ära karda, teised

matavad selle musta noodi ära.
• Kus viga näed laita, seal laida nii, kuis jõuad!
• Ole kuum, ole külm, aga leige sa olla ei tohi! See on minu õpetus ja tundke mind selle järgi!

• Ülemine noot oli valus ja alumine lihtsalt kole. Kokku surmav.
• Pole sugugi välistatud, et mõni käibki kontserdil vaid viimaseid noote kuulamas. Mis teeme,

kas võtame kavasse midagi sellist, kus viimast nooti poleks?
• Tempo on kiire, peate leppima, et Järvi ilmselt lõpetab enne teid („Ood rõõmule”).
• Ära vahi fermaati, kas sa pole seda enne näinud? Ah et sa ei tea, kui pikk see on? Täpselt

nii pikk, kui pikalt ma seda hoian. Seega kasulikum on mind vaadata.
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Sellised me oleme...

T. Koch
• Ole laulja, kuid jää siiski inimeseks.
• Isetegevuslast tuleb mitu tundi enne sõimata, et midagi välja tuleks...
• Pärg sobib teile hästi, hoiab siin midagi koos (osutab oimukohale).
• Te olete ise ka ikka natuke lollid...
• Kuidas te saate nii mõttetud kogu aeg olla, mina tüdineksin enesest küll ära!

• Sest koorilaul, see on ju imelihtne! (Irooniliselt pärast seda, kui Triinilt paluti paari nädalaga

luua õppejõududest koor, kellega ülikooli ballil üllatajatena esineda.)
• Mu usk on nii suur, et hakkasin isegi nokkadega hääleseadet tegema! Aga ükskord see

mind tapab...
• Olen ise ka üllatunud, ei saa kohe arugi, kuidas see saab teil nii hästi välja tulla. Mida ma

teile siis õpetan? Ma jään niimoodi ju töötuks.
• Teid kõiki on väga vaja. Ihuüksi on seal väga kõle olla. (Enne kooriühingu aastakontserti.)
• Mis kasu on inimestest, kes ei käi meie kooris?
• Konkurssidel tuleb käia võitmas, et raha saada!

E. Ahven
• Sa ei tea, mis asi on nõukogude kord – sa ei saa minust enam üldse aru!
• Kui te undate siin nagu telefonitraadid, siis läheb kõik umbe!
• Mõnel dirigendil lähevad sukad keerdu, kui te nii laulate!
• Te hakkate peale nagu hädised konnad!

J. Alperten
• Nii ilusat lastekoori ma pole aastaid kuulnud! („Carmina Burana“ proovis naiskoorile, kes

pidi laulma lastekoori partiid.)
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Laulupeomeeleolu
• Kuulame bassi ja lähebki sassi!
• Kui laulad piano’s, püüa laulda samas helistikus. Kontsertmeistril on raske kohe poole tooni

kaupa allapoole transponeerida.
• Eestlane on laulurahvas: nii lahe, saame paljukesi kokku ja laulame MÖÖDA!
• Tähelepanu, ühendkooride lugudes on segakoori partituur, seega aldid, meeste realt ei

vaata midagi.
• Päris elus on võimatu puhtaks saada nooti, mis juba on must. (R. Talmar)
• Naised, väljendage oma tundeid mõnes teises laulus, praegu ei ole see koht. (A. Soots,

„Carmina Burana“)
• Palume adrenaliini, et saaksime hüpped legaliseerida. (A. Soots, „Carmina Burana“)
• Tenor, see on lihtsalt soolo, ära mine häälega kurjaks, sa ei ole oma ema peale vihane      

(H. Jürgenson, „Ave mater“)

Katkendeid vestlustest
Enne RAMi kontserte.
Dirigent: „Ma ikka kardan ka natuke.“
Laulja: „Ära pabista, nad on profid, nad oskavad kõike.“
Dirigent: „Seda ma pabistangi. Ma ei oska nendega midagi peale hakata.“
Laulja: „Kui nemad laulmise lõpetavad, siis sa jäta kätega vehkimine järele.“
Dirigent on lõpetanud manitsemise, et laulmiseks tuleb valmis olla ja valmisolek peab kajastuma ka näos. Mõni hetk hiljem küsib ta II soprani lauljalt: „Miks su silmad nii suured on?“
„Ma olen juba laulmiseks valmis,“ kõlab vastus.
Dirigent: „Mis kell sul see laps sünnib?“
Laulja: „Siis, kui sa lubad.“
Dirigent lahtilaulmise ajal: „Te ei tee staccato`t õige tehnikaga. Mõnel särk üldse ei liigugi.“
Hääl rahva hulgast: „Vaata siis rindu, äkki need liiguvad.“

Tiia Teder , II sopran
Oma noodiservadele lubasid kiigata Kirsi Masso (II sporan), Helene Urva (II sporan),
Kristi Kuningas (I alt)
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Tuul kõnnumaa kohal…
...2008 mai, Iirimaa

Keset tudengite kevadpäevade möllu tuli taas kord pakkida kohvrisse naiskoori esinemisrõivad.
Blocksbergi mäe asemel oli meie lendude sihtpunktiks Belfast. Hinges puhusid muutliku suunaga tuuled, tuues sinna nii rõõmu, ootusärevust, põnevust kui ka kõhklusi eesseisva Iirimaa
reisi suhtes. Polnud ju koor kaua aega enam laval teiste kooridega mõõtu võtmas käinud.

Ikka aina kõrgemale!

Pärast lende üle maade ja merede maandusime Belfastis Põhja-Iirimaal, kust algas meie
8-tunnine bussireis saare lõunaossa. Kui buss oli nälja kätte nõrkevatest naistest täitunud,
teatas iirlasest bussijuht resoluutselt: „Bussis süüa ei tohi”. Igal juhul kaotas ta naiste silmis
igasuguse respekti ja kodust kaasa haaratud võileivad pidid paremaid hetki ootama jääma.
Sestap ei suutnud me uskuda oma õnne, kui olime jõudnud oma hubasesse ööbimispaika
Corkis, kus elutsesime kolm päeva. Hommikuti toppisime oma vatsad full irish’it täis, muna
ja peekon koos tomativiiluga kõige alla ja sinna otsa veel hommikuhelbeid, saia džemmiga,
kohvi ja apelsinimahla. Naiskoor on üldiselt alati silma paistnud erakordselt hea isuga ja
sellest toidulaadungist pidi energiat jaguma kogu päevaks.
Igatsetud konkursipäeva hommikul nosisime omletti pisut tõsisema näoga kui tavaliselt.
Järgnesid ettevalmistused esinemiseks, võimlemine ja hääle sirutamine vaheldumisi väikeste
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puhkepausidega, kõike tasa ja targu. Mõnus, mulle meeldivad sellised hommikud.
Lõpuks ometi kauaoodatud hetk: koor on konkursilaval, saal rahvas täis, valgus suunatud
meile. Lausa füüsiliselt on tunda, kuidas kogu seltskonda on haaranud kokkuvõtmise ja
eneseületamise tahe. Ootamatu aplaus esimese loo järel ravib hoobilt kangestuskramptõve
ning järgnevad lood elavad ja joonistavad hoogsalt uusi kõlapilte. Minus eneses tuhiseb pöörane tuul mööda kõnnumaad ning trollid taovad lõkke ümber tantsuks nahktrumme. Püünelt
marulise aplausi saatel maha tulles on kõigil kuidagi kergem ja ärevam olla. Koori tuju teeb
eriliselt heaks Triini rahulolu meie ennastületava sooritusega.
Viimane õhtu Corkis tipnes pöörase tantsuõhtuga festivali klubis. Folkmuusikat viljelev tantsubänd ei andnud piduliste tantsujalgadele armu ja seetõttu olime meiegi pärast märjad nagu
kassipojad. Aga me olime õnnelikud.
Pärast laulurohkeid konkursipäevi (laulsime lisaks konkursilavale ka paaris kirikus ja ühes
telgis) tegime tutvust Iirimaa vaatamisväärsustega, külastasime legendidest pakatavat Blarney lossi, kus virgemad ronisid torni. Sõitsime bussiga mööda rannikut, tutvusime Moheri
kaljudega ja nautisime maa ilu. Aeg-ajalt tuli reisiseltskonnal küll tukk peale, kas selles olid
süüdi käänulised teed, hunnitu ilu või väike väsimus – ei tea. Tuult ja lambaid on neil seal maal
palju, aga puid vähe. Kohaliku taksojuhi sõnul olevat nad oma metsa müünud rootslastele.
Iirimaa reisi ajal tekkis kooris uus hingamine, mis lubas oodata tulevikus kõikide ettevalmistuste
ja soodsate asjaolude kokkulangemisel tuumakamaid esinemisi. Elame-näeme.

Liina Viks, I alt

Kodune limonaad on siiski maitsvam.
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Aeg kaob, noodid jäävad
Meie naiskoori noodivarud asuvad ülikooli peahoone koridori silmapaistmatutes seinakappides. Möödaminejad ei aimagi, et hallide klaaside taga on omale koha leidnud ligikaudu 500
erinevat teost. Arvestades, et igaüht neist on mitmekümnes eksemplaris, võib saada ettekujutuse, mitut karpi, kausta ja paberilehte kitsad panipaigad peidavad. Nendele lehekülgedele
on jäänud aga nimed, isikupärased märkmed ning nii mõnigi proovis väljaöeldud tabav fraas
või lausa huumoripärl. Mõneks ajaks vajub see kõik unustusse, kuni laul jälle üles otsitakse
ja laiali jaotatakse.
Et noodile jääb peale nimi, saab see vajadusel uuesti endise omaniku mapi vahele. Pole ju
midagi mugavamat kui laulda isiklike märkmete järgi. Kuid mõnikord on noodile jäädvustatud
andmed veelgi olulisema tähendusega. Eelmise aasta sügiseses koorilaagris üllatasin üht
noorlauljat tema ema kunagise noodiga, mille olin juhuslikult leidnud. Õnnest särades käis ta
terve õhtu ringi, väärtuslik paber näpus. Vahel tuleb tolmukorra alt välja ka näiteks mõni Triin
Kochi nootidest, aga vastupidiselt ootustele midagi erilist tema „Søk Herreni“ lehekülgedel
ei leidunud – peale ühe õrna ringikese ümber piano tähise.
Kõige levinumad lisandid nootides on dünaamikamärkidega seotud ja käsklused nagu „ei
hinga/hinga kodus“ või „vaiksemalt“. Need on tavaliselt ikka hariliku pliiatsi või pastakaga
tehtud – küll suures mullilises käekirjas, küll pisikeses ja kribus. Värvilised pliiatsid ja markerid
ei ole ka haruldased – nii mõnigi noot on omandanud väga kirju välimuse. Eriti kui neid on

Tindipott, tempel, klammerdaja – töö võib alata!
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täiendanud mitu erinevat omanikku eri häälerühmadest. Kõige ilmekamalt on seda näha loo
„Sinu aknal tuvid“ (G. Ernesaks) lehekülgedel. Oh neid värisevaid käsi ja lainetavaid jooni
viimasel, kuuehäälsel leheküljel! Aga tõenäoliselt kõige originaalsema kirjutusvahendi eripreemia läheb punasele huulepulgale. Tõepoolest, üks „Ära mind unusta“ (A. Ritsing) eksemplar
on täis kirsipunased ringe, jooni, dünaamikamärke ja üsna mitmeid erinevaid häälikuid. Ning
kõige selle kohal troonib suur punane huulejälg – mälestus kunagisest kirglikust suudlusest.
Kaunite kunstide kategooriasse võib paigutada veel kõiksugu joonistusi. Erinevates variantides
lilli ja naerunägusid on liiga palju, et siinkohal konkreetseid näiteid tuua. Jõululaulude juurde
kuuluvad kellukesed, kuused ja päkapikud. Loomakeste jäädvustamine on samuti populaarne:
„Kevade kullendav taevas“ (A. Ritsing) on saanud illustratsiooniks kauni metskitsekese kontuurjooned. „Kadunud koera“ („Petites voix“; F. Poulenc) pealkirja kõrval ilutseb aga pingviini
pilt allkirjaga „Cool pingviin“ ja „El Hambo“ (J. Mäntyjärvi) noodis hoopiski siga. Fantaasiast
kooril küll puudust ei tule...
Üsna naiselik on muidugi jagada kokandusalaseid kogemusi: „Aga mina sõin teisipäeval
Truffes ilgelt head uut creme brüleed. Soovitan ka paksudele!“ – niisugune informatsioon
samuti „Petites voix“ esiküljel. Üks näitsik on laulupeol olnud lummatud meeskooride mühast
või siis mõnest muust omadusest, sest laulikusse on suurte tähtedega jäädvustatud „Mehed
ruulivad!“. Peale selle et noodiridade vahele saab igasuguseid huvitavaid asju kritseldada,
on neil olemas ju ka tagaküljed – terved poognad vaba valget pinda. Nii mõnedki on seda
leidlikult kasutanud. Muuhulgas leidub seal suusalaagri korralduslikke probleeme (Kas sa
suusalaagriga ei tahaks tegeleda? Kas sul lumelauda on? jne) ja tõsiseid vestlusi armastuse
ja suhete teemadel. Seda viimast leidus eriti ohtralt „Tiliseb, tiliseb aisakell“ tagaküljel ... aga
eks jõulud olegi armastuse aeg. Vahel kulub lauljal lausa pool proovi, et noodi peale essee
plaani teha – teda ei pruugi heidutada isegi asjaolu, et noodikoguhoidja istub sellest tegevusest parajasti vaid meetri kaugusel ja heidab küsivaid pilke...
Mõnikord on killuke huumorit juba autorite poolt sisse kirjutatud: „El Hambo“ esimese lehekülje alumises ääres ilutseb peenike must trükikiri: Photocopying this material will rot your
brain and cause you to go blind (Selle teose paljundamine põhjustab ajupehmenemist ja
pimedust). Noodikoguhoidja töö on tervistkahjustav!
Mapid kipuvad lauljale olema ka lõpmatuks hädade allikaks: küll kipuvad need koju ununema,
kaduma või lihtsalt bussiga ära sõitma. Keegi ei saa vist kunagi teada, mitu kilomeetrit täpselt
sõitsid ringi II soprani liikme noodid, mis jäid pärast oktoobrikuist laululaagrit bussi. Hämmastaval kombel viis seesama sõiduvahend meid neli kuud hiljem kooriühingu aastapäevagalale
ja noodimaterjal ootas seal ikka veel perenaist. Tagatipuks juhtus see olema ka selle bussi
kõige viimane sõit üldse. Õnnelik juhus, mis muud. Kord unustas aga üks II alt oma mapi
prooviruumi. Järgmisel päeval avastasin telefonist vastamata kõne tundmatult numbrilt. Võtsin
ühendust, aga väga tuttav hääl väitis, et ühtki Tiiat ta ei tunne ja mulle helistanud üleüldse
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pole. Ja nii jäigi. Aga 5 minuti
pärast tuli uus kõne – hääle omanikule oli helistamine
meenunud ning ta uuris oma
kadunud mapi kohta.
Tore kooslus on need lauljad,
kes poole hooaja pealt, suvalises proovis tulevad küsima
nooti, mida neil enda teada kunagi pole olnud, kuigi seda on
näiteks laululaagris jagatud ja
juba palju harjutatudki. Ometi
Kas ma olen midagi kapist omale pähe kukutanud? Muidugi!

pole nad isegi mitte puudunud!
Neid on alati kaks ja avastavad oma noodipuuduse ka alati

koos. Minu jaoks on see suur naljakas üllatus, sest tihtipeale ei tulegi kohe meelde, kuhu
need noodid (mis on kõigil olemas ja mida keegi kunagi ei küsi!) pandud on.
Omaette võlu noodikogu hoidja ameti juures on kohustus käia noote paljundamas. Tavaliselt
teen ma seda DigiCopis, Riia mäel. Oma päevast ajakava tuleb suurekoguseliste paljundamiste ajal, näiteks hooaja alguses, tihti planeerida kooskõlas koopiapoe lahtiolekuaegadega ja
vähemalt ühel korral olen selle pärast sattunud ka tõsise eraelulise probleemi ette. Aeg-ajalt
taban end ka mõtlemast, et kui dirigent nüüd helistab, siis kui kiirelt ma jõuaksin noodikapini ja DigiCopi... Seal tuntakse mind juba nagu oma inimest, aga vaevalt see eriti heade
emotsioonidega seotud on. Ma lausa naudin töötajate näoilmeid, kui astun sisse ja teatan,
et oleks vaja paljundada naiskoori arvel. Läheb vist veel üsna kaua, enne kui nad unustavad,
kuidas enne sügisest laululaagrit oli vaja teha peaaegu 2000* koopiat, mille peale kolm nende
võimsat koopiakombaini vedru välja viskasid. Kõige pisem masin tagatoas pidas õnneks veel
vastu ja kõik vajalikud laulud said laagrisse kaasa võetud. Aga kui DigiCop saab vähemasti
naiskoori arvelt kasu, siis järjekorras minu taga olevatest inimestest on tihtipeale lihtsalt
kahju... Ükskord saadeti järgmised kliendid lihtsalt ära!
Kui paljundused on tehtud, tuleb lehti klammerdada, tembeldada, vahel vigaseid kohti üle
kirjutada ... ja peaaegu alati selgub proovis, et olenemata paljunduste arvust, jääb keegi ikkagi
ilma noodita! Selline on noodikogu hoidja argipäev.

Tiia Teder, noodikogu hoidja, II sopran

*

Väga väikese liialdusega.
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(S)Pilv üle taeva (La dolce vita)*
2007 märts, Itaalia

„...aasta pärast ehk Peetruse platsil löön paavstile endale patsi!” laulsin plikapõlves üht tuntud
lastelaulu ja mu unistus täituski suurel määral, kui naiskoor tegi Euroopa Liidu keeleprojekti
„Open to Every Citizen” raames väljasõidu Itaaliasse.
Rohke päikesepaiste poolest kuulus maa tervitas meid, kehvade suusailmadega harjunud
eestlasi, korraliku vihmasajuga. Ausalt öeldes pärssis vihm tugevalt vabadust Roomas ringi
uudistada. Mitte miski ei saanud tol õhtul kuuma kohvi ja sooja kohviku vastu. Tegime bussiga
tiiru ümber maailmakuulsa amfiteatri, kuid keeruliste ilmastikuolude tõttu me seal kontserti
ei andnud.
Järgmisel päeval külastasime katoliikliku maailma keskuseks olevat Vatikani. Jalutuskäik üle
Püha Peetruse väljaku võimsasse samanimelisesse katedraali, kus avanes sünnis hetk sisekaemuseks. Kiikasime sisse ka paavsti eluruumide akendest, ainult et peremeest ennast ei
õnnestunud kuskil silmata. Vatikani muuseumisse oli muljetavaldav järjekord, mis meenutas

Tee naise südamesse on ... pehme ja karvane!

(s)pilv tähendab seda, et Svea alustas pilvelaulu hoopis sõnadega „Sireli, kas mul õnne“. Susinat

*

kuulsid kõik lauljad ja naeru jätkus veel pikalt pärast kontsertigi. Situatsioonikoomika, millega
Svea meid praegugi armulikult kostitab.
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pisut laulupeo supisaba. Kord juba muuseumisse sisse saanuna vajus suu imestusest lahti,
sest vaadata oli rohkem kui küll, aga ajalimiit ei lubanud kauaks reaalsusest põgeneda.
Edasi viis buss meid maalilise maastikuga Toscana maakonda, kus peatusimegi pikemalt
Arezzos. Linnapea vastuvõtt, esinemised kirikutes, maitsemeeli küllastavad Itaalia köögi
kriminaalselt kuulsad road, ohtralt saia ja rammusat, ent hõrku jäätist, mille eest ei olnud
kahju loobuda ka oma viimasest sendist. Ühisproovides Arezzo sõprussegakooriga lihvisime
keelelisi nüansse ja testisime „Va Pensiero” („Orjade koor“ G. Verdi ooperist „Nabucco“) kõlavõimsust. Peab tunnistama, et eestlaste eeldused itaalia keele omandamiseks on märksa
tugevamad kui itaallastel eesti keele jaoks. Meeleolukas keeleõpe päädis hilisõhtuste kontsertidega. Kirikuisad olid põhjamaisest muusikast vaimustuses ja publiku seas levis arvamus,
et inglikoor on maa peale tulnud. Laulvad kaunid neiud heledates esinemiskostüümides ei
lasegi ju midagi muud arvata.
Erilise mulje jätsid Itaalia väikelinnad Montepulciano ja Assisi. Assisis, püha Franciscuse
kodulinnas, valitses kummaline kõikehõlmav rahu, sealne õhk tegi olemise kergeks ja hinge
puhtamaks. Monte Pulcianos külastasime veinikeldrit, mille atraktsiooniks oli veinidegustatsioon. Iga järgmine pakutav aastakäik maitses eelmisest paremini ja joovastavamalt. Lõbusas tujus olles uidati romantilistel tänavatel ning osteti rohkelt juustu ja veini edaspidisteks
maitseelamusteks. Reisi lõpetuseks põgus tutvus Arno jõe ääres asuva Firenze linnaga, kus
ilmselt igal kivil ja puul on oma kultuuriajalooline lugu rääkida. Itaaliasse tahaks küll veel
tagasi, nii palju jäi veel nägemata. Ja jäätist tahaks ka.

Liina Viks, I alt

Ood tartu naistele
Oo, naised ebamaised, te

neist täielikult toibunud

kes Tartus laulate,

ei iial ole ma.

te au me vapralt kaitseme.

Miks peaksin, oh, miks peaksin ma

On tõsilugu see:

teist üldse loobuma?

mis suusalaagris toimunud,

Ei tea, ei taha – ja ei saa –

see sinna jäägu ka –

see arm on otsata!

Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor
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Lapsesuu ei valeta
Naiskoori tüdrukute esimesest beebibuumist sündinud tibunokad on jõudnud just sellisesse
ikka, mil nende suust kukub iga päev pärleid. Et seda kõike mitte endale hoida ja varsti ära
unustada, siis kogusime mõned eredamad killud kokku, et saaksite ka meie igapäevastest
rõõmudest osa. Selle rubriigi peategelasteks on seekord kolmesed Rain (Airi tibunokk), Roosi
(Mae tibunokk) ja Mirtel (Riste tibunokk). Kuna järelkasvu on jõudsasti peale kasvamas, on
uues numbris juba kindlasti uued peategelased.

Rain
Kaheaastasele Rainile kasvas emme kõhus väike kaaslane.
Rain ootas hirmsasti venda, aga kuna algselt me ei teadnud,
kes on tulemas, valmistasime teda igaks juhuks ette ka õe
sünniks. Üritasime talle õe juttu meeldivaks rääkida ühe
vahva sugulase Kaisa näol.
Emme: „Vaata, Rain, äkki saad endale hoopis väikese õe
nagu KAISA, temaga on ju nii vahva mängida!“
Rain mõtles seepeale sügavalt ja vastas: „Ei taha emme
kõhus AISAKELL-AISAKELL-LUMIHELL!“
***
Pärast punniderohket ja vaevarikast tuulerõugete põdemist
oli Rain ühel hommikul söögilauas väga jonnakas.
Issi: „Rain, miks sa oled selline väike VASTIK JONNIPUNN!“
Rain: „Endal sul tulevad varsti punnid!“
***
Kahe ja poole aastane Rain üritas iseseisvalt püsti suurde potti pissida.
Emme: „Oi, Rain, sul läks palju pissit mööda!“
Rain: „Korraks läks sisse ka!“
***
Vaatasime kolmeaastase Rainiga inimese anatoomia raamatut, kus tutvustasin talle inimese
siseorganeid. Kui raamat sai vaadatud, pani Rain selle kinni ja ütles: „Läbi-läbi, kopsus käbi!“
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Roosi
Lasteaias kasvataja seletas midagi, kolme ja poole aastane Roosi vastas: „Ära arva, mind sa
nende magusate sõnadega ei peta!“ (See on Väikese My repertuaarist muumimultikates, aga
kasvataja seda muidugi ei teadnud.)
***
Mõista, mõista, mis see on?
Roosi: „Emme, sul on linnuke silmas!“
Õige vastus: rähn.
***
Roosi hommikune filosoofiatund: „Laud on laud, tool on
tool, tass on tass, issi on issi, emme on emme, Jaak on
Jaak, Teele on Teele.“
Emme mängib kaasa: „Roosi on Roosi“
Roosi vastu: „Ei, Roosi olen ju mina!“ Ja jätkab: „Leib on leib, juust on juust, lusikas on lusikas…“
***
Laupäeva pealelõuna.
Emme: „Roosi, millal sa viimati pissil käisid?“
Roosi: „Reedel!“
***
Lasteaias lõunauinaku ajal puges Roosi tekikoti sisse. Kasvataja tahtis teda välja aidata, aga
Roosi ütles: „Ah, jäta mind jahule!“

Mirtel
Jutustame loomadest. Mirtel on kahe ja poole aastane.
Emme: „Kus on ninasarvikul sarv?“
Mirtel: „Mina ei tea, mina ei nää ilma p(r)illita!“
***
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Mirtel paneb endale emme suure rohelise ja mullase kummikinda, millega on just peenraid rohitud, kätte. Võtab toapõrandalt pesuämbri kaenla alla ja ütleb: „Mina olen arstitädi!“
***
Mirtel tahab arbuusi: „Emme, tahan seda, mis tilgub!“
***
Emme jutustab, kuidas emme-issi hakkasid koos elama.
Mirtel: „Siis mind ei olnud veel. Mina olin emme kõhus.“
Emme vaidleb vastu: „Alguses ei olnud veel, pärast tulid.“
Mirtel teeb järelduse: „Siis oli emmel üllatus. Oi, kes see
minu kõhu sees on!“
***
Aastavahetusel sõpradel külas olles käis Mirtel issiga kuivkempsus ja kempsuhari kukkus
kogemata potist alla. Mirtel oli kogu õhtu endast väljas ja muretses, et mis sellest harjast seal
all saab, kui sellele peale pissitakse ja kakatakse. Järgmisel päeval läheb Mirtel koos emmega
samasse kempsu. Mirtel istub kempsupotil ja ütleb mõtlikult, kerge ohkega: „Eile see juhtus!“
***
Mirtel ja issi on mõned päevad ilma emmeta üksi kodus.
Issi: „Kas hüppame poest läbi ja võtame hommikuks midagi söödavat?“
Mirtel: „Jah, ja hüppame mulle ühe jäätise kah!“
Kui poes on jäätis välja valitud ja möödutakse veiniriiulitest, küsib Mirtel nagu muuseas: „Kas
võtame veinikest kah?“
Issi hoiab naeru tagasi ja vastab: „Iga päev ei pea veini ostma!“
Mirtel vaidleb edasi: „Aga issi, kas sul on kodus veini?“
Issi: „Ei.“
Mirtel: „Ostame siis siit veini!“

Tibunokkade jutud panid kirja Airi Liiva (II alt), Mae Juske (II alt), Riste Auväärt (I alt)
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...sündis vikerkaar
2009 august-september, Norra

Augusti keskel, täiesti keset kõige magusamat suvelõppu, kogunes naiskoor peahoone 232
auditooriumi proovi tegema. Te küsite: „Miks?” Vastan: „Norras toimub ju III Griegi-nimeline
Bergeni koorikonkurss, selle nimel me siin harjutamegi.”
Lõikuskuu viimasel päeva alustasime oma teekonda üle merede ja mägede, veetes lõputuna
näivaid tunde bussis ja laevas. Bussijuht Peeter, pesueht hiidlane, tegi iga paari tunni tagant
pikemaid peatusi, vältimaks pidevast istumisest tekkivaid tervislikke häireid. Samuti pajatas
ta meile lugusid Norrast ja selle maa inimestest.

Norras vältimatu: maastikuvaade trolliga.

Teel Bergenisse tegime peatuse Hardangervidda mäestiku platool, et hingata sisse korralik
sõõm karget õhku ja poseerida kohaliku trolliga, paraku oli tegu puuskulptuuriga. Tänu bussijuhi
osavale pidurikasutusele ületasime mäestikuahela turvaliselt. Imetlesime mägijärvedest pärit
vett, mis kaljude vahele lippas, sügavaid fjorde, karmi loodust, muutlikku ilma, meie teele sündinud eredavärvilisi vikerkaari ja mõlgutasime mõtteid eelseisvatest lavalistest katsumustest.
Bergenis elasime Montana hostelis, kust avanes igal kellaajal uskumatult kaunis vaade linnale
ja lahele. Seal möödusid meie aeglased ärkamised, pudrusöömingud, koosolekud, võimlemisja harjutamistunnid ning esinemisjärgsed muljete vahetamise minutid.
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Esimese päeva õhtul laulsime konkursil vaimuliku muusika voorus. Esinemispaigaks oli sünge
olemisega kirik. Vaatamata teadmatusele akustiliste tingimuste suhtes, esitas koor Pärdi
sisutiheda „Peace upon You”, ja ega teisestki loost, Nystedti „Søk Herrenist”, puudunud emotsioon ja käteplaks. Tuli ette ka viperusi, kuid uuele hommikule mindi vastu rahuliku meelega.
Järgmisel päeval oli plaanis ilmaliku muusika voor Grieghallenis ja õhtune festivalikontsert
kohalikus kirikus. Tõeliselt suur lava veel suuremas saalis, sinna võib totaalselt ära kaduda.
Püünel olles jõudsime igasuguseid kriitilisi ja vähemkriitilisi hetki üle elada, ent lõpp hea, kõik
hea. Kahe kontserdi vahel avanes võimalus jalutada linna peal, sõita rongiga mäkke ja tagasi,
otsida nurgatagust, kust saaks mõistliku hinnaga kohvi, soovi korral esineda kalakaupmeestele, nautida puitarhitektuuri ja korrastada sisemist virvarri.
Pärast turgutust ja hoogsat pesuvahetust bussis seadsime kambakesi sammud kiriku suunas.
Pühakoja uksel seisid kummaliselt käituvad naiskoori tütarlapsed: esimene naeris hüsteeriliselt, teine pühkis pisaraid, kolmas keerutas sõrmi ja vahtis äreval pilgul ringi, neljas seletas
paaniliselt midagi Grand Prix’ vooru valituks osutumisest. Siinkirjutaja ei uskunud toimuvat
veel päris mitu sekundit. Alles kirkusse sisenenuna ja käimasoleva arutelu sisu taibates sain
aru, et puha tõsijutt.

Tähelepanu, pildistan!

Kuna GP toimus pärastlõunal, siis saime endale vaba hommikupooliku tegemaks kõike, mida
hing ihaldas. Siinkirjuta otsustas koos Ailiga minna linna peale jalutama. Meiega ühines Mae,
lootuses, et „nii korralike inimestega“ koos olles ta küll proovi hiljaks ei jää. Kodumail juhtub
mõnikord, et Mae on just raudteesilla alt läbi sõitnud, kui kell juba kuus ja tüdrukud 232-s
võimlevad. Rändasime rõõmsalt juttu ajades alla linna, fotografeerisime ja ostsime hulgaliselt
šokolaadi. Kogemata taipasime vaadata kella – see sunnik oli liiga kiiresti aega mõõtnud!
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Viskasime pead hästi õieli ajades pilgu üles Montana hosteli suunas, ohkasime ja asusime
tagasiteele teadmisega, et kui üle Bergeni raudteesilla kõnnime, siis hakkab GP-eelne võimlemine. Jõudsime puhkides pärale, astusime ruumi ja dirigendi plaanid meie suunas näppu
vibutada hajusid, sest iga ihurakk meis väljendas tõde, et olime just vallutanud Mount Everesti.
Pärast mõneminutilist kosumist saime ka oma hääled laululainele sätitatud. Enam ei tundunud
Grieghalleni lava nii suur, koor oli rahulikum ja publiku vastuvõtt väga soe. Sünergiaväljad
vahutamas, tulime püünelt maha ja läksime saali teisi kuulama. Lühikese hingetõmbepausi
järel toimus kontsert-autasustamine, see kõik oli väga omanäoline, hõlmates peamiselt
sümfooniaorkestri ja Lõuna-Aafrika poistekoori esinemist ning tunnustuste jagamist. Õhtu
kulmineerus ühise söömaajaga pika laua taga. Kõigil oli võimalus oma kooriga püsti seista, et
teistele esineda. Paraku pole Norra mingi tantsumaa ja lõõgastavaks kepsutamiseks ei läinud.

Kaardilugemisoskus alati ei päästa.

Kurnatuna esinemistest ning katsetustest näha ning tunda võimalikult palju norralikku, asusime järgmisel varahommikul tagasiteele. Ikka üle mägede ja orgude, kooriga seonduva üle
arutledes, kuivtoitu süües, laevas karaoketades ning jalga keerutades saadi teineteist paremini
tundma ja ühtsemalt hingavaks koosluseks.
Tegelikult oli meil väga huvitav reis, kus inimeste ja esitatava koorimuusika emotsioonid varieerusid nagu Norra ilm, ikka päikest, pilvi, vihma, udu ja tuult, sekka vikerkaart.

Liina Viks, II sopran
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Armastuskolmnurk
Triinist on tehtud üks ilus foto, kus ta oma kodutalu põllul kõrge taeva all tuulelohet lennutab,
hoiab käes mitmeid niite ja pilk vaatab kõrgusse – just niimoodi hoiab Triin peos ka oma
lauljaid ja koore. Peo võib muidugi alati lahti lasta ja kes küll oskaks ainuüksi neid lauljaid
kokku lugeda, kes juba Triini kooridest lendu on läinud. Kuid tõsiasi on see, et meid, lauljaid,
on tal sada kolmkümmend kaks. See on suur lauluvägi ja soov olla juhitud niisamuti kui see
isepäine ja eales kordumatu lennujoonega tuulelohe. Jah, iga Triini koor on eripalgeline, kuid
hetkest, mil Triin meie kõigi ette astub või siis meiega eraldi tööd teeb, saame kohe aru, mida
ta tahab ja meilt ootab. Meil on ühesugune südamefilm.
Kõigepealt alustas Triin vilistlaskooriga, siis kammerkooriga ja nüüd juba viiendat aastat
ka naiskoori ees seistes on Triin need koorid omamoodi sõpruskonnaks ja sinasõpradeks
kujundanud. Läheb ühel hästi, rõõmustame. Läheb teisel jälle halvemini – elatakse kaasa ja
muretsetakse. Kokku moodustaksid kolm Triini koori kui ennenägematu kujuga kaalu, millel
on kolm kaalumisalust – kord tõstab Triin ühele, kord teisele koorile kaaluvihte juurde, kord
jälle saavad raskust tunda kõik koorid koos. Aga see ongi ennenägematu kaal, sest kord juba
üks koor kaalutud, ei ole Triin nõus kaaluvihte vähemaks võtma. Ja milleks peakski!? Et mitte
öelda, parem ongi.
Aga on hetki, mil me kõik vabastame end igasugustest raskustest ning võtame jalge alla tee,
kas siis omaette või kõik koos, Triini maakoju Pöksi, kus Triin meie meeled ja keeled vabaks

Kõrgemale, kaugemale...
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laseb ning meile koos oma perekonnaga tuult juurde puhub. Et Triini koorid on juba kahel
korral omi armsaid laulupäevi korraldanud, näitab, et meil on koos väga lõbus. Nõuab ikka
julgust küll viia sada lauljat meretagusele saarele või siis kutsuda needsamad tegelased oma
kodumurule tatsuma. Jah, oleks Triinil veel mõned koorid, mahuksid ka need sinna ära. Aga
kui kammerkooris oleks mehi veel rohkem, oleks Triinil ka päris oma oratooriumikoor ja siis
võiksime me korraldada suisa oma oratooriumikoori koorilaagreid.

Kolme koori ühine pere.

Või võtkem need peod, mida on naiskoor ja kammerkoor koos millegi tähistamiseks pidanud!?
Algul tasa ja targu, kuid see pole argus, kogub pidu (sageli küll naiskoori väel) tuure juurde
ning üsna pea see hommikki eest leitakse. Kena lugu, meeslauljate poolelt vaadatuna siis,
on muidugi see, et iga kammerkoori mehe kohta jagub suuremateks pidudeks ca 10 kaunist
naishinge, ja usutavasti on need vähesedki mehed andnud endast parima, et kõigil naislauljatel meel hää püsiks. Meie Jüri ei jagu ka oma lõõtsaga igale telgisuule!
Et siis armastuskolmnurk!? Jah, neidki on mitmesuguseid – on varjulisi, on avalikke, on kandilisi, on hetkelisi, kuid Triini kooride kohta võime ju küll öelda, et meie armastuskolmnurk
on maailma kõige rajumalt armsam, sest Triini pihkudega on see kolmnurk hoitud väga hästi
koos, sõbralikus peres. Head ühist lendu!

Indrek Mustimets, Tartu Ülikooli Kammerkoori laulja
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Tiiu Sinipalu elustiiliõpik
Tõeline naine on minu silmis kiskja – loom, kes teab, mida tahab, ning keegi, kes julgeb ja oskab
oma võlusid kasutada selleks, et eesmärkideni jõuda. Mina eelistan varianti, kus eelkõige on
naisel ajud ja nendele lisaks ka võlud, vastasel juhul kipub naine oma ettevõtmistes tõsiseltvõetavuse kaotama. Tõelises naises peab olema ka osake meest ja last, et mänguliselt mõlemad
sugupooled vajadusel ümber sõrme keerata, nii et keegi aru ei saaks, kuidas kõik juhtus.
Minu stiil on üsna minu enda oma ja hirmu, et suured massid seda täielikult jäljendama hakkaks,
ma ei tunne. Mind tiivustab elu – tujud ja meeleolud, kapriisid ja intriigid, muusika minu ümber
ja sees, inimesed, kellega kohtun, ja olukorrad, millesse satun. Minu stiili juurde kuulub kindlasti
ka mõõdukas osa šokeerimist, müüdimurdmist ja masohhismi; see on üheaegselt detailideni
läbi mõeldud ja samas kaootiline. Minu stiil sünnib iga päev uuesti, ma julgen piiritult katsetada.
Usun, et ilul ei ole mingeid kindlaid piire, kõigis on midagi, mida tasub rõhutada, ja midagi, mida
ei tasu. Kui seda õigesti teha ja endaga vaeva näha, võib igaüks ilus olla. Iseennast tuleb välja
kanda. Kuna ma olen Kaalude tähtkujust ja mind juhib Veenus, olen ma sündinud esteet. Ma ei
mõista stiilitunnetuseta inimesi, püüan neile kaasa tunda. Ma ei salli ka lohakust ja ükskõiksust,
ma ei saa sellest aru ja tõlgendan seda tavaliselt lugupidamatusena teiste inimeste ja nende
ettevõtmiste suhtes.

Ilurutiinid
Igapäevane ilus olemine sõltub indiviidist, mõni õnnelik ongi ilus ega pea eriti vaeva nägema,
mina nende sekka kahjuks ei kuulu. Minu igahommikune ilusaks saamine võtab aega umbes
kolm tundi, mis ei tähenda seda, et ma kõik see aeg peegli ees meeleheitlikult kohta otsiks,
kuhu veel meiki lisada. Kaks tundi ma ärkan, kohvitass käes, ja viin ennast uue päeva lainele,
vaatan „Terevisiooni“ ja seebikaid, kuulan positiivset muusikat ja tegelen oma kassiga. Järelejäänud tund sisaldab kohustuslikke kõhulihaste harjutusi ja kätekõverdusi, kiiret pesuskäiku,
mitte nii kiiret juuste kuivatamist ja umbes 5 minutit meikimist, millele eelneb riiete valik, et
tekiks tervik näo, juuste ja riiete vahel. Äkki kõnnib kooliteel Hannes Võrno vastu, mis siis saab,
kui ma maksimaalselt hea välja ei näe ... OMG*, ma ei taha mõeldagi! Ka lavale minekuks peab
alati valmis olema, ega õhtul enne kontserti 5 kg maha ei higista, juukseid ja nahka särama ei
poleeri. Lavameik ei võta vilunud käel rohkem aega kui igapäevane, lihtsalt värvid on teised, minul
ei pruugi lavameik igapäevasest alati erinedagi. Laval ilus olemiseks ei piisa ainult perfektsest
füüsilisest vormist ja viimistletud grimmist, ikka laulud peavad selged olema, vokaalpositsioon
paigas ja muusikat peab nautima, siis säravad silmad ja naeratus on ehe.
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Ilunipid
Minu kuulsaimast ilunipist on saanud loosung „TOIT ON NÕRKADELE!“ Võtke või jätke, aga
kui maha tahad võtta, siis söömine sind küll ei aita, tõsi mis tõsi.**
Paistes silmade puhul on kriminaalselt karistatav heleda meigi kasutamine, kuna hele teeb
asjad suuremaks, kasutama peaks lausa musta või äärmisel juhul tumepruuni silmameiki,
see katab ja hajutab paistetuse ja keegi ei saa teada, et oled öö otsa murtud südant silmade
kaudu väljutanud.
Parimaks kehakoorijaks kuulutan JÄMEDA rösti kohvipaksu. Võta kohvikann duši alla kaasa,
võta pihuga kohvipaksu ja koori sellega nahka, tulemus on jahmatavalt sile.
Tahad sama pikki juukseid kui mul? Kõigepealt vaata üle oma DNA koostis ja kui seal midagi
muuta ei saa, siis ära heida meelt, juukseid ei pea niisutama hirmkallite salongitoodetega
(mis ei tähenda et need head ei ole), mina kasutan toidu- ja beebiõli, punun õlised juuksed
ööseks patsi ja hommikul pesen puhtaks. Tulemust olete kõik näinud.
Naiste andestamatuim iluviga on küürakus, ilma rühita naine on minu meelest nagu ahv. Sama
andestamatu on ka enda elementaarsest hoolitsusest ilma jätmine.

Võlts või ehe?
Üldiselt ei pea ma ehedust välimuse puhul oluliseks
näitajaks. Kui võlts kulm on lahe, ei löö ma risti ette.
Kuigi minu küljes ripub palju võltsi, pean ennast ehedaks inimeseks. Inimene peab seest ehe olema, tundeid
ei saa võltsida. Kui hinges lehvib mingi tuline lind, siis
ei ole võõraste sulgede kandmine patt; kui sisemus on
roosamannana neutraalne, ei pruugi näkku kleebitud
litrid sellega lihtsalt kontakti saavutada. Ma isegi ei tea
täpselt, kes minu sees elab, aga kui ma vahel peeglisse
vaatan, siis tundub, et seal elutseb terve karneval ja
tsirkusetrupp.
Naine, kes teab, mida tahab...

*

Issand jumal!

**

Toitumisteadlaste sõnul on tervisliku kaalulanguse aluseks siiski just tasakaalustatud toitumine,

mitte nälgimine (toim).
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Soovitusi naiskoori naistele
Meie koor on Eesti kõige ilusam. Kohati tunnen ennast ka natuke asjaosalisena, kuna käin
tüdrukud enne lavale minekut ikka suure pintsliga üle, nagu kolhoosi ajal... Tegelikult on asi
selles, et koor on ju dirigendi nägu, ja tema on meil kõige ilusam nii seest kui väljast.
Soovitan kõigil võrdselt keskenduda sellele, mida te naiskooris olles õpite ja kogete, ja sellele,
kuidas te samal ajal välja näete ja käitute. Me oleme esinduskollektiivi liikmed, ärgem seda
uksest väljudes unustagem.

Tiiu Sinipalu, I alt

Sõit ümber Peipsi
2006 juuni, Venemaa

Naiskoori esimene hooaeg uue dirigendi, Triin Kochiga oli lõppemas. Selle väärikaks kulminatsiooniks kavandati tuur Venemaa läänepoolsetesse avarustesse. Sooviks oli sõita kauge
kaarega ümber Pihkva ja Peipsi järve. Mõeldud, tehtud.

Oh seda Vene glamuuri!
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Väga varajasel hommikusel tunnil kogunes koor Vanemuise alumises parklas, mõtted suunatud eesootavale reisile. Sumadanid suruti bussijuhi lahkel abijõul pakiruumi ning astuti oma
„goluboi vagon`i”. Kangemad naised viskasid enne teele asumist koori presidendi pakutavast
tuisutopsist ühe klõmakagi hinge alla. Ja buss võiski asuda teele Luhamaa piiripunkti suunas.
Reisil oli meie saatjaks unustamatu karismaga giid Ervin, kes teadis rääkida mahlakaid lugusid
ajaloost, kultuurist, slaavi hingest ning inimese näol olevate sünnimärkide asupaiga ja saatuse
vahelistest seostest. Ervini juhatusel uurisime, kuidas elavad Petseri mungad, mida peidavad
endas liivakoopad, miks on Novgorodis iga nurga peal kirik ja mida jutustavad freskod*.
Kuna naiskoori reisid ei ole kunagi mingid lõbureisid, vaid ikka tõsised tööalased kohtumised
publikuga, siis alustasime Novgorodis oma kontsertturneed. Vastuvõtt oli soe ja mälestuseks
anti võõrustajate poolt igaühele tükike kasetohtu. Järgnevalt viisid „avtoobusi“ rattad meid
Venemaa kultuuripealinna – Peterburi. Küll seal oli palju uhkeid ja ilusaid maju, hing tahtis kogu
selle toreduse all lausa lämbuda. Neevalinnas jätkasime oma kontsertturneed. Õigele staarile
kohaselt andsime mitu kontserti päevas, ühe neist Peterburi Eesti Jaani kirikus. See nägi nii
armsalt kodune välja, silm lausa puhkas heledaks võõbatud pinkidel, ja mitte üht kullahelki
ei sätendanud kusagilt vastu. Pärast väsitava turnee lõppu, kultuuriväärtustega tutvumist
ja meeleolukaid koosviibimisi keeras buss oma nina Eesti suunas ning viis kogemuse võrra
rikkama reisiseltskonna tagasi Tartusse.
….oi kui kaunis oli tol juunikuu õhtul päikeseloojang Narva jõel!

Liina Viks, I alt

Kui mina kukun, kes mind maksab?!
Fond TÜANi vähekindlustatud lauljate toetuseks

Ühe naiskoori tuleku põhjusena toodi vanasti tihti välja võimalust osaleda piiri taha viivatel
kontsertreisidel. Tänaseks on maailm suureks külaks saanud ja piiri taga käimine muutunud
igapäevaelu osaks. Teisalt on tudengid oma majandusliku seisu poolest jätkuvalt ebavõrdses seisus ja seetõttu tähendab välismaale esinema minek ka praegu paljudele lauljatele
väga suurt rahalist väljaminekut. Enamgi veel – ka koorisisesed üritused, mis küll ei pruugi
lühiajalises perspektiivis lauluhäälele head teha (nt suusalaager mõõdukas talveilmas), küll

Fresko kaasaegne tähendus: kõlapilt, mis on rikastunud noodis mitte kirjasolevate heliliste
kujunditega.
*
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aga laovad põhja sidemetele, mis lauljat kauem kooris hoiavad – ka need sündmused ei ole
kõigile majanduslikult kättesaadavad.
Sel põhjusel otsustasime luua koori juurde fondi, kuhu saaks koguda annetusi meie toetajailt
(koori praegused ja endised liikmed ja kõik need, kes koori käekäigule kaasa elavad) ning
kasutada seda vähekindlustatud lauljate aitamiseks – et raha ei saaks koorielust kõrvalejäämise põhjuseks. Mitteametlikult on selline toetussüsteem toiminud juba mõned head aastad,
kuid nüüd otsustasime idee fondi näol ametlikuks teha.
Fondil on eraldi arvelduskonto ning sinna laekuvat raha kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt.
Lauluaastal toetusteks jagatava kogusumma otsustab iga hooaja alguses koori üldkoosolek,
täpsemad eraldused juhatus.
Kui tahad meie ideed toetada, saad teha annetuse TÜ Akadeemilise Naiskoori arvelduskontole  
221049219563 Swedbankis, selgitusse märgi „Annetus naiskoori fondi“. Oleme juba ette
tänulikud kõigile, kes meid aitavad.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor

Armastan, raisk!
Kuradi amatöörid, ma ütlen! Tuleme sõbraga mööda lumist metsateed ja ümiseme meestelaulu. Nagu eelmiselgi korral, polnud meil ka seekord naistes õnne. Mida me ka ei teinud,
kuidas me ka ei meelitanud – naised olid kui puust. Ei aidanud ka kaasas olnud imesalv, mida
üks tenoripoiss oli soovitanud. Selle pidi endale kõrva taha määrima ning naised pidid nagu
kärbsed liimipaberile lendama. Aga ei midagi, haiseb, raisk, siiamaani.
Juba hommikul hakkasime sättima. Vahetasin kolmepäevase särgi eilse vastu välja ning triikisin pisut kõvaks kuivanud sokid uuesti pehmeks. Algul oli plaan minna päeval metsa puid
tegema, aga jätsime selle higise töö õhtuse peo puhul tegemata ja läksime mõneks tunniks
hoopis kalale.
Kaine peaga naistesse muidugi ei lähe. Siis ei saa sõna suust ja naised tunduvad kah natuke
imelikud. Aga liiga palju ei saa kah juua. Muidu juhtub nii nagu eelmisel korral, kui poole tee
peal ära väsisime ja naistesse ei jõudnudki. Seekord olime hoolsad: leppisime kokku, et kalale
võtame ainult ühe pudeli kaasa ja teel võtame vaid kolme peatuse jagu. Pärast küll selgus, et
paadis oli eelmisest korrast varu jäänud, aga me olimegi pisut konservaatiliselt rehkendanud.
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Kuni naiste külani läks kõik täpselt nii, nagu plaanitud. Kolme peatusega olime kohal. Külas
hõljus sellist magusat lõhna, nagu oleks keegi maasikates käinud. Ja kohe hakkas silma
teiseküla meeste hobuseid. Ma ütlesin kohe sõbrale, et ei täna tule sellest midagi välja. Aga
sõber küsis, et kas armastan? Mina jälle vastu, et armastan ikka! Noh, siis läksime!
Äkki läks märuliks. Hüppasime sisse, sõber karjus, et armastab, ja mina tema järgi. Siis
haaras ta esimese piiga tantsule, mind aga tuli võtma mingi mees. Ma ei saanud algul aru,
mis värk on. Haarasin kah plika järele, sõber möirgas, et armastab, aga ka tema tantsis juba
mingi kahe mehega.
Tantsisime uksest välja sellise hooga, et piidad lendasid. Plikad nutsid, mehed karjusid ja
mina ei saanud aru, miks mingid mehed minuga õues tantsida tahavad.
Korraga jäi kõik vaikseks. Kõik olid kuhugi kadunud, tasku oli lõhki ja seal, kus enne pudel
istus, haigutas nüüd lahtine õmblus. Armastan, raisk, kostis siitsamast põõsastest. Sõber
lebas hanges, huul kangest tantsimisest pisut paistes ja nuuksus vaikselt. Ma ei öelnud midagi. Kui mees armuvalus piinleb, siis tuleb lasta tal end tühjaks nutta. Pole vaja tenoripoiste
salvi, et seda vana elutarkust teada. Kord nägin, kuidas seesama tarkpea tenoripoiss ise
nutta lahistas. Armuvalu ei säästa ühtegi meest, olgu ta või tenoripoiss.
Aga vot nendest naistest mina aru ei saa. Nii kui ütlen, et armastan, kohe hakkavad töinama.
Nigu oleks omale näppu lõiganud. Mida kõvemini öelda, seda sügavamale torkab. No kurat,
kui see nii valus on, siis mida nad sellest nii väga ihkavad?!

Epiloog
Need kaks sõpra lähevad mööda lumist metsateed ja selline tunne on, et neil ei vea kunagi.
Ja ometi on nii, et need kaks meest on kui meeskoor. Neis puudub valskuse ja kavaluse alge,
lihtsad ja ausad on nende tunded. Need mehed on tõelised asjad selles ebatõelises maailmas.
Nende armastus puhas ja tõeline! Nad armastavad, raisk, ja see ei ole lihtsalt sõnakõlks.

Palju õnne juubeli puhul soovib armastav Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor!
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kuidas ükskord algas kõik
Naiskoor ei ole kunagi olnud pelgalt viisijuppide laulmise koht, see kooslus on palju keerukam
ja mitmetahulisem, vürtsitatud rohke töö, hea nalja, parimate sõprade ning aktiivse seltsieluga. Need, kes siia koori sattunud, ei saa enamasti enam kunagi naiskoorist päriselt priiks,
sest laulupeol välkuvad punased seelikud tuletavad meelde aja, mil ise neid rõivaid kanda
sai. Ning paljudele jääb just naiskoor selleks päris OMA kooriks olenemata sellest, kuhu tee
neid pärast õpinguid viib.
Aga kuidas neiud-naised TÜ Akadeemilisse Naiskoori satuvad? Tõenäosem tunduks, et enamik 18-aastaseid eelistaks pigem segakoori (või segarahvatantsurühma), ometi on viimase
kahe aastaga liitunud naiskooriga suisa 26 uut laulusuud. Küsisin endistelt ja praegustelt
lauljatelt, kuidas nemad naiskoori sattusid. Oma loo pani kirja 64 naiskoorlast – aitäh teile
kõigile, kunagi annan neist värvikatest lugudest välja eraldi raamatu.

Teadlik valik
Paljudele on naiskoor olnud teadlik valik. Nii on naiskooris laulmine olnud aastaid Vaike Uibopuu dirigeerimisklassis õppijate elu loomulik osa, mõnigi neist
on tuleristsed saanud just naiskoori ees. Praegugi on
kooriga seotud palju Vaike õpilasi: Tiiu Sinipalu, Kristina
Kodas, Mari Kalling, Mae Juske, Airi Liiva ja Triin Koch.

Mul ei tulnud isegi mõtet, et võiks
mõnes muus kooris laulda! Pealegi mulle meeldisid väga naiskoori
rahvariided.
Anu

On meeldiv tõdeda, et paljude Kurekellas või Ellerheinas laulnud noore jaoks on naiskoor Tartusse õppima asudes ainus loogiline valik (mitte et
me seda seni iseenesestmõistetavaks ei oleks pidanud) ning viimastel aastatel on neid meie
ridadesse lisandunud mitmeid. Järelkasvu eest on hoolitsenud ka Ene, kelle õpilased ülikooli
astudes naiskoori laulma on tulnud.

Juhus
Riste Auväärt ja Aet Ristmägi olid ülikooli avaaktusel küll naiskoori esinemist suu ammuli
kuulanud, kuid sellegipoolest otsustanud hoopis kammerkoori katsetele minna. Hämmastaval kombel suutsid nad aga proovipäevad sassi ajada, ilmusid peahoonesse naiskoori proovi
ajaks ja otsustasid sisseastumiskatsed kaasa teha, mõeldes õigel päeval ikka kammerkoori
ka proovida. Mõtteks see jäigi…
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Tiina Sarjas oli ülikooli tulles veendunud, et läheb laulma kammerkoori. Kuid kuna klassiõde, kelle juures
ta mõnusat õhtut oli plaaninud veeta, läks naiskoori
katsetele, otsustas Tiina ta esmalt peahooneni saata
ning seejärel prooviruumi uksestki sisse astuda. Mis-

Kammerkoori katsetele me igatahes enam ei läinud. Ju võlus meid
Vaike natuur ja naiskoori proovide
eripära. Või veel midagi…

sugune suurepärane algus 33 laulaastaks, kas pole?

Aet

Trots
Kuuldused naiskoori karmidest proovidest ja nõudlikest
dirigentidest on laialt levinud, kuid paljude arvates lisab

Võtsin naiskoori minekut hästi

see elule vaid vürtsi. Meie selle aasta noorlaulja Kad-

tõsiselt ja käisin enne seda na-

ri Lind otsustas ise järele uurida, kas jutud naiskoori

tuke Vanemuises Evi Vanamöldri

pääsemise keerukusest ka tõele vastavad. Tema näite

juures soololaulu tunnis. Kartsin,

varal tuleb tunnistada, et ei vasta.

et äkki muidu ei saa koori sisse.
Reet

Noodikogu hoidja Tiia Teder, kes laulab kooris neljandat
hooaega, meenutab: „Olin kohale jõudnud õige vara ja

mul avanes võimalus ka teiste katsetajatega juttu ajada. Sain teada, et mitmel oli absoluutne
kuulmine, soolokarjäär ja igasugu instrumentide aastatepikkune mängimiskogemus. Nojah...
Teatasin uhkelt, et minul ei ole, ja mõtlesin, et kui mind nüüd vastu ei võeta, siis ma vähemalt
tean, miks.”

Sõprade ja sugulaste soovitused
Nii mõnigi on tulnud koori sõprade ärgitusel, kes laulu,
kes seltsielu pärast. Aeg-ajalt asuvad meie ridu täiendama nooremad õed või tütred, kes vanemate rõõmuks
aastaid naiskoori-meeskoori kontserte kuulamas käinud. Mõnigi neist tõdeb, et koori astumise ajaks oli
naiskoori püsirepertuaar („Sinu aknal tuvid“ ja „Vahtralt
valgõ pilve pääle“) pähe kulunud.

Olen väikesest peale käinud jõulukontsertidel. Naiskoori mul sel
ajal ei meeldinud kuulata, ootasin
igavusega, millal meeskoor lavale
tuleb.
Annika

Siiri Vaikmaa (Jõgi) tunnistab, et teda ärgitas naiskoori
astuma peedipõllul kõblates kuuldud jutt meeleolukast üliõpilaskooride veepeost Ogres. Siiri
Odratsile reklaamis naiskoori enim vanaema, kes ülikooli töötajana oli naiskoorilt aastaid
kontserdikutseid saanud ja kes pidas naiskoori seetõttu üheks õigeks akadeemiliseks kooriks.
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Naiskoori punane seelik püüab alati pilku!

Kammerkoori asemel naiskoori
Nagu selgub, on varasematel aegadel naiskoori
ridadesse lauljaid lisandunud tänu sellele, et
kammerkoor ei pannud teadetahvlile vastuvõetute nimekirju välja, kuigi oli seda lubanud. Meie
õnneks on kammerkoori naiskooslus üsna püsiv
ning tundub, et Triin veenab noori lauljaid naiskoori headuses väga osavalt: nii tunnistavad
koorivanem Leelo ja II aldi Monika, et nemad on
naiskoori liikmeks saanud pärast kammerkoori
katsete läbimist.

Läksin katsetele, laulsin oma laulukese
ära ja jäin ootama. Ootasin nädala, peauste vahele valgele tahvlile ei ilmu mingit
sildikest vastuvõetud lauljate nimedega.
Ootasin teise. Ikka sama lugu. Tuli kolhoosi kartuleid võtma minna. Kuu aja pärast
Tartusse tagasi jõudes ei olnud endiselt
kammerkoori tahvlil kirjakest - või oli see
vahepeal ära koristatud. Igal juhul läksin
samal nädalal naiskoori katsetele.
Siiri

Google, Google, avita
Juba ammu pole kombeks kurja kuninganna moodi peeglilt pärida, kes kauneim kogu maal.
Internetiajastul toksivad noored otsingusse sõnad Tartu Ülikool ja koor. Peame oma veebimeistrit tänama, sest kaunis ning sisukas koduleht (vaata ka www.naiskoor.ee) on päris mitmel
esmakursuslasel aidanud langetada otsuse just naiskoori kasuks.
62

Esimene proov
Esimene on eriline ja jääb meelde, eriti siis, kui ülikooli aulasse on „Carmina Burana” prooviks kogunenud üle saja laulja. Tiina Jasinski, kes liitus kooriga 1973. aastal, mäletab siiani,
et tema esimene viisijupp naiskooris oli „nazaza, trillirivos…”. Ka need, kes 2006. a sügisel
kohe esimeses proovis Nystedti „Søk Herreni” esimest lehekülge laulma sattusid, tunnistavad
nüüd, et olid esmalt pisut ehmunud.

Sisseastumiskatsetel lauldud lood
Lauljahakatisi kuulavad dirigendid on enim pidanud kuulama naiskoori kullafondi kuuluvat
laulu „Ei saa mitte vaiki olla”. Härma kõrval on populaarsed olnud ka Valgre lood „Helmi”,
„Sa ütled mulle päikene” ja „Muinaslugu muusikas” ning Vinteri „Kodulaul”, „Majakene mere
ääres” ja „Laul Põhjamaast”.
Popmuusikast on dirigentide meeli paitanud igihaljad hitid „Öö saabund sadama üle”, „Sa tule
nüüd…“, „Vana vaksal“, „Edelweiss“, „Sel künkal algas imeline laas“, „Jaanipäev“, „Vikerkaar“,
„Sind otsides“, „Kodutee“ ning „Eesti muld ja eesti süda“.
Rahvusromantilistest lugudest on ette kantud „Kaunimad laulud“, „Mullu mina muidu karjas
käisin“, „Õrn ööbik“, „Meie elu“, „Meil aia äärne tänaval“, „Kägu kukub kuuse otsas“, „Kus
on, kus on kurva kodu“.
On neidki, kes ärevusest pole suutnud meenutada ühtki lugu peale hümni, teised seevastu
on üllatanud dirigente klassikaliste valikutega ning esitanud Schuberti „Forelli“, Chopini „Oleksin päikene“ , Legranti „Credot“, Bachi aariat „Bist du bei mir“, Ernesaksa „Meelespead“ või
Ritsingu laulu „Sa oled mu südame suvi“.

Kristi Kuningas, I alt
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Milline sa oled, naiskoorlane?
Leidub naisi, kelle silmad omandavad teisi- ja neljapäevaõhtute lähenedes omapärase varjundi.
Mõni neist kaevab välja lumme mattunud auto ja asub kahesajakilomeetrisele rännakule, teine
katkestab õppimise järgmisel päeval toimuvaks ülimahukaks eksamiks, kolmas usaldab oma
esmasündinud silmatera värske (ja veel veidi kohmaka) papa hooleks. Nende sihiks on ülikooli
peahoone, naiskoori proov. Nende mõtted on tihti kummaliselt naiskoorikesksed, perekondlikeks sündmusteks leitakse nädalavahetused, kus pole naiskooriga laagrit ega esinemisi, ning
tööpuhkused ajastatakse konkurssideks. Säärane välisilmale arusaamatu käitumine sütitab
uudishimu igas naiskoorlase sõbras ja tuttavas, antropoloogidest rääkimata. Kuidas eristub
naiskoorlane teistest liigikaaslastest? Milline on keskmise laulu armastava naise portree?
Ning kas ka naiskoorisiseselt on võimalik eristada subtüüpe, alampopulatsioone? Koorilaulja
välismääramisele ja huviliste teadusliku kire rahuldamisele alljärgnev kirjatükk keskendubki.

Esmatutvus
Antropoloogia on teadus inimesest kui bioloogilisest ja sotsiaalsest olevusest, kultuurikandjast.
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori nimelises sotsiaalses koguduses on selle aasta veebruarikuu seisuga 57 kultuurikandjat, kõik naissoost. Liikmeskond jaguneb häälepaelte pikkuse
ja nende vibreerimisel tekkiva sulni kõlavärvi alusel neljaks alagrupiks. Kõrgehäälseimaid,
esimesi sopraneid on 16 ning samavõrra rohkelt on mahedaid esimesi alte. Õnneks on niisiis
kõrgsageduslikke helisid esile kutsuda suutvate lauljate põud möödunud ning piiksumasinate
seltskond taas rohkearvuline. Kõrguselt järgmised ehk teised sopranid moodustavad koorist
24,56% ehk 14 hinge. Kõige eksootilisemad, looduse haruldused, on pikimate häälepaelte
omanikud II aldist, keda on 11.

Igavese nooruse saladus
Naiskoorlane on jäädavalt noor. Kuigi aastaid on kokku me turjal 1403, on laulja keskmiseks
vanuseks 24 aastat ja 7 kuud. Sel hooajal liitus meiega 13 noorlauljat, samas kui eelmisest
sajandist vastu pidanud tugisambaid on vaid kuus, täpselt nagu peahoone fassaadilgi. Reservis
igatseb naiskoori kuus laulusuud. Keskmine laulja on naiskooris häälitsenud 4,2 aastat. Kuigi
seesuguse likviidse seltskonnaga on vokaalpositsioonide järjepidevuse tagamine dirigendile
keerukas ülesanne, pole see lootusetu, sest lauljate noorusentusiasm ei kao iial.
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Ruumidimensioonid
Kui naiskoorlastel paluda pikali heita,

Keskmine
pikkus pikkus
(cm)
Keskmine

moodustuks meist 94-meetrine ahel. See-

172

ga, kui sirutaksime veidi käsi ja varbaid,

171

võiks Usain Bolt meie kõrval 100 meetrit

170
169

joosta. Keskmine laulja on sentimeeter

168

pikem kui Eesti keskmine naine – 169

167

cm pikkune ehk sama sihvakas kui Napoleon. Pikimad lauljad on II aldis (vt joonis

(cm)

166
165
164

1), mistõttu tundub, et kasv on võrdeline

I sopran

häälepaelte pikkusega ning sügava hääle

Joonis 1

II sopran

I alt

II alt

I alt

II alt

I alt

II alt

esilemanamiseks on kasu ka pikema kasvuga kaasnevast suuremast sisemisest
avarusest.
Kuigi mõni laulja on Kaalude tähtkujust
ja mõne maine keha täiesti kaalutu, siis
keskmiselt kaalub naiskoorlane 60 kilo
ja 600 grammi. Kehamassiindeksi järgi
(21,2 kg/m2) on naiskoori laulja ideaalkaalus ning rahvusvaheliste kategooriate
alusel võiks Kreeka-Rooma maadluses
võistelda kergkaalus. Kõige kergemad

Keskmine
kaal (kg)
Keskmine
kaal

(kg)
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I sopran

lauljad on esimeste seas, teised on veidi

II sopran

Joonis 2

kerekamad (vt joonis 2). Võib-olla otsivad
II sopran ja II alt lohutust toidust seepärast, et nende alatine teisena nimetamine
põhjustab kergekujulist depressiooni?

Kogukaal
(kg) (kg)
Kogukaal
1200

Täiskoosseisus avaldame me lavalau-

1000

dadele 3,2-tonnist koormust. Füüsika

800

keeles on meie summaarseks gravitat-

600

sioonijõuks lausa 31467 njuutonit, kuid

400

õnneks jaotub see maapinna suhtes suh-

200

teliselt ühtlaselt. Vaid II alt peaks enese

0

kaalukamaks muutmiseks veidi kosuma
(vt joonis 3).

I sopran

II sopran

Joonis 3
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Juustes on jõud
Jätkates naiskoorlaste kaugelt imetlemist, torkab igale teravapilgulisele uudistajale üsna
kiirelt silma kummaline reeglipära: mida kõrgemaks hääled muutuvad, seda heledamad on
juuksed (vt joonis 4). Kooris on kokku 57% heledapoolsemate juuste kandjaid ehk blonde,
linalakku ja heledamat sorti kartulikoore karva kiharate omanikke. Neide, kelle juuksed on kas
tumeda kartulikoore karva või brünetid, on 41%. Punapäid meie seas ei ole ning eebenimusta
patsiga on ehitud ainult üks laulja (1,8%). Võiks eeldada, et kogu see kaunidus on jaotatud
häälerühmade vahel võrdselt, ent võta näpust! Nüüdseks on statistiline tõde, et heledapäised
armastavad „heleda jaalega“ kilgata ning rikkaliku pigmendisisaldusega karvade kandjad on
osavamad tumeda ja rikkaliku hääle tekitamisel.

Juuksevärv

Juuksevärv

100%
90%
80%

must

70%
60%

brünett

50%

tume kartulikoor

40%

hele kartulikoor

30%

blond

20%
10%
0%

I sopran

II sopran

I alt

II alt

Joonis 4

Salapära lisab kogu loole tõsiasi, et vaid 54% lauljatest demonstreerib maailmale oma loomulikku juuksevärvi ja 46% eelistab oma kiharaid töödelda modernsete abivahenditega, et
saavutada oma sisemusega harmoneeruv toon. Huvitav on sealjuures, et juuste värvimine
on kõigis häälerühmades võrdselt populaarne. Seepärast võib eelnevast järeldada, et oma
sisemise loomuse vastu ei saa! Kui hing on sopranikõlaline, ent loodus on pea kaunistanud
pisut tumedamate kiharatega, ei jää üle muud, kui loodusele veidi kaasa aidata ning blondiininaljadega leppida. Ja vastupidi. Vandenõuteooria sõpru võiks erutada veel ajaloolaste poolt
avastatud tõdemus, et koori viimased neli presidenti on kõik olnud oma valitsemisajal blondid...

Juuste
Juustepikkus
pikkus

Juuste pikkuse analüüsil sedavõrd maailma rapu-

7%

tavaid avastusi ei ilmne (vt joonis 5). Enamikku on

6%
poisipea

õnnistatud lopsaka karvakasvuga: pikad või poolpikad juuksed on 88% lauljatest. Sealjuures kirjeldasid pikajuukselised oma kiharaid väga leidlike

lühemapoolsed

55%

väljenditega: kasutati näiteks meetermõõdustikku
(„mõõtsin ära – 52 cm“, „0,8 m“) või võrreldi enese
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Joonis 5

32%

poolpikad
pikad

keha- või riideosadega („peaaegu rindadeni“, „katavad kaela“, „tagumikuni“, „pisut allapoole
rinnahoidjakinnitust“). Individualistlikke lühemate juustega mässajaid, kes juuste kasvatamise
massipsühhoosile ei allu ja kes on juuksuritöökodade olemasolust teadlikud, on seitse ja neid
jätkub peaaegu igasse häälerühma. Kõige enam on lühemapoolsete juustega lauljaid altide
seas, eelõige I aldi iseseisvate naiste hulgas (neli lauljat).

Roosisuu ja silmad sinised
Kui naiskoorlaste kaugelt imetlemine hetkeks lõpetada ning neid sammuke lähemalt uudistada, vaatab teile otsa 114 säravat silma. Silmade värv varieerub šokolaadist romantilise
hilissügisese taevani. Levimuse tippu jagavad sinised ja hallid silmad (mõlema esinemuseks
27%), 21 protsendiga järgneb rohesilmade armee, pruunide silmade osaks jääb 9 lauljat
(16%) ning kirjud silmad on 5 lauljal (9%). Kõige sinisilmsemad lauljad on I sopranis, kus ainult
kahel lauljal pole hallikas-sinist silmavaadet, ning pruunisilmsemad I aldis. Teises sopranis ja
teises aldis on kõige moodsam (statistilises keeles tähendab see teadupärast kõige levinuma
omaduse evimist) olla salapäraste roheliste silmade omanik.
Maailma selgemaks vaatlemiseks vajab optilisi abivahendeid lausa 54% lauljatest. Prillide või
läätsede kandjad on eranditult lühinägelikud, mistõttu looritatud pilgu taga ei pruugigi alati
olla mõttessesüüvimine – vahel on prillid lihtsalt maha ununenud.
Seelikusabade varju jäävate jalgade suurus vas-

Jalanumber

tab naiskoorlastel normaaljaotusele (vt joonis 6).

16
14
12
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4
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0

Jalanumber

Seesugune Gaussi kõver iseloomustab selgelt,
ilusaid kingi leida – number 38 suuruste jalgadega naisi, kes ilusaid kingi ihkavad, on lihtsalt kõige
enam ja ihaldatud ilusad kingad on arvatavasti
juba mõne koorikaaslase jalas.

lauljaid

miks jalgadele suurusega 38 on kõige keerukam

35

Vajatakse keevitajat!

36

37

38

39

40

41

Joonis 6

43 meie koori lauljat õpivad ja/või töötavad Tartu Ülikoolis, kuus tudeerivad teistes kõrgkoolides
ning kaheksa tööinimest saavad juba hakkama ilma ülikooli toetavate sammasteta. Naiskoorlast huvitavad tegevusvaldkonnad varieeruvad laialt (vt joonis 7), ent favoriite esineb siingi.
Kõige paeluvam on naiskoorlasele loodus- ja reaalvaldkond: geeni- ja keskkonnatehnolooge,
geograafe, matemaatikuid, bio- ja ökolooge on suisa 15. Kümme lauljat on spetsialiseerunud
looduse ühele osakesele – inimesele – ja tegutsevad meditsiinipõllul. Nii humanitaaria- kui
pedagoogikahuvilisi on seitse, kooridirigeerimisega on seotud viis, meedia ja riigiteadustega
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soovib ühiskonda mõjutada neli ja majandushoobade vahendusel kolm lauljat. Üksikute lauljate
valik on olnud haruldasem ning ühe lauljaga on esindatud sellised erialad nagu teoloogia, filosoofia, raamatukogundus, viipekeele tõlkimine ja arheoloogia. Niisiis oma jõududega saaksid
naiskoorlased hakkama pea kõigega, kui keegi vaid metallitöödel abikäe ulataks.

Tegevusalad
Tegevusalad
meditsiin

11%
7%
5%

ﬁloloogia

18%

haridus

12%

26%

12%
9%

kooridirigeerimine
loodus, reaal
majandus
sotsiaalia
muu

Joonis 8

Tunne kodumaad
Enamik lauljaid käib proovis Tartust või Tartu lähiümbrusest. Samas leidub lauljaid, kes iganädalaselt võtavad ette ristiretke auditooriumi 232 suunas: neli lauljat lähenevad Tallinnast,
üks neiu Ida-Virumaalt Maidlast ja üks Viljandist, kus vähemasti paaril korral nädalas töötab.
Lauljate algne päritolu on geograafiliselt veelgi mitmekesisem – esindatud on peaaegu kõik
Eesti maakonnad (vt joonis 8), Õismäest Niidi taluni Hiiumaal, ning delegaadid on puudu vaid
Valga-, Rapla- ja Ida-Virumaalt. See-eest on ühe laulja eksootilised juured lausa Karpaatias.

Joonis 8
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Sotsiaalne võrgustik
Kui noorlaulja oma esimesed laulusuled omandab, saab ta enesele akadeemilise lauluema.
Lauluema kohuseks on oma lapsele õige laulujoru ajamine ja lapse igakülgse heaolu tagamine kavalerkooride, proovide ja kontsertide keerulises maailmas. Praegu laulab kooris 30
lauluema ja paar kasulauluema. Mõned emad on pärast edukat kasvatustööd ise juba koorist
lahkunud, näiteks puhkab praegu koorilaulust üks lausa 17-kordne lauluema!
Lisaks tihedatele omavahelistele seostele ulatuvad igal lauljal harud ja kombitsad välisilma,
mistõttu koorimuusika passiivseid austajaid saab kokkuvõttes kenake hulk. Õdesid ja vendi
on naiskoorlastel kamba peale kokku 95, lisaks veel seitse poolõde-poolvenda. Ainukese
lapsena on üles kasvanud vaid kaks lauljat.
Päris lapsi on kuuel tegevliikmest emal kokku üheksa. Kui arvestada juurde reservis olevad
lauljad, on emasid üheksa ja lapsi 13. Lapserikkaim häälerühm on II alt (7 last!), järgneb I
sopran kolme lapse, I alt kahe lapse ja II sopran ühe maimukesega.
Perekonnaseisu hinnates ilmneb, et naiskoorlane ei usu abiellu kui institutsiooni – kooris
laulab vaid üks abielunaine. See aga ei tähenda, et väärt naised põhimõtteliselt vallalised
oleksid: süda on vaba ainult 31 neiul, samas kui 45% lauljatest on õnnelikus püsisuhtes.
Neidude meeli püüavad köita austajad kõikvõimalikest kavalerkooridest. Paljud naised peavad
kõiki kavalere armsaks või nende eelistus on veel välja kujunemata või sõltub aastaajast (16).
Kõige rohkem lauljaid (15) naudib tipikate tähelepanuavaldusi, Tartu akadeemilised mehed
on lemmikuks kümnele lauljale. Revalia kammermeeskoor tundub sümpaatseim 9 naisele,
ülikooli kammerkoor neljale ning kolm lauljat on eriti ekstravagantse maitsega, eelistades
näiteks Miikaeli poistekoori, Inseneride meeskoori või hoopis galantseid soomerootslasi
Åbost (vt joonis 9).

Lemmikkavalerid
Lemmikkavalerid

7%

lemmik puudub

5%
28%

TTÜAM
TAM

16%

Revalia kammermeeskoor

18%

26%

TÜ Kammerkoor
k
muu

Joonis 9
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Lisaks mäletatakse ja austatakse naiskoori muusikat väljaspool Eestimaad. Viimasel viiel
aastal on kontsertreisid ja konkursid viinud naiskoori Venemaale, Itaaliasse, Iirimaale, Soome
ja Norrasse. Endiste lauljate näol on naiskoori fänne veel USAs ja Belgias.
Ja viimaks, kuigi kõrgharitud naiskoorlane suhtub horoskoopidesse muigega, siis kosmilises
mastaabis on naiskoorlastel kõige soojemad suhted veemärkidega: enim on Skorpioneid (11),
Vähke (8) ja Kalasid (7) (vt joonis 10).
Lemmikkavalerid
Jäär 3
Kalad 7

Sõnn 2
Kaksikud 5

Veevalaja 6
Vähk 8

Kaljukits 3
Ambur 1

Lõvi 4
Skorpion 11
Kaalud 3

Neitsi 4

Joonis 10

Viperused ja lauluind
Kui välised atribuudid kõrvale heita, jääb alles naiskoorlaste ühisosa – lauluind. Et kontserdil
võiks sündida muusika, tuleb harjutada ning seda ohtralt. Niiviisi täidetakse auditooriumis
232 kõik istmeread Kamtšatkani ning pingutatakse hääle vokaalpositsiooni säilimise ning
õigete harmooniate pärast. Kuigi kuus lauljat väidavad, et nendel on alati kõik lood selged,
on paljudel siiski mõne partituuriga muresid. Mõne mure on äärmiselt spetsiifiline, näiteks
valmistab ühele lauljale raskusi „Poulenci eelviimase süsteemi viimane takt“. Keerukamateks
lugudeks peeti Nystedti „Shells’i“, Poulenci prantsuse keele nüansside hääldamist ja „Ave
verum corpust“ ning Mägi ja Tormise loodut. Mitu korda mainiti ka Kostiaineni „Regina angelorumit“, Karai „Night’i“ ja Pärdi „Peace upon you, Jerusalem’i“.
Vahel on probleeme pigem hääle valitsemise kui repertuaariga. Näiteks on lauljale sageli
raske mõni üksik noot, nn „hääle murdepunkt“. Osadele on murdepunkt midagi, millest „kõik
lauljad räägivad, aga millest mina aru ei saa“, mõnel asetseb see liiga madalal, lausa nullpunkti
lähedal, teisel sõltub päevast – mõnikord on mõni alt hoopistükkis sopran. Kuigi ühel jääb
murdepunkt vahemikku log4x1540z, arctan 0,93w Hz, on keskmised murdepunktid toodud
kõigile mõistetaval kujul joonisel 11. Hoolimata üksikutest muredest, rõhutasid lauljad aga,
et naiskooris on raskused alati ületatavad.
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Joonis 10

Aeg-ajalt võib juhtuda, et laulja tegeleb kooriproovis asjadega, millega tegeleda ei tohiks.
Levinuimateks ülestunnistusteks on järgnevad patud: hilinemine, Tallinnas olemine, sms-ide
saatmine, tobetsemine, salahiljukesi jutu ajamine, unistamine, unelemine, hea nalja nautimine,
huulte värvimine, haigutamine, väsinud olemine, juuste nokkimine, dirigendi vaatamine tühja
pilguga. Ehkki loetelu oli lohisev, ei tasu siiski muret tunda – enamiku lauljate hingel on vaid
sündsusetu rõõm laulmisest.
Nagu eelnevast kirjatükist on selgunud, on naiskoorlane üks keerukas isend, keda esmapilgul
pole sugugi lihtne eristada teistest sookaaslastest. See salapärane miski, mis naiskoorlasi
ühte seob, on peaaegu sõnulseletamatu. Kuid võibolla on see armastus?

Kirsi Masso, II sopran
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I alt
õpib loodusteaduseid

kooris laulnud 4,2 aastat

sinakashallid silmad

heledad pikkad juuksed

prillid (-2,75)
vanus 24 aastat ja 7 kuud
lemmikuks TTÜAM
Tartumaalt
vallaline

1,8 õde-venda

0,2 last

60,6 kg

Skorpion

169 cm
jalanumber 38

72

Armastusega…
Üks lauluaastaid näinud nägus neid,
kel kosilasi käinud mitmeid tuhandeid,
jäänd kindlaks ühele, sel nimeks muusa,
kõik teised saanud kinga või siis suusa.
Ka meie kosjas käinud tal, see pole ime,
ja korvi saades mõelnud, kas ta pime
ehk armastusest liiga vähe peab,
et laulu tundeist kõrgemale seab.
Siis lohutab me raudset insenerimeelt
vaid meestelaul ja mälestused käidud teelt
ja teadmine, et nooremad kolleegid
ei ole asjas edenenud, asi seegi.
Nii usume, et ükskord siiski koidab päev,
kui avanevad neiu silmad ja ta näeb,
et juuksevärv ei kata enam seda halli,  
ja leiab kõrvalt inseneri, kalli,
kes kõik need aastad trotsinud on saatust,
tal võtab käe, ta sõnades on paatost,
kui lausub … armastusel kummalised teed,
sa vali mind, ma olen sulle õige, ainus mees.

TÜANile armastusega Inseneride Meeskoorilt
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Kas koorilaulja teab, millest ta laulab?
Tänapäeva inimestele enam laulusõnad pää sisse ei taha jääda ja üleüldse ei saa laulja
dirigendi arvates enamasti aru, millest ta laulab. See ajendas koostama väikest enesekontrollitesti, kus iga laulja võib salaja välja selgitada, kas see kurb tõsiasi ka tema kohta käib.
Ristsõna ruutudesse sobivad täpsed fraasid või sõnad meie repertuaaris olevatest lauludest,
peab vaid sobrama oma mälus, et ära tunda õige laul ja meenutada õigeid sõnu.

Paremale
1. Mis peab olema Eesti kroon?
6. Kus on sündinud kõik inimesed?
8. Kui armsamal on lehejuuksed, siis millest mina unistan?
9. Millise laulu sõnumiks on: „Sa oled üleni kaunis, Maria. Ja sinu sees ei ole päris pattu. Sinu
riided on valged kui lumi ja sinu nägu on kui päike“?
13. Kuidas võiks norra keeles kõlada fraas „kõik viljapuud plaksutavad käsi“?
14. Kes istub su kõrval ja kõneleb?
15. Kuhu ma oma kodukaasikus lähen?
16. Kuidas on „Inglite kuninganna“ ladina keeles?
17. Kui palju püssisid ühes korralikus pulmas peaks olema?
18. Kui mina olen lind, kes siis sina oled?
19. Kes või mis ei tohi mind ära unustada?
20. Millises laulus esineb helirida: SOL-LAb-FA-LA-SIb-DO-DO#-RE-DO#-RE#-RE#-RE#-SIbLA-SI-Lab?
21. Mis juhtub siis, kui keegi ootab kase najal?
22. Kui teised mõtlevad toidule, kuuldes sõna „söök“, siis mida mõtleb naiskoori laulja?
23. Jätka rida puuduva sõnaga: sukk ja saabas, lukuauk ja võti, AKNALAUD ja ... .
Alla
2. Mis sa arvad, mida teeb võõras poiss kiige all?
3. Mida teeb kass siis, kui vanatädi koob?
4. Mis oli see salapärane asi, mis tõusis üle metsa?
5. Mis juhtus süütu tüdrukuga, kes läks niidule heina niitma? (soome k, kaks sõna)
7. Milles oled sina ise süüdi?
10. Mida oleks tulnud teha, kui noor kevade meilt läbi sõitis?
11. Millise linna väravatel meie jalad lõpuks ometi seisavad?
12. Kes oli see mees, kellesse üks tvisti tantsiv neiu oli silmini armunud?
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Mis tuu TÜ AN tähendas’?
Küsitlesime pahaaimamatuid linnakodanikke Tallinnas ja Tartus, et saada teada, millised
seosed tekivad lihtsurelikul, kui nad kuulevad sõnaühendit TÜAN. Esialgu lasime inimestel
lihtsalt mõistatada, seejärel andsime ka väikseid vihjeid.

Mida tähendab TÜAN?
• troopilistel aladel elav roomaja või kiskja
• karvane loom
• loom, kõlab nagu hüään
• söök
• kindlat tüüpi metallkonstruktsiooni keevitatud osa
• mingi keel
• merekarp
• sinakas värvitoon
• laulja

Aga kui TÜ tähendab Tartu Ülikooli?
• Tartu Ülikooli ansambel
• Tartu Ülikooli biotehnoloogide ühing
• Tartu Ülejoodetud Alkohoolikute Nõukogu
• Tartu Ülikooli anorektikud
• akadeemiline ... neuroloogia
• Tartu Ülikooli alune näitus, keldrikorrusel
• mingi Tartu Ülikooli nõuandla
• Tartu Ülikooli laulja
• Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor (isegi mitmel korral)
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Mis sa oskad öelda TÜANi kohta?
• Nägin seda koori vist telekast.
• Tundub tavaline koor, tullakse kokku ja õpitakse laule.
• Ju nad on hea tasemega ja teevad palju proove, esinemistest ei tea midagi.
• Aktiivsed naised peavad olema.
•  Lausa jumalikult laulavad! Mina austan kõiki koorilauljaid ja koore. Nad teevad väga rasket
tööd, ja seda eriti dirigendid.
• Mul oli seal kooris kaks pruuti: ühega elasin kokku, teisega käisin.
•  Nad kindlasti laulavad hästi, pole küll ise kuulamas käinud. Aga meeskoori käin küll kuulamas, nemad meeldivad mulle väga.
•  Neil on ilusad laulud. Neid kuulates olen mõelnud, et kuidas need lood küll meeskoori
esituses kõlaks.
•  Olen mõnel nende kontserdil käinud, ülikooli aulas. Mul laulis seal ka mõni tuttav. Eks ma
mingi emotsiooni sain. Pole kaua aega käinud enam. Minule meeldivad mees- ja naishääled
eraldi, on puhtam ja üldse kergem kuulata. Koorid, kus on nii mees- kui ka naishääled, mulle
ei meeldi. Liiga kirju, raske kuulata.
•  Kindlasti olen kuulnud, aga suht tükk aega tagasi. Mälestus on, et tegemist on kvaliteetse
kooriga ja mälestus on meeldiv, aga mingit väga sügavat ja erilist muljet ei jäänud. Muidu
oskaks rohkem öelda. Mees- ja naiskoorid peavad olema väga erilised, et ma neid pikemalt
kuulama jääks. Aga see on minu enda probleem – rohkem instrumentaal- ja segakoorimuusikaga harjunud. Minu tähelepanu köidaksite sellega, kui te mõne bigbändiga mingi džässilikuma
suurteose esitaksite.
•  Ma olen neid kuulnud ülikooli aulas peetavatel aktustel. Neil on päris huvitavad laulud ja
üllatuslikul kombel olen neilt aktustelt saanud muusikalise elamuse ja ohoo-momente. Muidu
kipuvad need aktused igavaks jääma, kõnede vahele on tore ka midagi muud kuulda. Kindlasti
on naishäältele mingeid huvitavaid teoseid kirjutatud ja naislaulul oma osa koorimaastikul.
Avalikkuses võiks rohkem koorilaulu kajastada ja seda atraktiivsemaks muuta.
•  Tartu Ülikooli AN… hmm, ei tea. Kohe üldse ei tea. Ah Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor – loomulikult, mind on sinna laulma kutsutud. Kas te „Laululahingus“ olete käinud? Ei
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ole. Aga laulupeol ju ikka olete? Kõigil. Kas mõne hääle põud ka on? II aldi. No sinna ma ju
sobikski! Kas teil igav ei ole, ainult naised omavahel? Te ju reisite palju, mis on tegelikult
lausa kadestamisväärne. Reisimisega kaasnevad ju need pikad bussisõidud ja kuidas siis
pidu normaalselt saab pidada?
•  Plakatid semestri alguses, kontserdid TÜ aulas, kenad neiud, teadmine et on konkursse
võidetud ja et dirigent on T. Koch, kes sai eelmisel aastal mõned auhinnad. Repertuaar selline
raskemavõitu. Arvamus hea, aga ei ole sellist ägedat imidžit, kuna tundub, et te tegutsete
paljuski sissepoole või konkurssidele suunitletult ja kontserte on pigem harva ja korduvatel
aegadel – no nagu see jõulukontsert. Mõnelt lauljalt olen kuulnud, et on ka igasuguseid
ägedaid tegemisi, mingid salvestused, individuaalsed seadetunnid ja muud. Konkursid on ka
iseenesest ägedad, ei ole lihtsalt juhtunud kuulma.
•  Oi, olen neist kuulnud küll. Mõnel aktusel olen kuulnud ja mõnel kontserdil ka. Nüüd viimastel aastatel küll mitte, kui aus olla. Enam ei mäleta, mis emotsiooni ma kontserdilt sain.
Aga ma olen mitmeid kordi mõelnud, et mis ajab inimest koori ette dirigeerima. Vaike Uibopuu
on võimas naine. Ma ei saa aru, miks ta on valinud nii raske töö. Mis ajab dirigeerima? Vaike
Uibopuu on selline … heas mõttes juurikaga inimene.
•  Olen kuulnud ja isegi koos oleme nendega esinenud. Dirigendid on kooril head, nii Vaike
kui ka uus dirigent Triin. Eesti mõistes ikkagi professionaalne koor, laulavad puhtalt ja ilusasti.
Repertuaar on raske. Tüdrukud on ka kenad vaadata. Naislaulust kui sellisest ei arva midagi
väga olulist. Las ta on, aga peaasi, et need sopranid väga kiljuma ei hakkaks, muidu tekib
tugev tahtmine saalist välja joosta.

Linnakodanike mõtteid käisid kogumas, Maarja Malmet (I sopran) ja Liina Viks (I alt)

Juubeli lugu
Sellel ühel konkreetsel hetkel … sa paned ennast riidesse, võtad enda noodid, mõtled korraks
ja oled valmis … et sel ühel hetkel teha maksimaalne sooritus.
Tänavu peab naiskoor oma 65. sünnipäeva. Aga natuke ka viiendat: viis aastat tagasi andis
Vaike noodikepi üle Triinile. Praeguseks on koor jälle punktis, kus on vaja tähistada seda,
kuhu me oleme jõudnud, mida saavutanud. Tähistada seda, et me oleme siin, täna, praegu.
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KEVAD 2009
Esimesed tähtsad verstapostid juubeli teel pandi pundi toimekate poolt paika aasta jagu
tagasi: on kontsert ja on lavastus. Kuhu see kõik võiks ajaliselt sattuda? Kui teeks kontserdi
ka Tallinnas? Tol kevadel valiti ära juubelitoimkonnast peakorraldaja, kes Triini ja koori seaks
ning suunaks, kui vaja peaks minema, kes suudaks ellu viia ja vastutada. Auväärse „ametikohaga“ nõustunud Kristi on olnud suurepärane valik. Ta on hoidnud kõigel silma peal ja kätt
pulsil, ohukohad on defineeritud juba eos.

SUVI 2009
Mis juhtus suvel?
Triin [mõtleb kaua]: „Tead, ma ei oskagi sulle midagi
konkreetset öelda. Kuskil oli see mõte ju kogu aeg olemas – see ei kao ühekski hetkeks nagu päriselt ära.
/…/ Võib-olla tõesti seal augustikuus, kui sügis hakkas
lähenema, pidi ikka väga konkreetset plaani hakkama
pidama: mis lugu millal võtta ja kuidas kõik ikka õigeks
ajaks valmis saab.“
Sügise algul (kui üheshingamine, piiksatused Beethoveni oodile Leigol ja Norra karged õhtud möödas) oli
see, mis vormis kõik täpselt toimuma hakkab, veel idee
tasandil ja ähmane. Aga see, et üks pool on kontsert,

Suvi.

teine lavastuslik, see mõte oli nüüdseks küll juba ajukurdudesse vermitud.

SÜGIS 2009 on juba käes...
Triin oli mõelnud mingisuguse portsu mõtteid sügise hakul ära, toonud ühe osa repertuaarist
sügisesse laululaagrisse. Tol hetkel veel väiksest korraldusmeeskonnast välja jäänud lauljad
täpsematest juubelimõtetest midagi ei teadnud. Kuigi Triin ühel korral vaikselt paotas, et
võib-olla ootab meid kevadel ees midagi ägedat ja vahvat, aga et igaks juhuks ta rohkem ei
räägi. Triin: „Mida mina tegelikult tollel hetkel mõtlesin: kas me saame hakkama? Kas võib-olla
mina saan hakkama? Kas ma oskan seda kõike teha nii, et see tõesti kukuks hästi välja?“
Hoovihmade perioodiks oli „naise elu“ idee juba olemas ja valminud siiski juba ka võimalik
lavastajate nimekiri, millega Maarja Ü. opereerima hakkas. Anne Türnpu sattus sellesse nimekirja Tiiu kaudu, kellel oli tänu EMTA projektile kogemus kohe omast käest võtta. Lavastaja
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ja Triini esmakordne kohtumine leidiski aset sel sügisel. Tund aega EMTA kohvikus oli teinud
pisut vaevalise, ent siiski alguse.
Saadeti välja projektitaotlused.
Teed said isadepäeva kontsert ja jõuluaja laulmised.

JAANUAR 2010
Uue aasta alguses pidi kogu kaadervärk kiiruga tööle minema. Palgatud sai ka lapsekingades
juubelitoimkond ehk paanikaosakond, kes siiski veel toona ainult Triini ja juhatuse palgal oli.
Lavastus oli liialt lahtine, ebaselge. Kuidas anda edasi naiseks olemist isiklikus võtmes, püüda
rääkida Meie elust nii, et see puudutab kogu koori, kõiki tüdrukuid ja naisi, kes seal on, ja
oleks ka kuulajale-vaatajale arusaadav?
Uue hooga lauluharjutamise alustamine oli mõnevõrra takerdunud. Ene: „Ühel hetkel teil tuleb
välja ja siis järgmisel kohe jälle ei tule. Te poete kellegi teise taha! Aga kohe tuleb ennast kokku
võtta, mitte alles kontserdil.“ Kes kunagi üle pika aja „Pietá“ 8. lehekülje alumist süsteemi
laulnud on, mõistab dirigendi küsimust: „Kas keegi üritab laulda mingit muud häält või ma
kuulen … mingit häält?“

Harjutamine teeb heaks harjutajaks?
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VEEBRUARI ESIMESED PÄEVAD
Käivitus kirjafoorum juubeliteemaliste trükiste-kujunduse-nänni osas. Milliseid trükiseid
oleks tarvis? Kes kujundab? Kuidas kujundab? Kes selle eest vastutab? Jahu? Meigipalett?
Õlakott? Taskurätt? Mesi? Lilleseemned? Puulusikas? Milliseid ideid realiseerida nänniks?
Kas LAVASTAJAGA kõik SUJUB?
Asjaosalistele saadeti enam-vähem mitte-päris lõplikuks kinnitamiseks eelarve. Kui küsisin
Kristilt toona, kas meie tulud on kindlad, tuli vastuseks kiire „ei“. Kuigi unetuid öid peakorraldaja veetnud polnud, siis mure kulude osas painas teda küll.
Kunstiliselt ei tegeldud enam sellega, mis laule laulma peaksime, vaid sellega, kuidas nii
kontserdi esimese kui teise poole kava kenasti järjekorda panna.

6.–7. VEEBRUAR, laululaager
Laululaagri esimese päeva pärastlõunal külastas koori esimest korda lavastaja Anne Türnpu,
kes istus aldi poole peal viimases reas ja jälgis, kuidas meil asjad käivad. Ja meie muudkui
laulsime kontserdi II ehk lavastatava poole laule. Veidi enne kella kuut, kui lavastaja oli meie
laulmised ära kuulanud, kõlas otsus: „Aga tegelikult, kui ma nüüd kuulasin, siis sellest on
võimalik kokku panna küll … naiste lugu. [Paus] Juhul, kui need laulud teid kõnetavad, kui
saaks aru, mis moodi te neid vastu võtate ja mis moodi edasi laulate.“
Ja arutelud algasid. Kas tahaksime võtta lavale kaasa kooris laulvate emade lapsed? Esineda
ehk neoondressides (ette ruttavalt võib öelda, et suur vaidlemine riietuse osas toimus peaaegu

Lavastaja Anne poolt rahumeelselt välja öeldud ideed on
suhteliselt pöörased ja hulljulged.

Aga 15 minutit mõtlemist, ja mõtet
annab ehk juba kaaluda.
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kontserdi endani välja)? Edasi pakub lavastaja välja idee kirjutada nn koolikirjandeid, lubades
meil selle ettepaneku peale vabalt reageerida, kas või kõva häälega öelda, et ta peast loll on.
Kui aga vastus tulemata jääb, pakub ta välja teemad, millest kirjutada: esimene muusikaelamus, kõige esimene pilt maailmast üldse, esimene armumine, sünnitamine, surm. Need
jutud põimiks ta siis laulude vahele. Just siis ilmneb koorist natuke murelikku mõtlikkust,
aga ikkagi elavust – ahhaa, asi läheb isiklikuks! Kas tõesti muutub side koori ja publiku vahel
intiimsemaks? Laagri esimene päev lõpeb koori jaoks lavastaja pöörastena näivate ideede
kuulamise ja esialgse seedimise või seedimatusega...
Järgmise päeva hommikul kihelesid kõik eelmise päeva õhtust rääkima. Triin tunnistas, et ei
maganud öösel hästi ja tundis, kuidas tema maailm eelmisel õhtul pahupidi pöörati. Koor noogutas tähtsalt vastu ja tunnistas sama isegi. Dirigent möönab aga siis, et kui alguses tunduvad
lavastaja ideed hulljulged ja hullumeelsed, siis 15 minutit mõtlemist, ja mõtet on võimalik juba
kaaluda. Võib-olla mitte päris algvarianti, aga midagi sealt vahepealt. Ja ka nüüd ei jää kooril
muud üle kui nõustuda ja mõtiskleda, et ehk on selline piiride kompimine taotluslik, et meid
mingist tardunud tavamõtlemisest välja tuua. Sest mingisse asja oleme ise ka takerdunud.
Kõigest hoolimata loodab dirigent väga lavastaja peale. Kihvtid mõtted ja maailma pahupidi
pööramine on vinged ja ka lauljates ootusi ärgitanud.

VEEBRUARI II POOL
Pärast laagrit, kui juubeli II poole osas asjad veidi selginenud olid, õhinat koori poolt väga näha
ei olnud. Segane oli see kõik veel ikkagi. Lavastaja tundus vinge, aga samas ettevaatlikkust
tekitav, lood olid olemas, aga päriselt veel aru ei saanud, miks ja kuidas.
22. veebruaril oli Triinil esimene tund Maret Mursa juures (Aleksanderi tehnika koolitus, mis
lavastaja soovitusel ette sai võetud).
25. veebruaril külastas meid lavastaja Anne jälle. Kuulas meid nüüd juba rohkem auditooriumi
eesotsast, avaldas pärast iga laulu mõtteid ja käis välja värsked ideed. Pärast Ritsingu „Laulu
Jakobile“, mis lavastajale tohutult meeldib, teeb lavastaja ettepaneku selle esitamise ajal
publikut „rünnata“ (et astud kohe ettepoole). Dirigendi silmad löövad särama, koor elavneb.
Koorivanem Leelo hakkab selle peale muretsema oma koha pärast esimeses reas: „Kõik
tahavad esiritta siis ju…“
Ja veel üks tavatu idee: koori ei ole näha, publik näeb dirigenti, kuuleb laulu – seisab inimene,
loksutab käsi ja seinad laulavad.
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MÄRTS
3. märtsil, TÜANi õigel sünnipäeval, külastas osa koorist Tartu vilistlaskoori proovi.
Ja juba 9. märtsil oli meie tavapärane kella 20ni proov muundunud tavapäraseks kella 20.30ni
prooviks. Triin: „Ma loodan, et te ikka mäletate, et täna on proov 20.30ni. Et võib-olla hiljem  
vaatame, kui kaua me teeme. Alguses pikendame 21.00ni. Aga mingil ajal võib-olla ka 21.30ni.
Ja siis 22ni. [huumor]“
Märtsi keskpaigaks hakkab saabuma Paanika. Me ei jõua valmis. Hakkavad tekkima lauljate
omavolilised harjutusrühmad. Noodikappki on hõredam kui veel paar kuud tagasi.
Lõpliku kinnituse sai lõpuks ka kontserdi pealkiri „Kallis kull’a mu sõsarõni“.
Üks väike viis Vanemuise kontserdimajas ja 20. märtsi suur lavastusproov alaku!

„...uinu, uinu ullikõnõ, maka, maka, mar’akõnõ...“

20. MÄRTS – päev aulas
Päev peahoones algas kõigepealt jalataldade, põlvede, puusade, küünarnukkide, õlgade,
kaela ja pea tunnetamisega. Kui keha oli saanud vabamaks ja hääled lahtisemaks, liitus
koori tegemistega ka lavastaja Anne. Hakkasime laulma nii ühel kui teisel pool lava, ringis ja
segamini, paigal olles ja rahulikult liikudes, all saalis ja üleval rõdul, püsti ja pikali, käest kinni,
silmad kinni. Ikka nii, nagu laulu seest võiks tulla ning endal hea ja ilus oleks.
Kui laulud lauldud said, istusime kõik paariks hetkeks aula etteotsa laiali ja lavastaja andis
sõna lauljatele, kes olid talle kirjutanud Oma lugusid ja neid nüüd kõigile teistele ka vahetult
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edasi andma hakkasid. Südamlikud ja siirad lood kõige vahvamast vanatädist, kes armastas,
meeliülendavaid emotsioone tekitanud kontrabassurist... Ja kõik teised ilusad lood, mis miljöö
müstiliseks, sekka lõbusaks ja vahel intiimseks muutsid.
Kui 20. märtsi proov algas talvel, siis lõpuakordid kõlasid juba kaua oodatud kevadel. Kell oli
ammu õhtus, kevad oli käes, lund sadas ja igaüks sai koju puhkama minna.
***
Siit alates ei ole enam võimalik meenutavalt kirjutada – leht peab trükki minema. Midagi
sellist võiks ees oodata..:
5-tunnine lisaproov, veel üks proov, peavalu, naer, veel proove ja siis veel ja veel, kuni:
13. aprill – kontserdi I osa peaproov
15. aprill – II osa peaproov

17. APRILL...
Sagimine.
Ärevus.
Ootus.
Hirmuvärin.
Ärevus.
No aga mis siis ikka nii juhtuda saab? Üks laulja ütles oma hirmude kohta, et kui tal korraga
kõik riided seljast ära kukuksid, siis ta küll karjataks kõvasti ja pageks saalist kiirelt. Seni kuni
koor ja dirigent on aga olemas... See töö on mingis mõttes juba enne ära tehtud...
Keda oodata publikuks? „Et ta [kuulaja] on sõna otseses mõttes heatahtlik inimene, kes
tuleb mingi hea ootuse ja õhinaga sinna, aga kes ei mõtle üle seda, et „Voh, kus nüüd peaks
mingi asi sündima!““
Kas me kingitusi ka ootame?
Kristi [alustab naerdes]: “Jaa! Aga selliseid, mis tulevad südamest. Oluline pole ju kingi asjaline väärtus, vaid tunne, millega see üle antakse.“ Sama küsimus Triinile osutub alguses
üliraskeks, aga siis vastab ta: „Kui keegi kingiks paar head II alti … see oleks küll väga hea.“
Kui õnnitlemised on ka tehtud … siis ma küll ei tea, mis edasi saab… No peole lähme. Aga
kui me oleme kogu protsessi nii palju panustanud, kui oleme piisavalt südant valutanud, kui
usinasti püüdnud, oleme nautinud, kui see on olnud meile piisavalt oluline … siis on järgmisel
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päeval ärgates sees mingi hingevärin ja igatsev mõte, mis üritab neid ettevalmistusele kulunud
kuid uuesti esile manada, kuidagi kombates veel kord tunda.
Carpe diem
Teie TÜAN

Mõtteid kogus ja koondas Triinu Arak, I alt

MEIE ENDI LOOD
Valik mõtetest, mis lavastaja palvel kirja pandi.
Meie kodus seina ääres seisis suure valge naeratusega hiiglaslik must loom. Vahel käis emme
tema hambaid silitamas ja siis kostis sügavalt eluka seest ilusaid hääli. Emme rääkis, et see
loom on Klaver ja tal on maagiline võime laulda kõige kauneimaid lugusid. Mina olin veel väike
ja läks aega, kuni ulatusin ise ta hambaid katsuma. Alguses puudutasin ühtainust hammast
arglikult ühe näpuga ja loom vastas ühe õrna häälega. Varsti hakkasime koos lugusid laulma
– lepatriinudest, päikesest, vikerkaarest ja kõigist kõige ilusamatest asjadest.
***
Mina olin viiene ja Tema oli natuke vanem. Pole just tüüpiline vanus armumiseks ja ega see
armumine ei õnnestunudki. Mina istusin ja kõlgutasin üle tooliääre jalgu, Tema hiilis ligi, varastas minult minu ainsa kõige esimese musi ja jooksis itsitades ära. Temale oli see krutski,
aga minule tuli imelik tunne peale, näol oli palav ja süda hakkas üleni sädelema.
***
Minu esimesed muusikaelamused olid isa-ema kassetid. Aga üks eredamaid esimesi mälestusi oli algklassiaegadest „Karupoeg Puhhi“ muusikal, kus ma istusin esimeses reas ja Jänes
kutsus minu ja venna lavale, et Puhh august välja tõmmata.
***
Viieaastaselt kohtasin oma esimest armastust – Sandrit. Mina mängisin lasteaia luitunud
vaibal rahulikult autodega ja järsku ilmus tema mu vaatevälja – uus poiss lasteaias. Ta oli
lühike ja särtsakas ja energiline, nagu väikesed poisid ikka. Mina vaatasin teda ja mõtlesin,
et on alles imelik tüüp – hüppab, karjub ja loobib teisi autodega ja vehib keskmise sõrmega.
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Aga kuidagi vahva oli ta samas. Armas. Ja naljakas tunne tekkis. Lõbus ja hirmus korraga.
Piidlesin teda oma luubisarnaste prilliklaaside tagant pikalt ja põhjalikult. Korraga ta märkas
mind ja hüüdis: “Prillipapa!“. Ma olin armunud.
***
Ükskord pisikese tüdrukuna, kui käisin laste mängu- ja muusikakoolis, oli meil joonistamistund.
Kuna oli talvine aeg, mõtlesin, et joonistan ilusa lumise pildi. Aga kuidas sa valgele paberile
valget lund joonistad? Võtsin musta vildika kätte ja värvisin kõik lume mustaks. Teadagi
kiputakse laste joonistustest tihtipeale palju asju välja lugema. Kui mu ema seda süngetes
toonides pilti juhtus nägema, oli tema ehmatus suur. Mina aga vastu, et no kuidas sa ikkagi
seda valget lund joonistad? Ema ütles, et ma ei tea, tee kasvõi sinine siis... Aga kes see siis
sinist lund on näinud?
***
Ma natuke kardan vanadust. Kardan seda tunnet, et ma ei suuda enam enda eest vastutada
ega hoolitseda. Olen kellegi kohustus. Ma tahaksin olla alati käbe ja vilgas, ka vanana. Nii
ergas, et noored vaataksid mind ja imestaksid, et „oh… vaat, kus alles jookseb bussi peale,
endal turukotid kaenlas ja telefon kõrva all, ja ikka asjatab“. Ma tahaksin, et mu selg ei valutaks ja halb õlaliiges ei annaks tunda. Ja mu elukogemus ja endiselt selge mõistus aitaksid
mul näiteks raamatu kirjutada. Sest siis oleksin ma alati olemas.
***
Mu esimeses suudluses oli romantika nii paks, et lõika või noaga – Tallinna vanalinnas pikal
valgel ööl vanal kaevul sirelipõõsa varjus. Kõik oli ideaalne, ainult minul oli naljakas. Poisile
ei julgenud ma seda muidugi välja näidata, kuid suudlemise asemel oleks ma tahtnud hoopis
kõva häälega naerda.

Lood kogus kokku KRISTI KUNINGAS, I alt

Tagasi tulevikku ehk Pilk aastale 2050
„Tead, vanaema, ma ikkagi käisin seal naiskoori katsetel! Kui ma oma elektriautoga kohale
jõudsin, oli proov juba alanud. Koridoris oli kuulda laulvate naiste hääli. Läksingi selle järgi,
jalad all värisemas, süda puperdamas, iseendaga vaieldes, et mitte argusest tagasi pöörata.
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Ega ma just iga päev Eesti parima naiskoori katsetele ei lähe. Ja Tartu Ülikooli Akadeemiline
Naiskoor on seda olnud juba 100 aastat järjest!
Pärast ettelaulmist (laulsin „Kui on meri hülgehall”, nagu sinagi!) tuli otsus: ma olen vastu võetud Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori I soprani rühma. Rõõmsalt läksin tagasi prooviruumi.
Mitu naist küsis mult tungival sosinal: „Mis häälerühma?” Vastasin vaikselt „I sopran”, mille
peale ruumi paremast blondijuukselisest äärest kostis heledate häälte hõikeid ja plaksutusi
ja ruumi tumedast vasakust äärest rahulolematut mõminat. Sain kohe aru, kuhu pean istuma.
Kaks neiut tegid rõõmsalt enda vahel minu jaoks ruumi, viskasid mulle ette täiesti arusaamatus
keeles noodi pealkirjaga „Söök herneid” ja surusid pliiatsi ka veel sõrmede vahele. Selgus,
et see võõrkeelne laul oli hoopis naiskoorile sadu Grand Prix’ võite toonud „Søk Herren”. See
tuleb vist sul juba une pealt? Proovi lõpus palus president lauljatel registreeruda traditsioonilisse talvelaagrisse, mis hoolimata sellest, viimasel 20 aastal pole siinkandis grammigi lund
sadanud, kannab siiski traditsiooniliselt suusalaagri nime.
Aga kõige toredamaks läks pärast proovi häälerühmaõhtul kohvikus Truffe, kui sai norra keeles
suuväänamise asemel keelt peksta. Terve õhtu hoolitseti selle eest, et mu veiniklaas ikka
ääreni täis oleks. Ja nüüd, kui proov läbi, tohtis ka šokolaadikooki süüa! (Ma sõin muidugi
kaks. Lõiku, mitte kooki.) Muljetati viimasest üliedukast konkursireisist ja selle meeleolukast
lõpupeost, mil tantsiti tõmmude võõramaa meestega poole ööni! Naiskoori naised teavad,
mida tahavad: väidetavalt olla mõned neiud kelleltki Jakobilt põlvili ja meeleheitlikult anunud,
et too neid ikka armastaks ja armastaks. Arutati küsimuse üle, miks II sopran nii kirjult laulab.
Kiruti II aldi kroonilist hilinemist. Võeti ükshaaval ette igasugused pipikade, KAMide, RUMide
ja ekekate meesolevused. Mõned vanemad naised kahetsesid, et keegi Anti Tsüklon enam ei
laula. Imestati ka eelviimases proovis lavameigi koolitust teinud naiskoori endise laulja Tiiu
(äkki tead teda, ta pidi päris vana olema?) ikka veel säravaid süsimusti põlvedeni juukseid ja
tema värvitud ripsmeid, mille arvukust võis tunnistada isegi viimasest reast. Õhtu lõpetuseks
lubasid kõik dirigendi elu lihtsamaks teha ja oma piiksumasinad (ma pole seda endale kunagi
ostnud, nii et õnneks ma ei pea seda meeles hoidma) järgmiseks prooviks koju jätta.
Mul on nii uhke tunne naiskooris laulda. Sain aru, miks nii paljud sinu sõbrad veel auväärse
50nda eluaastani Tallinnast Tartusse proovi sõitsid, enne kui neil paluti viisakalt vilistlaskoori
ümber kolida. Ma tõesti ei jõua järgmist proovi ära oodata! Vanaema, kas sina ka tundsid
vahel nõnda?”
„Aeg möödub, aga mõned asjad ei muutu kunagi,” mõtles vanaema Triin lapselapse lobisemist
kuulates ja seadis sammud TÜANi Tallinna vilistlaskoori.

Triin Sakermaa, I sopran

87

Ristsõna vastused
1. Mis peab olema Eesti kroon? – RAHUTÖÖJAKAINUS
„Hoia, Jumal, Eestit“ – J. Aavik, seadnud A. Männik
2. Mis sa arvad, mida teeb võõras poiss kiige all? – SEETOOBKIVIDKIIGEALLA
„Kiigel kartlik“ tsüklist „Kiigelaulud“ – V. Tormis
3. Mida teeb kass siis, kui vanatädi koob? – HARUTABPÕRANDALLÕNGAPALLELAHTI
„Vanatädi koob“ – V. Tormis
4. Mis oli see salapärane asi, mis tõusis üle metsa? – KARUKARVAPILV
„Äike“, 2. osa tsüklist „Suvemotiivid“ – V. Tormis
5. Mis juhtus süütu tüdrukuga, kes läks niidule heina niitma? (soome k, kaks sõna) – TRUMPUAVATTANI
„Kriivari ja neito“ – J. Mäntyjärvi
6. Kus on sündinud kõik inimesed? – SINISEMEREÄÄRES
„Maailma avastamine“ – A. Kruusimäe
7. Milles oled sina ise süüdi? – MIKSNIIARMASOLEDMULL
„Ei saa mitte vaiki olla“– M. Härma
8. Kui armsamal on lehejuuksed, siis millest mina unistan? – LASMAOLENTUUL
„Ööviiul“ – G. Ernesaks
9. Millise laulu sõnumiks on: „Sa oled üleni kaunis, Maria. Ja sinu sees ei ole päris pattu. Sinu riided on valged
kui lumi ja sinu nägu on kui päike“? – TOTAPULCHRAES
„Tota pulchra es“ – M. Durufle
10. Mida oleks tulnud teha, kui noor kevade meilt läbi sõitis? – EKSHOIDNUDKINNI
„Noor kevade” – G. Ernesaks
11. Millise linna väravates meie jalad lõpuks ometi seisavad? – JERUSALEM
„Peace upon you, Jerusalem“ – A. Pärt
12. Kes oli see mees, kellesse üks tvisti tantsiv neiu oli silmini armunud? – JAKOB
„Laul Jakobile“ – A. Ritsing
13. Kuidas võiks norra keeles kõlada fraas „kõik viljapuud plaksutavad käsi“? – ALLETREPAMARKISKALKLAPPAIHENDER
„Søk Herren“ – K. Nystedt
14. Kes istub su kõrval ja kõneleb? – SUVEÖÖ
„Suveöö”, 3. osa tsüklist „Suvemotiivid“ – V. Tormis
15. Kuhu ma oma kodukaasikus lähen? – ROHELISEPITSIALLA
„Oi, seda heledat ilmakest“ – A. Ritsing
16. Kuidas on „Inglite kuninganna“ ladina keeles? – REGINAANGELORUM
„Regina Angelorum“ – P. Kostiainen
17. Kui palju püssisid ühes korralikus pulmas peaks olema? – TERVETROBIKOND
„Tuljak“ – M. Härma
18. Kui mina olen lind, kes siis sina oled? – ROHELINEPUU
„Las ma olen lind“ – A. Ritsing
19. Kes või mis ei tohi mind ära unustada? – MEELESPEALILL
„Ära mind unusta“ – A. Ritsing
20. Millises laulus esineb helirida: SOL-LAb-FA-LA-SIb-DO-DO#-RE-DO#-RE#-RE#-RE#-SIb-LA-SI-LAb – SHELLS
„Shells“ – K. Nystedt
21. Mis juhtub siis, kui keegi ootab kase najal? – HELEDAMAKSLÄHEBAAS
„Ööviiul“ – G. Ernesaks
22. Kui teised mõtlevad toidule, kuuldes sõna „söök“, siis mida mõtleb naiskoori laulja? – SØKHERREN
„Søk Herren“ – K. Nystedt
23. Jätka rida puuduva sõnaga: sukk ja saabas, lukuauk ja võti, AKNALAUD ja.....! – TUVID
„Sinu aknal tuvid“ – G. Ernesaks
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