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Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori häälekandja

Ü

mmargune aasta 2010
möödus juubelitähe
all – tähistasime Inseneride meeskoori Udo Viiluka
sünnipäeva, armsa dirigendi
Vaike Uibopuu väärikat iga ja
loomulikult oli suursugune
sünnipäev meil endil. Eriliselt
tasubki esile tuua TÜANi 65.
juubeli üritusi – kontsertetendusi ja pidustusi – mille
värvikad ettevalmistused
sisustasid aasta esimese
poole, kuid millest saadud
positiivne emotsionaalne
laeng kestab siiani. Õnnes-

tunud juubeliürituste korral- Loomulikult ei unustanud me
damise eest tunnustati meid kontserdite ja proovide vahel
Aasta Naiskoori tiitliga!
pidutseda – Pariisi lumistel
nõlvadel võtsime kiiruses ja
Aasta oli täis põnevust ja uusi tantsuoskustes mõõtu tipikogemusi – võõrustasime katega, Kõverajärvel tequila
Saksamaa parimat tütarlaste- joomises ja mängudes tamikoori, osalesime esimesel katega. Korvpallikohtumine
Eesti digilaulupeol ja tähista- oli sellel aastal tartlastele aga
sime naiskoorile alusepanija, kahekordselt võidukas!
Irene Maaroosi 100. sünniaastapäeva. Uuenes koosseis Värskes U-Duuris kõigest
– kevadel lahkus koorist 17 lähemalt!
tugevat lauljat, kuid asemele
tuli 16 uut ja säravat.

Pildil

Naiskoori
65. juubeli
meeleolukas
kontsertetendus
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Toimetaja veerg
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H

iljuti hakkasin vägagi enneaegselt
mõtlema oma sünnipäeva korraldamise peale (möödunud aasta
on olnud ju sünnipäevade poolest rikas).
Mõtlesin nendele inimestele, keda tahaksin sellel päeval näha. Kõik, keda endamisi
nimetada suutsin, olid koorilauljad – kas
naiskoorist või mõnest kavalerkoorist.
Uskumatu. Endalegi märkamatult on
koorilauljad tutvusringkonnas esikohale
trüginud.

Mu ema (või mõni teine tark inimene?)
rääkis mulle alati, et ühiste huvidega
inimesed koonduvad ikka ülikooli ja
oma erialalt (või malevast) leiad tõelised
sõbrad (ja mehe). Kui ma nüüd enda seisukohast räägiksin, peaksin ütlema, et
ühiste huvidega inimesed koonduvad
teisipäeviti-neljapäeviti TÜ peahoones
ruumis 232 ja just nimelt sellest ruumist
leiabki sõbrad kogu eluks. Kavaleri võib
leida mõnest meeskoorist/kammerkoorist ja loomulikult legendaarsest suusalaagrist (või Udo Viiluka juubelilt).
Millega seletada seda, et naiskoor kipub
elus nii tähtsat rolli mängima? On ju palju
räägitud sellest, et koorilaul on elustiil.
Tuleneb see lihtsalt laulurõõmust? Vaevalt. Mulle on alati tundunud, et naiskoorides on mingi eriline (women)power,
mis mõnel hetkel eriliselt välja lööb (nt.
meie 65. juubeli kontsert-etenduse teises
pooles või mõne ilusa mehe juuresolekul). Võib-olla sellised elamused ja mingi
teistsugune, ühtne muusikatunnetus ja –
mõistmine (ning kultuuriline intelligents)
ongi see, mis kokku liidab.
Olgu põhjustega kuidas on, pean tõdema,
et olen väga rõõmus selle üle, et tänu
naiskoorile olen leidnud ülimusikaalsed
sõbrad, kellega koos saab ka kooriproovidest vabal ajal häält kulutada.
Kärt
II aldist

Pildil: Kärt (vasakult teine) tipikatega 65. juubeli afterpartyl

Rahaülejäägid, marss siia!
S
elle aasta lõpus tabad end
kindlasti üsna sageli mõttelt, mida teha oma üleliigsete
kroonidega, sest 1. jaanuarist
need ju enam ei kehti. Pole
midagi lihtsamat, kui kanda
kõik, mis rõhub, naiskoori toetusfondi Swedpangas, kontonumber on 221049219563. Ja
et oleks kriitpaberil kirjas, mis
me selle rahaga teeme, siis
ütleme ka selle ära – toetame
selle eest meie oma naiskoori
sõtsesid, kes seda vajavad
(nt: laululaagri söögiraha
või suusalaagri osavõtt jne).
Seega kulub heldus (parem
oleks veel igakuine otsekorraldus, eks) marjaks ära!

Pildil:

Aastaid tagasi
oleks Vaike
sihtkapitali
rahad kogutud just siia
kotti. Täna
saad oma
üleliigsed

25lised saata
ühe nupulevajutusega
panka.

Tee heategu mõnele toredale naiskoorile!

Meie kauaaegne dirigent Vaike Uibopuu on teoks teinud ühe väga sümpaatse
mõtte – nimelt asutas ta endanimelise sihtkapitali Tartu Kultuurikapitali
juurde. Sihtkapitali eesmärgiks on toetada ja tunnustada püsivalt tegutsevaid
Lõuna-Eesti naiskoore ja nende dirigente, märkimaks kvaliteetse naiskoorimuusika viljelejaid. Kui tunned, et mõte väärib toetamist, siis saad oma
panuse anda SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele 10102052050006 SEB
panka märgusõnaga “Uibopuu”. Sihtkapitali esimene stipendium anti välja
28. novembril 2010 ning selle pälvis Põlva naiskoori Mai kauaaegne aktiivne
dirigent Saidi Tammeorg.

Lehe valmimisele panustavad
Kärt Kallaste (toimetab), Hendrik Kampus (küljendab), Triinu
Arak, Kristi Kuningas, Leelo Punak, Pille Säälik (kirjutavad ja
korrektuurivad), Triin Sakermaa, Helene Urva, Erika Laidla,
Maarja Malmet, Annika Veske, Kristiina
Pruul, Amrei Hinze, Janika Aav, Laura Mähar, Eve Rannamäe,

Aili Sarapik, Maarja Ülper, Mae Juske, Laura-Liisa Muru,
Ann Kaleviste, Laurits Leima, noorlauljad (kirjutavad). Fotod
pärinevad TÜANi, TTÜAMi ja TAMi lauljate ja
fotograaf Andres Tennuse kogudest (kui ei ole teisiti märgitud).
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Persoon

Irene Maaroosi

100. sünniaastapäeva
tähistamine

I

rene Maaroos oli Tartu
Ülikooli Akadeemilise
Naiskoori asutajaliige, esimene president,
kauaaegne laulja ning
koori auliige alates 1975.
aastast. Ühtlasi võib talle
omistada veel ühe tiitli –
meie lauluema, sest Irene
Maaroosi südikuseta
poleks me sel kevadel
saanud tähistada koori
auväärset 65. juubelit.

Pildil: Naiskoor 1950. aastal – leia pildilt Irene Maaroos
kohustab! On paljugi sihtisid
ja püüdeid meie maal, aga
noorte ülesanne ja püüe
olgu: kui aeg kitsas ja madal
on, siis tuleb seda laiendada avaramaks, tarvituste
kohasemaks teha!“

L

ui me mõtleme tagasi
aega, mil TÜAN loodi,
erineb see suuresti hetkel
valitsevast olukorrast. Aasta,
mil loodi naiskoor, oli raske
nii maailmale kui ka Eestile.
Teine Maailmasõda oli lõppemas ning keegi ei teadnud
täpselt, kui helge või tume
on tulevik. Selle kõige keskel
seisis aga Irene Maaroos hea
selle eest, et tudengineiudel
oleks koht, kuhu koguneda
ja koos ühise eesmärgi poole
püüelda.

isaks seisis Irene Maaroos ka igapäevaselt hea
selle eest, et naiskoor pärast
loomist edasi toimiks, olles
pikka aega esinaine ning
lauldes veelgi pikemat
aega naiskoori ridades.
Tema visaduse viljaks võib
pidada ka tudengilaulupeo
Gaudeamuse traditsiooni
algatamist. Mõte, mille
läbiviimine tundus alguses
pea võimatu. Irene Maaroos
on ise selle kohta öelnud, et
tudengilaulupeo traditsiooni
algatamine ja läbiviimine
tähendas ühtlasi kaugenemist raskest sõjajärgsest
perioodist, selles oli nagu
midagi halvast vabanemise
taolist.

N

S

K

oored on ikka olnud
edasiviivaks jõuks oma
uute ideede ja väsimatusega.
Nii ütleb ka esimese “NoorEesti” albumi (1905) avaartiklis Gustav Suits: „Noorus

eda, kui pikka iga või millist tulevikku ennustas
naiskoorile koori loomise
hetkel Irene Maaroos, võime
praegu vaid arvata. Ühes
olen ma aga kindel, proua

Maaroos oleks täna uhke
selle üle, et TÜANi näol on
endiselt tegemist ühe Eesti
parima naiskooriga ning
koori ees on seisnud ja seisavad nii andekad dirigendid
nagu Richard Ritsing, Vaike
Uibopuu ja Triin Koch. Et
naiskoor suudab endiselt
pakkuda rõõmu nii kuulajatele kui ka lauljatele
ja et endiselt on repertuaaris aukohal Eesti omad
heliloojad.

N

aiskoori ridadesse kuulus
algusaastatel üle saja
laulja. Kuigi tänapäeval ei
küündi see number enam
sadadesse, on siiani tung
Tartu Ülikooli Akadeemilisse Naiskoori suur. Igal
teisipäeval ja neljapäeval, mil
koguneme proovi ajaks Tartu
Ülikooli peahoonesse, ei
mõtle me küll tihtipeale sellele, mil viisil koor loodi. Küll
aga tunneme igapäevaselt
seda, kui suurt rolli naiskoor
me elus mängib. Paljud
neiud, kes arglikult septembri alguses koori katsetele
tulevad, ei oska uneski ette
näha, et jäävad naiskoori
ridadesse kümneteks
aastateks. Naiskooris laul-

mine annab jõudu ka teiste
toimetustega tegelemiseks,
aitab püsida nooruslik. See
lisab ülikooliaastatele värvi,
unustamatuid mälestusi ja
sõpru kogu eluks.

N

aiskoorist ei ole saanud
ainult koht, kus laulda,
see on endiselt kohaks,
kus noorest neiust sirgub
noor naine, kus lisaks lauluoskusele saadakse kaasavaraks nii kokakunsti- kui ka
käsitöönippe lauluõdedelt
ning hällilaule, mida oma
pisiperele laulda. See kõik
kannab põlvest-põlve edasi
Eesti kultuuri ja isamaalisuse
vaimu.

M

e võime olla uhked
oma lauluema üle ning
seada teda eeskujuks, kuna
Irene Maaroos on korduvalt
näidanud, et ka üks inimene
võib muuta maailma. On ta
ju omal moel muutnud meie,
nii naiskoori lauljate kui ka
meie kuulajate maailma,
olles TÜANi loomisel nõu ja
jõuga toeks.
Suur aitäh Sulle selle eest,
Irene Maaroos!

Aili
II sopran
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sõpruskohtumine
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. oktoobril toimus Tartu Ülikooli
spordihoones traditsiooniline
viie koori spordipäev, järjekorras juba kolmeteistkümnes. Ligi
kolme tunni jooksul täitsid saali
higised kehad, karm võistlusvaim,
valjuhäälsed kaasaelajad ning nagu
spordivõistlustel ikka – kaunid
naised!

P

äev algas TAM-TAM kossuvõistlusega.
Pinge oli laes, kuna eelmisel aastal
kaotanud Tartu soovis koduseinte vahel
kindlat võitu. Nagu eelmiselgi aastal,
pakkusid pauside ajal silmarõõmu
TÜAN imelised tantsutüdrukud, seekord
Merli juhendamisel. Ma nägin küll, millise vaimustusega mehed meie tüdrukute esinemist vaatasid! Ma pean tunnistama, et ma olin kossuvõistluse ajal
üsna ametis kaasaelamisega (pasuna
puhumine, plaksutamine, „Tartu!“ karjumine jms) ning kuna tabloo asetses
pealtvaatajate suhtes ebamugavas
kohas, siis täpset lõpuskoori ma ei teagi
(ehk oli 45 : 39?). Aga peamine on see,
et võit tuli koju! Jess!

S

eejärel oli kord naiste
käes. Võõpasime tüdrukutega oma nägudele ja
õlgadele sõjamaalingud
(punase huulepulgaga,
otse loomulikult!) ning
mäng võis alata! Seekord
võeti mõõtu päris eriskummalisel alal, linavõrkpallis:
neli tüdrukut voodilina
igasse nurka, kaks lina
väljakupoole kohta ja läks!
Või vähemalt nii meile esialgu öeldi... Mõtlesime, et
päris mütsiga pole mõtet
lööma minna ja harjutasime pärast teisipäevast
kooriproovi veidi TÜ aulas.
Või peaks pigem ütlema,
et loopisime tühja palliga
aula lühtreid ja käristasime voodilinasid katki...
Igatahes tundus, et saame
hakkama!

A

Kõigepealt
alistati Emajõe Lauliku
naiskond
ning seejärel
võeti punktpunkti
mängus võit
ka eelmise
aasta võitjalt, TTÜANilt! Tugev
treening, mis
muud.

ga võistlusplatsile astudes olid
reeglid muutunud (iga lina kohta
kaks tüdrukut, nii et treener jäi platsi

äärde kaasa elama ja küüsi
närima) ning need muutusid
terve võistluse vältel. Lase veel
meestel reegleid välja mõelda,
eks ole. Aga see ei suutnud
meie naiskonda heidutada.
Kõigepealt alistati Emajõe
Lauliku naiskond ning seejärel
võeti punkt-punkti mängus
võit ka eelmise aasta võitjalt,
TTÜAN-ilt! Tugev treening, mis
muud.

S

pordile järgnes pidu
üliõpilasmajas, kus oli
esirinnas TÜAN „Häbelike
Mokkadega“ (ei tea, mis sai
Tartu meeste „Leegitsevast
Bussist“?). Sai süüa ja sai juua,
avatud oli kohvik TÜÕV ehk
Teeme Ühe Õlle Veel. Oli väga
meeleolukas õhtu!
Kes ütles et nr 13 tähistab
ebaõnne?!
Annika
I alt
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Rabarberikoogi võistlus Pöksis

T

eist aastat järjest pidasime suvist laulupäeva Triini maakodus Pöksis.
12. juunil kogunesid tibinokad ja lubinokad Pöksi murule, et pidada
maha möödunud hooaja viimane laulupidu.

K

ohale jõudes oli vaja keha kinnitada: sõime võileibu ja saia,
kuhu panime peale koorilauljate
kodudest toodud moosi. Seejärel oli
aeg teha tõsist tööd: koorid vajasid
lahtilaulmist ning õhtul esitatav repertuaar tuli meelde tuletada. Samal
ajal, kui üks koor laulis, said teise koori
lauljad harjutada õhtuseks etteasteks.
Iga häälerühm kogunes erineva põõsa
või puu alla ja lihvis oma esinemisnumbrit. Pärast proovi oli aeg taas
keha kinnitada ning seejärel ennast
rahvariietega ehtida.

K

uigi ilmateade ähvardas meid
vihmaga, siis taevataadil olid
hoopis muud mõtted. Terve laupäevane päev möödus vihmata ja nii ei
pidanud me rongkäiku ära jätma ega
kontserti Sulbi kiviaita üle viima.

S

ulbi laululaval rõõmustasime rahvast ilusa naiskoorirepertuaariga,
TÜAN esitas juubelietenduse kärbitud
varianti. Peale esinemist suundusime
kohalikku poodi, et jäätiseostuga
küla toetada. Lubinokad ja mõned
tibinokad sõitsid bussiga Pöksi tallu,
ülejäänud läksid jala. Nüüd algas
põnev õhtu: tulemas olid etteasted
ning toimus parima rabarberikoogi
võistlus.

T

ÜAN-i seekordse etteaste ühispealkirjaks oli “Pean saama Pöksi
laulupäevale või muidu suren 2010”

Alguses oli nõue, et
iga häälerühm peab
tegema vähemalt
kaks kooki, aga see,
mis välja tuli, ületas
kõikide ootused!
ning igale häälerühmale anti vabad
käed selle teostamiseks. Esimene
sopran esitas “Rapunzeli” viisil oma
teksti, kuhu oli põimitud kõigi I soprani lauljate nimed. Nii laulu ajal kui ka
järel olid ovatsioonid meeletud ning
lugu jäi paljusid pikaks ajaks kummitama! Teine sopran otsustas teha
tüüpiliste koorilauljate paraadi: välja
toodi hilineja, jutustajad-sõbrannad,
koorivanem-kontrollija ja teised.
Nalja sai nabani! Esimene ja teine alt
tegid ühisetteaste, kus kombineeriti
omavahel lugusid “Juba linnukesed”
ja “Pilvede embuses”. Etteaste oli
ootamatusi täis ning vaatajatel oli
kõhud kõveras. Lubinokad olid vastukaaluks meile ette valmistanud ühe
pikema laulu ning selle numbri saatel
said tibinokad ümber suure lõkke
jalga keerutada.

J

uba ammu on teada, et naiskoori
lauljad on kõvad maiasmokad ning
selleks, et meie magusavajadust rahuldada, korraldati rabarberikoogi võistlus. Alguses oli nõue, et iga häälerühm
peab tegema vähemalt kaks kooki,
aga see, mis välja tuli, ületas kõikide
ootused! Võistlusele tuli üle kolmekümne rabarberikoogi! Neid kooke
söödi salamahti enne võistlust, siis
võistluse ajal ning paras ports kooke
jäi ka järgmiseks hommikuks. Kuna
võistlusel peab harilikult ka võitja
olema, siis sellel korral läks karikas
lubinokkadele: võidu tõi personaalne
lähenemine valijatele.

Õ

htu tipnes kahe üllatusesinejaga:
oma esimese vabaõhukontserdi
andis vokaalansambel Häbelikud
Mokad ning naiste ovatsioonide ja
“Luikede järve” taustal sai näha kahe
valge mehe kõrgetasemelist koreograafiat nii tiigi ääres kui tiigi sees.

V

aatamata sellele, et Pöksis tervitas
meid hirmuäratav sääseparv ning
öösel tuli külma eest peituda kahe
magamiskoti sisse, oli üritus väga
meeleolukas ning rabarberikookide
meri toob siiamaani naeratuse näole.
Leelo
II sopran
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Naiskoori esim
A

asta on 1994. Lasteaed on just
lõppenud ja sammud võib
kodu poole seada. Tänaval
kõndides jääb nii mõnigi terane pilk
uudistama mudilasi, kes käsikäes
kõnniteel vudivad. Väikestel plikatirtsudel on ühesugused riided:
mütsid, joped, karupüksid, papud
ning isegi punased põsed on kargest sügisõhust ühtmoodi õhetama
löönud. Kui mudilased edasi kõmbivad ja neid seljatagant silmitseda,
saab igaüks kinnitust, et tegemist on
kindlasti kaksikutega – ühel on jope
selja peale õmmeldud suur triibulise
naeratava kassiga pilt, mis ulatub
esikäppadeni, ning kassi keha tagumine osa vingerdava sabaga laiutab
kõrvalkõndiva tüdruku seljal.

N

eed kiisujoped õmbles meile ema,
kes mõtles alati uusi vigureid välja,
millega oma tütrekesi ehtida. Nagu igal
teisel kaksikupaaril, on meilgi oma riieteajalugu: algul olime täpselt identsed
(eriti hästi on meeles punased sametised kleidikesed, mida lemmikesemetena seni sai kantud, kuni varrukas piinlikult lühikeseks jäi ja ema kleidid salaja
kappi peitis). Siis saabus samasuguste,
kuid erinevat värvi rõivaste periood
ning seejärel jõudis majja puberteet,
mil möllavad hormoonid raputasid ka
riidekappi, kust kadusid kõik ühesugused rõivaesemed. Sel perioodil sai
oluliseks vaid üks mõte – olla iseseisev, sõltumatu ja teha end nähtavaks
kõikidele, sest kes ikka suudab mõista
teismelist ja tema tõsiseid hingepiinu.

R

askest puberteedieast võib meie
majas lugusid jutustada küll, kuna
kahjuks said vaesed vanemad ühe
tormitseva lapse asemel rahutust omal
nahal tunda kahekordselt. Kui imikueas käis roomates suur rammimine,
eesmärgiks jõuda esimesena emme
põlve peale istuma jõuda, siis 15 aastat
hiljem võis see jõud panna terve maja
värisema. Nagu öeldakse: vend vendlus, õde õelus. Nii jõudis iga väiksemgi

tüliõun lumepallina kasvades elutuppa,
et ikka kõik saaksid sellest osa saaksid ja
poole valiksid, siis saab näha, kummal
tegelikult õigus on. Ent kuigi vaidlused
olid kerged tulema, saabus leppimine
veel kiiremini. Tegelikult on kaksikuksolemine palju muudki ning olgu neid
jäärapäiseid kraaklemisi kui palju tahes
ei asendaks ma seda millegagi, sest nii
olen ma saanud endale parima sõbra,
kes on alati ja tingimusteta olemas.

S

aame omavahel kõigest rääkida.
Tihtipeale pole sõnu vajagi,
mõistame teineteist täiesti ja saame
kehahoiakust või paljalt ilmest aru, mis
teisel mõttes on. Võib-olla saab seda
nimetada telepaatiaks. Selles mõttes
on kaksikuksolemine üks üdini mugav
asi, peale õe on automaatselt olemas
parim sõber, kes niikuinii teab sinust
kõike. Alati on olemas verstapost, kellele toetuda. Kui teine on hädas, oleme
valmis võitlema kui emalõvid. Suur
ühtekuuluvustunne on garanteerinud
meile sõbra eluks ajaks. Lisaks sellele
on suureks plussiks kaks korda suurem
riidekapp.

P

ärast gümnaasiumi lõpetamist hakkasid puhuma uued tuuled, soojad
ja kutsuvad. Kodu tuli jätta seljataha ja
sukelduda põnevasse Tartulinna. Algas
uus peatükk tudengina. Tänaseks on
kogunenud nii mõnigi lehekülg, kuhu
on kirjutatud palju põnevat, nagu
heade mõtete linnas ikka tavaks. Ühe
valikuks langes geenitehnoloogia
ja teine eelistas hambaarstiteadust.
Kui varem olime koguaeg ninapidi
koos, siis erinevad erialad on teinud
oma töö ja pärast pikki päevi on nii
tore mõnikord õhtul koos istuda ja
juttu ajada. Tartu on vahva! Siin lasub
mingi kummaline atmosfäär ja tundub
nagu isegi kell käiks siin teistmoodi.
Iseseisva elu väljakutsed (nüüdseks
avastatud pärusmaa – köögikunst) ja
tudengielu magusad viljad on meid
isesoodu kasvatanud ja minu arust
oleme muutunud veelgi erinevamaks.
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esed kaksikud
Mind paneb täitsa imestama,
kuidas inimesed meil vahet ei
tee. Enda meelitamiseks võin
tunnistada, et tegelikult on nii
mõnigi üllatunud tuttav küsinud, et kuidas me õed oleme,
me pole ju ühte nägugi. Ent
kuidas siis meid kutsuda? Kaksikud, Eppann, Annepp, kaleviste kange poega, pepp ja
kann - neid lõputuid naljakaid
ja vähemnaljakaid nimesid
võiks loetlema jäädagi, kuid
kõige meelitavam on kutsuda
meid oma nimepidi.

T

egelikult polegi me niivõrd
ühesugused – mida elu
edasi, seda rohkem erinevusi
kuhjub ja praegu ei nõua
vahettegemine enam nii
suurt pingutust. Omalt poolt
võin lisada, et minu arvates
pole me üldse sarnased. Eriti
paneb muhelema küsimus,
kas te ise ikka teete üksteisel
vahet. Ent tegelikult ei saa
sellest ei üle ega ümber, kaksikud me oleme ja nendeks ka
jääme. Siinkohal tuleb meelde
naljakas situatsioon ühelt
ülikooli alguse tutvumispeolt.
Sõber hiljem jutustas mulle,
kuidas ta oli algul näinud
ühte neidu tuppa astumas,
hetke pärast märkas ta sama
tüdrukut uues kostüümis. Oli
siis väga üllatunud, et kuidas
näitsik nii kiiresti riided vahetas ning alles hiljem, kui nägi
meid kõrvuti seismas, sai aru,
et oleme kaksikud.

L

aulmisega oleme tegelenud terve elu. Esimesed
esinemised saime kirja
lasteaias, kus sõrmedega
kleidiäärt üles kerides sai
nii mõnigi laul kahekesi
ette kantud. Põhikooli ajal
katsetasime klahvimängija

elukutset, kuid see piirdus
vaid mõne kontserdiga. Eriti
ehedalt on meeles esinemine,
kus Epuga neljakäeansambli
moodustanud, pidime paar
klassikalist lugu ette mängima, kuid saatuslikuks said ere
prožektor ja klassikaaslased,
kes end täpselt nina alla
istuma sättinud, ja seetõttu
pidime värisevate sõrmedega
sassiläinud lugu uuesti alustama. Lõõritamine on meid
saatnud terve elu. Oleme
seisnud nii põhikooli kui gümnaasiumi aegsete koolikooride reas ning ka Ellerheina
tütarlastekooris laulnud.
Laulutraditsioon haarab
kogu suguvõsa, kus kuldkõridena võib ette loetleda
isa, vanaema, täditütre, tädi,
tädipoja ning ükski jõulupüha
pole meie peres laulmiseta
möödunud. Suure rõõmuga
võin siinkohal öelda, et tänu
naiskoorile on meil tekkinud
võimalus esineda kontserdil
koos isaga, kes on Tallinna
Tehnikaülikooli Akadeemilise
Meeskoori hingekirjas.

O

lles naiskooris laulnud
kaks kuud, võin rahuliku südamega öelda, et see
on parim valik, mille teinud
oleme. Peale võimsate kuldkõride leiab siinsete koorilauljate seast väga kihvtid
inimesed ja sõbrad. Olgugi
et noorlauljana on vaja veel
palju tööd teha, saavutamaks
aldile kohane sügav tämber,
tasub see vaev end mitmekordselt, sest tegemist on
ühe väga vahva kollektiivi ja
sõpruskonnaga. Loodame,
et te ei pea meis pettuma ja
võtate meid oma koori vastu.
Ann
I alt
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„Õhus on armastust“
ehk Udo Viiluka ümmargune

I

lmselt tahtis Kärt mind
omal moel kompromiteerida, pannes mind
kirjutama märtsikuisest
ühiskontserdist Emajõe Laulikute, TAMi ja Inseneride
meeskooriga.

T

õenäoliselt ootas ta, et
ma libastun, laskun oma
isikliku elu üksikasjadesse,
paljastan telgitagused, nõretan romantikast ja tõden loo
lõpus – jah, õhus oli tõepoolest armastust! Aga jäägu
need üksikasjad biograafiate
koostajate mängumaaks.
Mina räägin siiski põhilisest
– Udost.

N

iisiis sai Inseneride
meeskoori legendaarne
laulumees Udo kevadel
kuuekümneseks. Et sünnipäeva tõeliselt suurejooneliselt tähistada, varjas
Udo selle kevadkontserdi
nime alla. Suur enamus
Vanemuise kontserdimajja
kogunenud koorilauljatest
polnud Udo olemasolust enne
ürituse algust üldse teadlikud.
Õnneks oli Udo ette valmistanud kõned ja powepoint‘i
esitlused oma lapsepõlvest,
noorusest, hilisematest triumfidest ja muust. Kontsert
ise suuri üllatusi endas ei
kandnud. Kõik koorid jäid
truuks kergemale repertuaarile ja lõpus esitati kohustuslik ühislugu (oli see nüüd
„Mesipuu“ või miskit muud,
on hetkel raske meenutada).

K

ontserdile järgnenud ballil jagati veini ja torti, mille
eest me ise eelnevalt küll maksnud olime, ja mängiti hoog-

Pildil: Udo Viilukas ja kuumad naised Vanemuise Kontserdimaja ballil. Nagu näha värises fotograafi
käsi juba peo alguses...

Romantikasõpradele
võin öelda, et
minu jaoks ei
lõppenud see
pidu tegelikult ka 20.
märtsi varahommikul
Kivi tänavas

sat tantsumuusikat. Ausate koorilauljatena ei lasknud naiskoori
naised end morniilmelistest
sugulastest hirmutada ja tegid
peo juba esimestel minutitel enda
omaks. Ehk väärib märkimist ka
dirigeeriv robot, kelle inseneride
kamp oli Tartu naistele ahhetamiseks kohale vedanud. Ega ta
väga osavalt ei dirigeerinud,
aga meeste meeleheaks tegid
tüdrukud viisakalt tänulikku
naeratust ja suuri silmi.

P

eab tõdema, et ühe väikse seltskonna jaoks ei lõppenud see
pidu Vanemuise kontserdimajas.
Kuna preili Sakermaale jäi silma
üks Tuntud Dirigent (ei, ma ei pea
silmas Antsu!), tõmbasid tema
aktiivsed sõbrannad niite ja lõid
tutvused Inseneride meeskoori
noorema korpusega (pean silmas
neid viit alla 50aastast lauljat, kes
seal üldse on...). Ei tea, kas see oli
saatuslik viga, saatuse vingerpuss
või lihtsalt saatus, aga meie pidu
lõppes Kivi tänaval (preili Aava ja
Sakermaa tollane residents) veidi

pärast kuute hommikul (eks see
oli muidugi väga vastutustundetu
tegu, kuna varasel pärastlõunal
järgmisel päeval algas juubelikontserdi laululaager. Mõni tegi
sapiseid kommentaare ka, aga
naiselikku kadedust tuleb mõista.
Mitte igaüks ei saa veeta ööd
elusa lõõtspillimuusika ja Tuntud
Dirigendi meeldivas seltskonnas).

R

omantikasõpradele võin
öelda, et minu jaoks ei lõppenud see pidu tegelikult ka 20.
märtsi varahommikul Kivi tänavas.
Udole ja AloTV-le olen ma omal
moel tänulik siiani. Muutus nii
minu arvamus Suisapäisast kui
ka lõõtspillimuusikast, lisandusid
mõned plaadid mu plaadiriiulile
ning juhtus ka minuga see, mis
ühel hetkel pea iga naiskoorinaisega paratamatult juhtub...
Võin taaskord julgelt tõdeda, et ei
ole suvalisi pidusid ega juhuslikke
tutvusi. Jah, Kärt, ma tean, et sa
tahtsid, et ma seda tunnistaksin
– õhus oli tõesti armastust!
Helene
II sopran
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Vaike Uibopuu 70
E

lus on palju paradokse. Üheks neist on
sünnipäevade tähistamise olulisuse
vähenemine vanuse suurenedes.

N

oorena on iga hällipäev kuidagi eriliselt
tähtis korraldada erakordseks, kuid enam
koguneb aastaid, seda vähem meeldib vananejale miskipärast tähistada daatumi, mil maailm
ta sündi tervitas, vananejale korda läheb. (Eriti
naistele). Esineb küll reipaid erandeid, kuid tihti
püütakse pidustusi vältida.

S

amas kaasneb teatud persoonidel vanuse
lisandudes ka teeneid, sõltuvalt loomulikult
persooni mõjust ühiskonnale. Mõju võib olla
päris erinev, aga meelespidamise vääriliseks
võib saada sellest hoolimata. Hommikul loetakse raadios ette ju nii ema Teresa kui Stalini
sünniaastapäevad, vaatamata tegelaste erinevale panusele meie ajalooannaalides. Sõltuvalt
valitsevast ideoloogiast võib paraku muutuda
ka kilomeetriposti renomee..

K

ui aga kuulsus on külla tulnud juba tegusatel elu laineharja-aastatel ja kui isiku
mõju jagub veel sealt edasigi, siis tuleb austamiskõnedega paraku juba eluajal leppida.
Õnneks küll on tavaks piirduda viieaastaste
intervallidega.

N

aiskoori legendaarne dirigent Vaike
Uibopuu tähistas 2010. aasta kevadel
oma 70. sünnipäeva. Oma eelmisest viisaastakutähise avalikust saluudist suutis ta kavalalt
rebase kombel kõrvale põigelda, ajades kogu
süü oma teise CD „Eesti mustrid“ valmimise
karmanisse. Seekord ta nii kergelt ei pääsenud, sest Tartu
aukodaniku ja veel nii mõnegi aumärgi-kirja-nimetuse
omanik on liiga palju eesti koorimuusika tuuli suunanud,
et piirduda rahulikult kodus kohvitassi kõrval õnnitluskaarte
sisaldavate ümbrike avamisega. Ei, seekord rebiti ta kodust
välja, rahvale takseerida. Sünnipäevapidustused võeti ette
suurelt: kaks kontserti, Tartus ja Tallinnas, ning Tartus veel
piduõhtu ka. Kuna Vaike lisaks TÜ Akadeemilise Naiskoori
aastakümnete pikkusele taltsutamisele jõudis vahepeal
justkui muuseas luua ka Tartu Ülikooli Kammerkoori (1971)
ning TÜANi vilistlaskoori (1992), siis on tema käe all laulnud (ja jõudnud tihti selles kunstis ka tasemeni, mida sünnipäevalaps musitseerimiseks nimetab) tubli neljakohaline
number inimesi. Ega nad kõik nüüd sünnipäevale jõudnud,
aga päris paljud siiski tulid. Ja ega see lauljarahvas veel ainus
pidustusenõudja olnud. Lisandusid veel dirigendirahvas,

heliloojarahvas, muusikaõpetajarahvas ja ülikoolirahvas, linnavalitsuse ja
riigivalitsuse tähtis rahvas
ka. No seltskond missugune! Laval astusid üles Vaike
loodud ning enne ja praegu
juhatatud koorid ning ka
muidu musikaalsed sõbrad,
näiteks Triskele.

O

li kaks sisukat esinemispäeva ja kõiki seiku
pole mõtet üles lugeda.
Eks kõigil ole need hetked
omad ja isiklikud ning minu

omad ei pea tähtsaimaks
ronima. Tartu kontserdist
jäi mulle tegelikult enim
meelde vilistlaskoori Tormise „Kevadekildude“ osa, kus
lauldi värsirida „…tahaks
istuda toominga all, aga need
sääsed!“ See oli väga-väga
päevakajaline! Vaike nägi
mõlemal kontserdil lihtsalt
hea välja, ja isegi vankumatu
sambana naiskoori repertuaaris seisev „Sinu aknal tuvid“
tekitas tema juhituna lauldes
mingi ununenud tunde ja tõi
meelde… Nostalgia.
Pille
I alt
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Juubelijutt

T

undub, et ma ei oska naiskoori 65. sünnipäevast
midagi asjalikku kirja panna. Sest kuigi kuid on
möödunud, tundub mulle ikkagi, et asjad ei ole
veel piisavalt settinud. Mu postkastis on endiselt kaust
pealkirjaga „Juubel“, hiljuti leidsin sahtlist paar juubelikutsete saatmiseks mõeldud ümbrikku ning aeg-ajalt
saan praegugi kirju vilistlastelt, kes tahavad kontserdi
DVD-d saada...
Kogu juubeli tegemine oli üks pidev võidujooks ajaga. Teadagi.
Kõige lihtsam oli kontserdi kuupäevade kokkuleppimine, sest
Triini kalendris väga palju vabu nädalavahetusi ei olnud. TÜ
aula broneerimine läks tõrgeteta, aga ajaloo muuseumi saali
peo pidamiseks ei õnnestunud saada, lauluväljaku klaassaal
seevastu oli juba broneeritud… Kontserdi pealkirja saime
paika vaid tänu sellele, et kutsed tuli trükki anda, muidu
vaidleksime ilmselt siiani, kas parem oleks „Jakob, oh Jakob..“
või „Kallis kul’la mu sõsarõni“.

OTSINGUD

Etenduse idee tuli Triinilt ning tegelikult oli tal juba 2009.
aasta kevadel suurem osa võimalikest lugudest välja mõeldud.
Seega vajasime kedagi, kes meid loo jutustamisel aitaks.
Ideaalplaani järgi pidanuksime lavastajaga kokkuleppele
saama novembris, tegelikkuses loksusid asjad paika alles
veebruaris. Kaalusime erinevaid variante (Algaja? Kuulsus?
Naine? Mees? Tuttav? Võõras?) ning välistasime kiirelt need,
kes meie usalduskrediiti kuritarvitanud olid (näiteks ilmudes
isadepäeva kontserdile kortsus särgiga). Hakkasid tulema
eitavad vastused, nt 30. oktoobril olen saanud kirja Indrek
Sammulilt:
Tere!
Kahjuks pean vastama eitavalt.
Tööd on väga tihedalt ja aprillis on mul ka esietendus tulemas.
TÜ naiskooriga võiks muidu luurele minna küll.
Tervitades, Indrek
13 kuud tagasi tegi see kiri mind kurvaks, kuid tänu sellele eitavale vastusele sai naiskoor tuttavaks lavastaja Anne
Türnpuga, kes lükkas (õigem oleks öelda, et sundis) meid
tavapärastest raamidest väljapoole ja muutis meie kevade
ülihuvitavaks.
Oh jaa! Hernekommid, iiriskommid, maisipulgad. Malviina
jäätis. Piimapudelid. Poesabad ja talongid, valuutapoed.
Soome pinalid ja krõpsudega tossud. „Välismaa omad!”
Õllepurke, tühje juba omandamisel, koguti ja vahetati. Kui
keegi kuskilt tutvuste kaudu sai, sai kobara banaane. Neid ei
söödud kodus, vaid rahvarohkes kohas.

Pärast esimest kohtumist kooriga arvas Anne,
et mõttest võib asja saada küll. Paar sügavatsisukat kommentaari laulude kohta ja kõlas
ettepanek panna kirja lugusid lapsepõlvest,
elust, surmast, muusikast.

Mu vanaema suri siis, kui ma kuueseks sain, samal päeval.
Mis seal ikka, kui ma kuulsin, et varsti tulevad külalised ja ma
saan uued riided selga, siis ei olnud ju midagi hullu. Tallinnast
tulnud matuselised tõid meile – mulle, mu õele ja vennale –
apelsine. Tallinna värk, noh. Kõõlusin oma uute riietega aia
peal ja olin natuke solvunud, et mind surnuaiale kaasa ei
võetud. Sest tahtsin väga näha, kui sügav on see auk, kuhu
vanaema pannakse.
Kui ma end vabatahtlikuna tekste koguma pakkusin, ei osanud
ma aimatagi, kui sügavalt isiklikud kõik need lood olid ja
kuidas need kirjutajatest seniteadmata tahke avasid. Selliseid
asju kooriproovis enamasti ei räägita!
Minu esimesed mälupildid on sellest, kui ehitan oma õega
punastest suurtest ruudukujulistest diivanipatjadest onni,
mis kogu aeg kokku kukub. Ehitamise juurde kuulub ka
aluspükste pähe panemine, kes teab, mis muidu juhtuda
võib! Vahetevahel tõmbame pähe ka punased puuvillased
sukapüksid, et teada, mis tunne on olla pikkade puusadeni
ulatuvate punaste juustega.
Väga väike osa neist lugudest oli põimitud meie kontserti,
ülejäänutest lubas Anne kunagi veel mõne etenduse teha.

ÜKS HETK, ÜKS VIIV

Kolm kuud intensiivset tööd, kaks kontserti ning ongi kõik.
Tartu kontsert on peatunud videolindile ning aitab meeleolusid värskendada. Mul ei tule meelde kontserti, kus oleksin nii palju pisaraid näinud: publiku seas oli inimemsi, kes
pühkisid heldimuspisaraid juba esimese osa esimesest loost
alates. Meeleolukaid hetki oli teisigi, näiteks see, kui koori
ette astunud vastne koori auliige Vaike tajus, et tema kätte
sattunud instrument (st koor) tegi kõike, mida ta tahtis, iga
tema liigutust jälgiti ja järgiti.
Etenduseks ümberkehastumine ei olnud lihtne. Hirm oli
ka: me ise olime rollidesse juba sisse kasvanud, kuid kuidas
võtab selle vastu publik? Kas meil jätkub julgust kõike välja
mängida ka siis, kui rahvas on saalis? Kui Mae alustas oma
sissejuhatavat teksti, hoidsid paljud hinge kinni. Ja siis läks
kõik juba oma rada. Koor tundis ilmselgelt rõõmu sellest,
mida ta tegi. Laulud ja lood lapsepõlvest, esimesest armumisest, rõõmust ja valust. „Pieta“ ajal nuttis publik saalis ning
lauljad rõdul. „Saarepiiga“ on saanud minu jaoks hoopis uue
tähenduse ning seda kuulates meenub mulle esmalt Helene
vanatädi (kes usutavasti on maailma kõige toredam) ning
seejärel häälerühmakaaslane Kadri, kes loo esitamise ajal
ootamatult nutma puhkes, sest „see oli nii ilus lugu“.
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TOIMETAMISTEST
LAVA TAGA

TEEMA:
PEO JÄRELKAJA

Eks juhtus üht ja teist. Trükise kujundamisel tulid parimad mõtted viimasel
hetkel, nagu ikka. Olin valinud päisesse paar erinevat noodikirja, kuid
paraku ei olnud kujundaja nooditundja inimene ning nii oligi ühte päisesse
saanud ”Tuvidest…” kaks takti soprani partiid, kolmas ja neljas takt seevastu
sisaldas aldipartiid.

Kõva show jaoks peab olema
kõva publik. Pole ikka tükk aega
sellist tantsimist näinud. Meil oli
igatahes väga tore õhtu.
Kui Teil on võimalust veel selline
publik kokku ajada, tuleksime
iga kell uuesti esinema.

Katsetega on tõestatud, et soodsates oludes suudab kogu naiskoor esinemiskostüümid selga panna 45 sekundiga.

Ansambel Nukker Kukeke

Tartu kontserdi eel sattus aulasse korraga väga palju kunstiinimesi. Selleks
ajaks, kui mina saali jõudsin, testisid lavastaja ja videomehed vastastikku
piire. Lavastaja sõna jäi peale, kuid osapoolte rahustamine võttis mõnevõrra
energiat.
Tallinna kontserdi II pooles tuli osa toole pisut ringi paigutada. See pisiasi
tuli viimasel hetkel meelde, seega tormasin enne teisi saali, et asi korda
sättida. Kui ka tagumised toolid korda said ja ma end näoga lava poole
keerasin, selgus, et enamik koori oli juba laval (sokkides saab märkamatult
hiilida). Spurtisin ning jõudsin II aldi rivi lõpuga koos lavale. Aitäh, et te
kunagi ei kiirusta!
Suurim paanika oli vast Tartu kontserdi toitlustamisega, kuid ega meie pidu
rikkunud seegi, et usinad ettekandjad leidsid lavale peidetud šampusekasti,
mille kammerkoor meile kinkida kavatses, ning valas selle kohe peo alguses
tervitusnapsu pähe klaasidesse välja. Tänu sellele jätkus tasuta šampust
peo lõpuni, kusjuures viimane pudel ilutseb siiani mu veiniriiulis.
Muidugi kasvas koor kogu selle protsessi ajal tugevasti kokku – me suutsime
lühikese ajaga asju, mis esmapilgul tundusid võimatud. Ning kuigi suur
osa koosseisust on vahetunud, usun ma: me suudame seda peagi jälle.
Kristi
I alt

JUUBELISÜNDMUSED
16.04 vilistlaste teeõhtu Tartus
Saksa Kultuuri Instituudi majas
17.04 kontsert-etendus „Kallis
kull’a mu sõsarõni“ TÜ aulas ja
piduõhtu EÜSi majas
24.04 kontsert-etendus „Kallis
kull’a mu sõsarõni“ Tallinnas
Laululava klaassaalis ja pidulik
vastuvõtt kontserdipaigas
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Valik meie lugusid
N

aiskoori 65. juubeli etenduste jaoks kirjutasid
lauljad oma kogemustest
ja mõtetest seoses muusika, elusurma, lapsepõlvega… Lugusid sai
palju. Kuigi valik neist kanti ette
kontserdite raames ja valik avaldati U-Duuri juubeliväljaandes, oli
ilusaid lugusid veelgi.

K

ui minu vanaema suri, olin kolmene. Oli külm ja talvine aeg ning
mind matustele kaasa ei võetud. Jäin
teise vanaemaga koju. Mäletan, et sain
õige kiiresti aru, et piirid on paigast,
sest vanaema lubas mul teha ja võtta
asju, mis muidu olid keelatud. Aga mu
õde ja täditütar (tollal 5- ja 6-aastane)
käisid matustel. Ja nad mäletavad
siiani, kui uhketena nad end oma
uutes riietes tundsid ja kuidas nad
rõõmustasid, et nende vanaema haua
peal oli kõige rohkem lilli.

E

simene peigmees oli mul juba lasteaias. Tema nimi oli Andres. Mul oli
teine suur sõber veel, Andrus, tema oli
meie naaber. Mõlemad poisid meeldisid mulle väga ja kui ma lasteaias oma
magustoitu süüa ei tahtnud, andsin
ma selle Andresele. Ja kui Andres seda
ei tahtnud, siis Andrusele. Poisid kasvasid suureks ja pikaks, mina mitte
nii väga. Aga lisaks lasteaiale käisime
12 aastat koos koolis, tegime igasugu
vahvaid tükke ja hoolime üksteisest
siiani.

A

ga ema rääkis, et kui Kuressaares
1990. aastal Meestelaulu Selts
laulupeo tule teele saatis, siis mina,
isa kukil, olla hüüdnud “Näe, ei ole
punane lipp! Sinine lipp on!”, mille
peale lähedalseisjad kiitsid, et nutikas
laps. Kahjuks ma seda ise ei mäleta,
aga olin siis peaaegu 4-aastane.

M

õnikord sööbivad mällu kõige
veidramad üksikasjad. Ma
mäletan, et tookord, kui ema mulle
ütles, et vanaisa ära suri, istusin ma

esiku põrandal ja sidusin saapapaelu. Ma olin siis üheksa-aastane ja
mõtlesin, milline on õige viis sellisele
uudisele reageerida: ütelda midagi,
nutta, ema kallistada? Aga ma lihtsalt sidusin paelu edasi. Veel enam
on mulle meelde jäänud vanaisa
matusetalitus, kui me õega kõrvuti
vanaisa kirstu ees seisime. Ühel hetkel
preestri kõne ajal vaatas mu noorem
väikeõde mulle otsa, silmad pärani ja
suured pisarad hääletult mööda põski
voolamas. Ma ei mäleta tollest päevast
palju enamat, kui seda abituse tunnet,
mida ma tundsin oma õde vaadates.
Alles siis sain ma aru, mida tähendab
surm

O

li üks poiss lasteaias. Kas see just
armumine oli, aga me meeldisime
teineteisele päris palju. Ja ükskord kui
mul sünnipäev oli, oli tal mulle punase
roosi pildiga kaart, kuhu ta ise oli sisse
kirjutanud. Aga ta ei julgenud seda
mulle anda. Ma muidugi kusagilt kuulsin, et tal minule kaart on ja läksin siis
poiste vahele kaarti nõudma. Lõpuks
ma selle ka kätte sain.

V

anaema oli väike, võib-olla 5-aastane. Ükskord peale vanavanaisa
või vanavanaema sünnipäeva, kui
külalised hakkasid ära minema, ja kõik
teised olid esikus, proovis vanaema
seda, mis oli pitsipõhjadesse jäänud. Et aga külalisi oli palju olnud ja
ka lapsele hästi pähe hakkab, oli ta
pärast terve aeg naernud, laulnud ja
laua peale tantsima tahtnud minna.
Ja keegi ei saanud alguses aru, et mis
sellel lapsel oli hakanud.

I

gaühe jaoks on mingi osa inimkehast pisut olulisem kui teised. Millisel määral seda teadvustatakse, on
iseasi. Minu jaoks on selleks käed.
Loomulikult köidab esmase tähelepanu inimese olek ja silmavaat, aga
kui märkamise moment on möödas
ja aeg terekäsi ulatada, saab pilt kohe
palju selgemaks. Nii on loomulikult

juhtunud ka. Ühel kaunil suvepäeval,
tegelikult oli see küll väheke vihmane suvepäev, läksin külla ja tuba
mingeid võõraid inimesi täis. Diivan
käsitoe peale oli nõjatumas üks mees,
kes kohe pilku püüdis. Tegime siis
alustuseks teineteisele kavalavõitu
rebasenägusid. Peagi asuti kõiki
mulle ükshaaval tutvustama, jälle käsi
järgmisele pihku: “Mina olen Mina.
Meeldiv tutvuda, Sina.” Saabus kord
tutvuda mehega diivani käsitoelt
- Ah sa poiss, milline ideaalne käepigistus. Keemia töötas nagu nalja,
millised voolud! Mees diivani käsitoelt
tutvustab: “Tervist, mina olen Mees. Ja
sina...?” Vaatamata emotsionaalsele
erutusele ja vooludele käte vahel,
suutsin kavalalt teatada: ”Naine.”
Järgmiste inimestega tutvumine ei
läinud enam ladusalt, sest peas käis
häirekell, et kuule plika, sa oled lõksus. Nii algas üks minu kahe inimese
lugu.See pidi olema kevadine aeg, aga
võib-olla
oli üks
hoopis
varasügis.
Lund
ii algas
minu
kahe inimese
ei olnud,
agapidi
puud
justkui
ei oleks
lugu.See
olema
kevadine
aeg,
ka
rohelised
olnud.
Ja
emal
oli
õhuke
aga võib-olla oli hoopis varasügis.
mantel
seljas. Tol
päike ei
Lund
ei olnud,
agapäeval
puud justkui
eipaistoleks
nud.
Olime kuskile
minemas
ema
ka
rohelised
olnud. Ja
emal olijaõhuke
lükkas lapsevankrit
majauksest
välja.
mantel
seljas. Tol päeval
päike ei paistMeil oli
selline
sinise-valgeruuduline
nud.
Olime
kuskile
minemas ja ema
vanker.lapsevankrit
Ma tean, sestmajauksest
oleksin seda
sel
lükkas
välja.
hetkel
justkui
kõrvalt vaadanud
Meil
oliise
selline
sinise-valgeruuduline
... Tegelikult
olin sest
ma selle
vankri
vanker.
Ma tean,
oleksin
sedasees
sel
ega
olnud
veel
aastatki
vana.
Tean,
et
hetkel ise justkui kõrvalt vaadanud...
see on ebareaalne,
niivankri
varast aega
Tegelikult
olin ma sest
selle
sees
ei mäleta
Aga ometi
on see
ega
olnud keegi...
veel aastatki
vana. Tean,
et
pilt on
minu
mällu sööbinud
ja püsinud
see
ebareaalne,
sest nii varast
aega
siinmäleta
juba palju
Suuremana
ei
keegi...aastaid.
Aga ometi
on see
sõidutasid
mu vennad
ja ja
suuremad
pilt
minu mällu
sööbinud
püsinud
sugulased
mind selle
vankri
sees ringi,
siin
juba palju
aastaid.
Suuremana
vastu minumu
tahtmist
muidugi.
Paraku
sõidutasid
vennad
ja suuremad
olin
kõige
väiksem
ja
minu
arvamus
sugulased mind selle vankri sees ringi,
ei lugenud
midagi.
SeegaParaku
võiks
vastu
minu suurt
tahtmist
muidugi.
arvata,
et mäletan
vankri
olin
kõige
väiksem ja
minu välimust
arvamus
just
selle pärast...
Aga ei,
silmevõiks
ees
ei
lugenud
suurt midagi.
Seega
on
just
see
hetk,
kui
ema
on
välisukse
arvata, et mäletan vankri välimust just
ees japärast...
on just lükanud
vankri
maja
selle
Aga ei, silme
ees
on ette
just
laotud
plaatidele.
see
hetk,
kui ema on välisukse ees ja
on just lükanud vankri maja ette laotud plaatidele.

N
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24.01 esinemine Kooriühingu aastakontserdil Estonia Kontserdisaalis
29.-31.01 suusalaager TTÜ Akadeemilise Meeskooriga Pariisis
31.01 algasid tantsukursused nais-, mees- ja kammerkoori lauljatele
Veski villas
06.-07.02 laululaager Tartus
23.02 esinemine Vabariigi aastapäeva aktusel TÜ aulas
03.03 TÜAN 65! Koori esindus käis õnnitlemas meie vilistlasi ning dirigent Vaike Uibopuud
koori sünnipäeva puhul
19.03 4 koori kevadkontsert „Õhus on armastust“ Vanemuise kontserdimajas

a pr

20.03 laululaager Tartus, koori juubeli kontsert-etenduseks valmistumine

ill

Ma

i

27.03 väikese koosseisu laululaager Tartus
17.04 TÜ Akadeemilise Naiskoori 65. juubeli kontsert-etendus „Kallis kulla
mu sõsarõni“ TÜ aulas ja TÜAN 65! juubeli piduõhtu EÜSi majas
24.04 TÜ Akadeemilise Naiskoori 65. juubeli kontsert-etendus „Kallis kulla mu sõsarõni“ Tallinnas
Laululava klaassaalis ja TÜAN65! juubeli vastuvõtt Tallinnas Laululava klaassaalis
09.05 naiskoori esindus käis õnnitlemas TÜAN Tallinna Vilistlaskoori 30. juubeli kontserdil
„Nüüd ep on ilus elada“ Tallinnas Laululava klaassaalis
15.05 esinemine koorijuht Vaike Uibopuu 70. juubeli kontserdil TÜ aulas

Juu
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be r

be r
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20.05 Tartumaa naiskooride ühisproov M. Reiniku Gümnaasiumis, Rakvere laulupäevaks
valmistumine
23.05 esinemine koorijuht Vaike uibopuu 70. juubeli kontserdil tallinnas laululava klaassaalis
29.-30.05 suvelaager kõverajärvel tartu akadeemilise Meeskooriga
06.06 enlsi korraldatud naiskooride laulupäev rakvere linnuses
12.-13.06 triin kochi kooride laulupäev sulbi laululaval
20.08 digilaulupidu „Ühtelaulmine“ põltsamaal
30.08 esinemine tartu Ülikooli avaaktusel
2.-16.09 uute lauljate vastuvõtt
18.09 eesti naislaulu seltsi uue hooaja teabepäeval tunnustati aasta naiskoori tiitliga tartu
Ülikooli akadeemilist naiskoori
25.-26.09 sügisene laululaager ja noorte vastuvõtt otepää gümnaasiumis
09.10 viie koori sportlik ühisüritus tartus (tÜan, ttÜ an, ttÜ aM, taM ja emajõe laulikud)
20.-22.10 Hannoveri neidudekoor tartus – töötoad ja kontsert tÜ aulas
16.11 esinemine irene Maaroosi 100. sünniaastapäeval
28.11 tartu ja tartumaa naiskooride laulupäev Jaani kirikus

be r

10.12 jõulukontsert ttÜ akadeemilise Meeskooriga tallinnas Jaani kirikus
18.12 jõulukontsert tartu akadeemilise Meeskooriga tÜ aulas
ilmub u-duuri 9-s number
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Ühtelaulame...laulame.
Ehk kaadritagune elu

S

eekord tuli 20. august teisiti. Erinevalt tavalistest riigipühadest, tuli sel korral ärgata vara ja
kiirustada kesklinna, kust buss meid Põltsamaale
viis. Tallinna tüdrukud kasutasid ära võimalust minna
Ühtelaulmisele Revalia Kammermeeskoori meestega.
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Tallinna naised
olid lubatud ajal ilusti kohal, kuid nii Revalia mehed
kui ka nende tellitud buss jäid hiljaks ja näiteks Helene
sisustas aega Estonia teatri ja Reaalkooli vahelisel alal
särgi vahetamisega.

K

uigi tõotas pikk õhtu kaamerate ees tulla, ei hoidnud
meie tüdrukud energiat ka bussis tagasi, nagu segakoori HUIK lauljad seda tegid, vaid soojendasid suhteid
Revalia meestega ja promosid oma vokaalansamblit.
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori buss Tartust tulnud
lauljatega kohal ammu enne tallinlasi, nii pidid hiljaks
jäänud lauljad ja dirigendid kiirustama parki, kus kogu
laulmine toimus. Seejärel leidsime omale esinemiskohad ning üha kuumeneva päikese all proovisime
ja kohandasime õhtuseid laule.

P

ärast proovi pakuti lauljatele suppi ja Ene oli
lauljatele maiustamiseks mett toonud. Kätte
jõudis aeg omale rahvariided selga panna. Riietusruumi kohta pidi täitma meie buss. Teatud seltskond
ei hakanud palavasse ja kitsasse bussi trügima ning sai
riietevahetusega hakkama bussi kõrval pingil, sellega
nii mõnegi revaliaka pilku püüdes. Pilku püüdsid meie
punaste seelikute ja pärgadega lauljad ka Põltsamaa
linnas Selverit otsides (ikka selleks, et osta suveniiriks
või Tallinnasse bussisõiduks Põltsamaa veine).

Ü

htelaulmine algas 19.30, kuid lavavalmis pidime
olema 19.00, et uudistesaade „Reporter“ saaks Põltsamaal toimuvat laulutuju eetris üle kanda. Viimased
puudripahvakud näkku, sõpradele helistamised, et
nad ikka teleri sisse lülitaksid ning kiirustasimegi juba
tagasi parki, valmis lähivõteteks.
Huilgasime ja lehvitasime saate „Reporter“ tegijatele
oma rõõmsa tuju märgiks. Peagi algas Ühtelaulmise
otseülekanne. Saate alguse tunnusmeloodiaks oli
Hirvo Surva kiirelt kokku pannud kadentsiviisi ja sõnad
„Ühtelaulame, laulame”.

N

ii me siis prožektorivihus isamaalisi laule laulsime,
ümbritsetuna kuuest ülekannet tegevast kaamerast ja nende vahel siblivatest piltnikest. Nii suur üritus

ei saa aga lihtsalt niisama otsa saada, seetõttu korraldati
laulmisele lisaks ülemaaline kaerajaani tantsimine. Meie,
lauljad, olime tungivalt palutud laulmisega üheaegselt
kaerajaani tantsima ja seda saate lõputiitrite ilmumiseni.
Kaerajaani algul rabasidki Revalia mehed endale väljavalitud naise tantsima, mõni lausa nii hoogsalt, et otse-eetris
keset platsi selili maha kukkus. Nagu telestaaridele kohane,
suutsime ka meie ennastlületavalt üle viie minuti hüpata ja
laulda, taustaks ilutulestik. Lõpuks hakkasid tiitrid jooksma
ja võisime jälle tavalisteks koorilauljateks muutuda, et oma
kooribussidesse ronida ja kodupoole sõita.

L

aul ja trall ei lõppenud ka bussis, sest kui lauljad on hoo
sisse saanud, ei saa nad pidama enne Ivo Linna laule
ning McGaiveri tunnusmeloodiat. Üritusi Revalia meeskooriga ootame kindlasti ka edaspidi. Eriti siis, kui nende
seas on nii hoolitsevaid lauljad, kes naiskoori lauljatele
isetehtud kreembrüleed toovad.
Maarja M.
I sopran
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9. jaanuaril 2010
startinud ja kaks
päeva kestnud
Pariisi-Dakari rallit
ootas siinkirjutaja
ärevalt juba pikemat aega. Pärast
tuhandeid läbitud
treeningkilomeetreid
olin valmis enda oskusi
ja toonuses lihaseid
proovile panema. Mul
polnud aga aimugi,
millised takistused ja
seiklused mind enne
finišit ees ootavad.

E

simene julm saatuselöök tabab juba
teel stardipaika, Pariisi*,
kui üle maantee jookseb
rasvane, suure tagumikuga metssiga. Palun
juhil auto peatada, et
saaksin loomaga lähemalt tutvuda. Astun
autost välja ning suusad jalas kihutan oma
tugeva, šmiguniliku
tõukega jõulupraele

Detsember

Pariis-Dakari ralli – kes võitis?
järele. Metssiga, kaval
kärsaline, ei lase end
aga lihtsalt tabada.
Sestap võtan suusad
jalast, et oleks kergem
põõsaste vahel looma
otsida. Äkki kuulen krabinat ja röhkimist ning
näen, kuidas metssiga
minu suuskadel kiiresti
eemale libiseb. Nii lõppes minu jaoks 2010.
aasta suusahooaeg.

T

õelise sportlasena
ebaõnn mind ei
morjenda ning siirdun
edasi treeninglaagrisse.
Kohale jõudes märkan
vastasvõistkonna, TTÜ
meeskonna ruumides
tuld ning kuna varastatud suuskade tõttu
ralli võitmine ausatel
meetoditel niikuinii
ära jääb, otsustan

"Äkki
kuulen
krabinat ja
röhkimist
ning näen,
kuidas
metssiga
minu
suuskadel
kiiresti
eemale
libiseb"

konkurente luurama minna. Tundub, et TTÜ meeskond
ei märka minu kavatsusi ning nad jagavad sõbralikult
ka minuga külmarohtu. Huviga jälgin vastasvõistkonna treeningrituaale, millest meeldejäävaim on
vahest peaga seina augu jooksmine.

J

ärgmisel hommikul, ralli stardipäeval, kirun vastasvõistkonda, kui pärast hommikust tankimist pean
kahetsusväärselt esimesest võistluspäevast loobuma
ning voodis pikutades keha turgutama. Ebaausaid
võtteid kasutades oli TTÜ meeskond eelneval õhtul
tantsupõrandal tervet TÜ naiskonda piinanud, tantsitades ja naerutades nõrgemat sugupoolt varaste hommikutundideni. Õnneks on minu võistkonnakaaslaste
lihaspoisid hoopis rohkem toonuses kui siinkirjutajal
ning vastaste õelad kavatsused ei realiseerus, sest TÜ
naiskond näitab tuntud ässade juhtimisel end kõikidel
kiiruskatsetel parimast küljest.

V

ahepealse tankimise järel liitun teiste rivist väljaviidud võistlejatega ning päeva teise poole veedan
pealtvaatajana. Palju põnevust pakuvad etapid
nagu curling ja iluuisutamine. Suusahüpete etappi
jälgides kahetsen siiralt, et ei saa oma kauaomandatud oskustega uhkeldada. Oh, seda suusavargast
metssiga! Õnneks finišeerivad kõik suusahüppajad
ühes tükis. Viimase etapina läbitakse õhtupoolikul ka kuum saun
ning karastuseks toimuvad hüpped külma lumehunnikusse. Eduka
võistluspäeva lõpuks ühinevad kõik võistlejad taas tantsupõrandal,
kus jätkub eelmise õhtu trall. Seekord ei lähe TÜ naiskond vastaste
kavaluse õnge ning naiselikku veetlust kasutades meelitatakse TÜ
meeskonna liikmed ennastunustavalt tantsima.

T

eise võistluspäeva hommikul olen tulvil optimismi, sest tunnen
oma jõuvarusid taastunud olevat. Ootan ärevusega Pariisi-Dakari
ralli viimast kiiruskatset, mille toimumiskoht, paksu lumikattega põld,
lubab palju adrenaliini ja põnevust. Ralliautod juhtide ja kaardilugejatega võtavad rivvi. Olen määratud kaardilugejaks Opeli tiimis. Oleme
järjekorras esimesed. Stardime hoolimata libedast lumest üsna hästi
ning saavutame küllalt hea kiiruse. Juht on osav rooli keerama ja auto
säilitab juhitavuse ka järsemates kurvides. Siinkohal võin välja tuua
mitmeid juhte, kes langevad oma tormakuse ohvriks ja sõidavad rajalt
välja lumehange. Maasturi tiim** jäi lausa nii õnnetult hange kinni,
et nõrgem sugupoolgi pidi auto väljalükkamisel abiks olema. Kontrollpunktis väljume kiirelt autost ning pärast mõningast akrobaatika,
võime edasi finiši poole kihutada. Jääme oma sooritusega rahule, see
toob Opeli tiimile lõppkokkuvõttes II koha.

N

üüd, peaaegu aasta hiljem tagasi vaadates arvan, et minu esinemine Pariisi-Dakari rallil polnudki täielik fopaa. Sain ühe auhinnalise
koha ning finišeerisin pühapäeva õhtul kodus puhanuna ja positiivselt
laetuna algavaks nädalaks. Loodetavasti algab pärast selle kirjutise
ilmumist TÜ naiskonnas võidujooks eesootavasse treeninglaagrisse.
Tähelepanu, valmis olla, läks!

*Jutt on Pariisi külast, Ida-Virumaal.

Triin
I sopran
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„Once upon a time
in Mexico“
29. - 30. mail toimusid Tartu
Ülikooli Akadeemilise
Naiskoori ja Tartu Akadeemilise Meeskoori traditsioonilised suvepäevad Põlvamaal, Kõverajärve ääres.
Ürituse teemaks oli “Once
upon a time in Mexico”.
Tragimad läksid kohale päev
varem, et maksimaalselt koos
aega veeta. Lisajõud saabusid
Peetri punase bussiga kohale
laupäeva hommikul, 10.30 ajal.
Kui asjad olid tuppa viidud ja
ümbruskond ning kohalolijad
ära nähtud, algas suvepäevade
pidulik avamine - “hispaania”
keeles ja tõlgi vahendusel.
Järgnes kohustuslik tervitusnaps: eks ikka tekiila.
Inimesed jagati kahte võistkonda, mis said nimeks Tibu
ja Lehm. Dekoreerisime kättejagatud vahenditega oma
võistkonna maskoti, mille ilu
läks kohe ka hindamisele.
Martti andis meie papist Tibule
deodorandi ja välgumihkli
abil jumet, nii et see meenutas veidi grillkana. Punkte
jagati muuseas vibulaskmises,
teatevõistluses ja orienteerumises. Teatevõistluse üks
ala oli näiteks nõlvakust alla
kukerpallitamine; orienteerumismängus tuli aga kaardi abil
läbi käia ümbruskond, et leitud
tähtedest sõna moodustada.
Kui mälu ei peta, oli vastuseks
“sääsk”, mis tuletab meelde, et
oli ju tõsine sääsehooaeg.
Vahepeal oli otsekui võluväel
valminud lõkkeplatsi juures
suur pajatäis mehhikopärast
liha-riisirooga, millel lasti

"Vahepeal oli
otsekui võluväel
valminud lõkkeplatsi juures suur
pajatäis mehhikopärast lihariisirooga, millel
lasti üheskoos
hea maitsta"

üheskoos hea maitsta. Tibu
ja Lehma vahel toimus ka
viktoriin, jällegi Mehhiko
teemadel. Kaks meest käisid
kalal. Tegelikult said paadiga
sõita kõik soovijad. Käidi veel
saunas ja mängiti võrkpalli,
lauldi ja tantsiti lõkke ääres,
kust muidugi ei puudunud

pillimehed. Pidu kestis koidikuni ning hommik oli helge.
Jah, ilus hommik oli... ja algas
kojusõit.
Kohtumiseni järgmistel
suvepäevadel!

Erika
I alt
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Elu Ruotsi kunni juures
P

äris mitmed naiskoori
tüdrukud on oma tudengiaastate jooksul end
mõnes välismaises ülikoolis
täiendanud: Prantsusmaal,
Saksamaal, Kreekas... Sel
kevadel jõudsid minugi õpingud sinnamaale, et otsustasin
Rootsi sõita ning seal targaks
saada.

E

hk ei ole Rootsi nii eksootiline
sihtriik kui näiteks Argentiina
või Jaapan, kuid uskuge mind –
tüübid Hispaaniast, Kolumbiast,
Tšiilist, Venezuelast ja kes teab
kust veel suutsid mu elu seal
puhastsorti Ladina-Ameerika
seebiooperiks muuta: intriigid,
armukolmnurgad, tulised vaidlused, kadedus, solvumised ja
muu selline klassikaline seebivaht.

M

uidu on ju Lund selline
väike ja armas ülikoolilinnake Lõuna-Rootsis – kusjuures
paljuski Tartu sarnane – nii et
ehk oleks ilma sellise seltsieluta seal isegi igav hakanud.
Ei, tegelikult mitte, sest läksin
Lundi eeskätt oma magistritööd
kirjutama ning seetõttu pühendasin suurema osa ajast ikkagi
uurimistööle ja kirjutamisele,
püüdes oma peanuppu kogu
sellest vahust kõrgemal hoida.

O

lin paljudelt kuulnud, et
Lundi ülikool on hea tasemega ning et sealsed inimesed
on toredad ja lahked. Ja nii
see oligi. Kindlasti sain endale
suurepärase juhendaja, kelle
abil kirjutasin (vähemalt teiste
arvates) väga hea magistritöö.
Samuti kohtusin paljude teiste
välistudengitega, kes avardasid
mu silmaringi ning tänu kellele
muutus maakera minu jaoks
veidikene väiksemaks paigaks.

“Samuti kohtusin
paljude teiste
välistudengitega,
kes avardasid
mu silmaringi
ning tänu kellele
muutus maakera
minu jaoks veidikene väiksemaks
paigaks”

S

ain aru, et kuigi on olemas nii tohutult palju
eri kultuure ja nii tohutult
palju erinevaid inimesi, ei
ole ükski vahemaa siin tillukesel planeedil üüratu.
Võiks isegi öelda, et tänu
sellisele kogemusele tunnen end nüüd alati välismaal viibides mugavamalt
ning kodusemalt: suhtlen
vabamalt, olen kogenum
ning avatum. Aga nagu
öeldakse: igal pool on küll
hea, kuid kodus ikka kõige
parem. Ja eks see nii olegi.

L

oomulikult ei tahtnud
ma ab-so-luu-uut-selt
Rootsist lahkuda, kui aeg
selleks kätte jõudis, kuid
tagasi Eestis olles sain aru,
et tegelikult ma ju ikkagi
igatsesin oma pere, sõprade
ja no otse loomulikult ka
naiskoori järele. Kindlasti
ei tähenda see aga, et ma
millalgi lähitulevikus jälle
kuhugipoole ajama ei
paneks, sest avastamist on
ju ometigi nii palju. Life is a
rollercoaster!
Eve
I sopran
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Tantsi, nagu
Schwarzernegger

I

gal sügissemestri kolmapäeval
kogunesid korp! Sakala rebased
konventi, et tervitada Tartu
Ülikooli Akadeemilise Naiskoori
neiusid, aidata neid mantlitega
ning seejärel nad tantsupõrandale
juhatada.

vad neiud sambas ühe keerutamise
asemel kaks tükki. Õige – las naised
pöörlevad, mehed peavad ju tervet
tantsu juhtima!

M

ean, et valss on kolmele ning rumbat saab edukalt tantsida ruudus.
Aga mis edasi? Kuidas edasi-tagasi
tammumine tantsimine on? Hirmudel polnud siiski põhjust, sest Helena
pani ka kõige kohmakamad sujuvalt
liikuma.

õmina järgi tundus, et tango oli
oodatuim tants. Seda muidugi
hetkeni, mil me seda tantsima hakkasime. Neiud pidid raskust toetaval
jalal hoides teise jala
nii kaugele seljataha
viima, kui võimalik. Ei
kõla tegelikult üldse
jubedalt aga lisage
juurde ka 20 tantsivat
paari ning liiga väike
saal. Mina õnneks pääsesin mõnest mööduvast
kontsast, aga aeg-ajalt
oli kuulda, et kõigil nii
hästi ei läinud. Neiude
kaitseks olgu öeldud, et
meeste ülesandeks oli
jälgida, et nad kellelegi
liiga lähedale ei satuks.

S

Ü

K

ui esimesel nädalal mõtlesin sellele, kuidas tantsimine mitu tundi
väärtuslikku õppimisaega kulutab, siis
hiljem kodu poole jalutades ei suutnud kuidagi enam järgmist nädalat
oodata. Mulle pole kunagi tantsimine
istunud aga tantsuõpetaja Helena Liiv,
kuid naiskoori neiud on seda muutnud.

T

akala saal on piisavalt väike, et
mahutada ära kakskümmend paari.
Kui kõik need nelikümmend inimest
aga ennast liigutama hakkavad, läheb
huvitavaks! Viini valss ning fokstrott
said päris kiiresti endale uued nimed
- vastavalt kokkupõrketantsud üks ja
kaks. Pidevalt sai igasuguseid uusi
liigutusi leiutatud, et vältida tantsimist katkestamata kokkupõrget mõne
teise paariga.

S

amba ja jive’i järel oli tunne nagu
pärast mõnekilomeetrist jooksu.
Sellegipoolest on need mu lemmikud,
sest tempo on kiire ning neiud ainult
keerlevad!

K

äed hakkasid värisema, kui Helena
ütles ühel hetkel, et kogu keerutamine ja pöörlemine on seni ainult
neiudel olnud. Kas tõesti peame ka
meie nüüd seda tegema hakkama?
Olukord lahenes aga positiivselt, sest
ta jutu eesmärk oli see, et nüüd tee-

hel hetkel kostus
üle saali tugev
hääl: “Vabandust, aga
Schwarzenegger küll
niimodi tangot ei tantsinud!” Olin juba mitmeid
kordi varem kuulnud,
kuidas filmis “Ausad
valed” oli “nii kuum
tango” ning lõpuks ei
suutnud Rauno seda
enam endas hoida ja
otsustas õpetajaga
konsulteerida. Kui juba
tangot õpime, siis ikka
sellist, nagu filmides on,
kus kõik jätavad oma
tegevuse katki ning jälgivad ainult teid! Kindlasti ei tohi unustada ka
veripunast roosi.

S

elle loo kirjutamise
hetkel on viimane
tund veel toimumata.

Loodan, et see ei jää siiski viimaseks,
kui Sakala rebased ja naiskoori
neiud midagi koos teevad. Viimased
poolteist kuud on olnud väga meeldivad ning lisaks uutele sõpradele ja tuttavatele olen saanud ka pisut oskusi,
et tantsida, nagu Schwarzenegger.
Laurits Leima
Sakala korporatsioonist
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Das Leben in Leipzig
T

ere! Need, kes mind ei tea (või ei
mäleta), saame tuttavaks, mina
olen Laura. Nüüdsest mio- miitan teiega taas teisi- ja neljapäeviti
peahoones. Vahepeal oli väike paus.
Pausi ajal uurisin, kas Saksamaal
on piimal sama maitse (teate, ei
ole) ja kas saksa naised oskavad
villaseid sokke kududa. Täpsemalt
öelduna olin 9 kuud (varjab rasedust?) Deutsches

BiomasseForschungsZentrum’is,
biogaasi osakonnas elu uudistamas.
Tasku(veini)raha andis Deutsche
Bundestiftung Umwelt (jah, see on
reklaam, kellel on huvi end Saksamaal erialaselt täiendada, soovitan
soojalt sama fondi kasutada. Lisainfo
II aldi kauneimalt õielt). Järgnevalt väike 9-osaline tsükkel minu
muljetest Bachi linnas.

I - VEEBRUAR

Kuna suutsin mõned aastad tagasi
Sardiinias väga kasinate prantsuse
keele teadmistega ellu jääda, siis Saksa
minnes ma keele pärast eriliselt ei
muretsenud. Noh, natuke olin ülikoolis
õppinud ja hädavajalikumad väljendid a la ein flasche wein bitte ja wo ist
hauptbahnhof olid “ladusad”. Esimesel
lõunapausil uute töökaasklastega lõi
mu optimism rusikaga näkku. Kuuldu
osutus tõeks – sächsische dialekt saksa
keelega suurt ei sarnane – viiest sõnast
moodustatakse ühesilbiline ümin ja
rääkimiskiirus on kolm korda naiskoori
juubelietenduse kostüümivahetusest kiirem. Aga
keel keeleks, veinide hinnad on meie
omadest oluliselt
soodsamad ja selle
asjaolu kasutamiseks
vajalik lause oli mul
selge. Esmaste hämmingutena läksid kirja
veel, et valgusfooridel
vilkuvad režiimid puudusid ja punaseks läks
tuli alati järsku, kui
olin jõudnud ületada
umbes kolmandiku
vajalikust vahemaast,
positiivse küljena
selles saab näha
minu sprintimisvõimete olulist paranemist. Ja poemüüjad
soovisid reedeti
nii siiralt “schönes
Wochenende”, et
tekkis väga kodune
tunne ja tahtmine
vastata “Sulle kah, tädi
Säde”. Veebruarikuu
kulinaarne kogemus
on: kebab (vastupidiselt minu ootustele täiesti söödav kraam. Kui
lähete, võtke halloumi
ja falafeliga versiooni).
Suurim eduelamus:
kuu lõpuks oskasin
pagariärist osta Son-
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nenblumenkernbrötchenit ja Kürbiskernbrötchenit ilma, et müüa oleks
kolm korda pidanud küsima wie bitte.
Kuu ekskursioon - Berliin (Kreuzberg!).

II - MÄRTS

Kui veebruaris eksisin paar korda
päevas ära, siis märtsis tundsin end
päris kindlana ja enamusel juhtudest (muidugi paari erandiga nädalas)
oskasin ka pimedas ja kaardita kodule suuna võtta. Suurim tagasilöök:
ei ole endiselt suutnud harjuda, et
pühapäeviti ei ole lahti ühtki poodi,
kust saaks hommikusele kohvile
piima osta. Kulinaarne elamus: pühvlipiimajäätis. Kuu avastus: väga hästi
toimiv mitfahrgelegenheidi süsteem.
Kuu kontserdielamus: Thomaskirche
poistekoori kontsert (laulsivad nagu
inglid, aga pidavat ka iga päev proovi
tegema). Kuu ekskurioon - Freiburg
(linna enda välja antud turistiraamatus väidetakse, et 9/10 sakslastest
sooviks oma pensionipõlve veeta just
seal. Ümbruses ohtralt viinamägesid.
Eriliselt tore on ökalinnaosa Vaubau,
kus pea kõigil majadel on katustel
päikesepaneelid ja nad suudavad
lisaks oma energiavajaduse katmisele
müüa toodetud elektrienergiat ka.

III - APRILL

Siin ei ole mingit küsimust. Kuu reis:
Eesti. Kuu (elu) kontserdielamus:
TÜAN-i juubelikontsert. Kuu hämming: Islandi tolm ongi kõikvõimas
(tagasisõit Saksa toimus nostaligiselt
maanteid pidi). Kuu maitseelamused
tagasi jõudes: alanud oli Spargelzeit,
enamikus restoranides oli erimenüü
sparglist, minu lemmikuks sai ahjuspargel võiga.

IV - MAI

Kuu ost: jalgratas. Jalgrattaga on Leipzigis hea ringi kolada ja seda teevad
seal paljud. Levinud on kõikvõimalike mehhanismidega laste rattale
kinnitamine. Nägin, kuidas üks ema
vedas ratta küljes nelja last: kaks
järelhaagisega kärus, üks lenksu peale
kinnitatud ja teine pakikal tooliga –
tase. Kuu kulinaarne elamus - ümbernurga Bio Eisladen (ökujäätisekohvik.
Üleüldse on Saksas praktiliselt kõiki
tooteid võimalik osta ökoversioonis
– piimad, juustud, lihad, friikartulid,
loomulikult vein (ja valik on suu-
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urepärane). Nägin ka ökokondoome.
Ökopagariärist leidsin päris “meie”
rukkileiva, Sauerteigbroti, peale selle
avastamist “tavalisse” pagariärisse
õhusaia ostma ei kippunud. Kuu väljasõit: Dresden (Frauenkirche!). Kuu
väljakutse: seletada kebabimüüjale, et
Estland ja Island ei ole üks ja seesama
(türklase silmades valitseb ka peale
kolmandat seletuskorda suur tühjus).
Vestluse lõpus rääkisin alistunult, et
jubedalt purskas jah see vulkaan..

V - JUUNI

Rannahooaeg. Kerge ootamatusena
tuli siinsete komme supelkostüümi
mitte kasutada. Esimest korda kohalikku järve proovima minnes, kui minu
vanaisa vanune onu minu nina all
ennast porgandiks kooris, mõtlesin,
et ei tea, kas olen tiba vales alas. Aga
hiljem töökaaslased selgitasid, et see
olla eriti iseloomulik ossiedele, eriti
rangelt järgib seda just vanem generatsioon (Mae, need sinuvanused).
Ega ma kade polnud, edaspidi ujusin
mõnikord ossiena, mõnikord eestlasena. Kuu väljasõit: Baierimaa ja
kuu kulinaarne elamus sealne traditsiooniline magustoit Knödel (mingi
klimibitaoline moodustis) sulavõis ja
seda kõike rohke baieri mitte-midagiei-saa-aru aktsendiga, kaaslaseks ikka
külm valge vein.

VI- JUULI

Keerake palun kuumus maha, andke
varju ja külma Weinschorlet (sakslastel
on komme valget veini mineraalveega
segada. Mulle täitsa istus, ei teinud
nii ruttu purju ja kustutas paremini
janu kah). Berliinist ja Kreuzbergist
on kujunenud sõltuvushäire – seal
on lihtsalt kõik nii fantastiline. Kuu
väljasõit: Lääne-Saksa (ei jätnud just
kõige võimsamat muljet). Kuu sündmus: jalka MM. Kuigi ma eriline jalgpalli austaja ei ole, siis Saksamaal oli
seda MM-i ajal väga keeruline vältida,
sest praktiliselt igasse kohvikusse
oli veetud suur ekraan ja kohalikud
ilmusid kõrtsidesse, et oma saksa
lipukestega omadele kaasa elada.
Kuna minu kodust paarisaja meetri
kaugusel asus erakordselt meeldiv
tapas-bar, kus nii Saksa kui Hispaania
finaalipääsu korral lubati välja käristatada, siis sai ka minust Stammkunde.
Sakslased räägivad MM-i mängudest

sarnase nostalgiaga nagu eestlased
laulupeost.

V II- AUGUST

Sain oma väikesele tekkinud koduigatsusele leevendust ja olin suure osa
kuust Eestis, enamasti kas sõstrapõõsas või kuskil õunapuu otsas.

V III- SEPTEMBER

Kui eestlased armastavad pigem
omaette hoida, siis Saksas on väga
levinud WG-des elamine - põhimõtteliselt on see korteri jagamine. Mina
tüüpilise eestlasena eelistasin üksi
elamist ja esimesel kaheksal kuul see
ka õnnestus. Viimasel kuuel nädalal
olin sunnitud WG-elu proovima.
Minu “elukaaslane”, mina-kohvi-eijoo-ja-liha-ei-söö Lars oli iseenesest
mõistlik – parandas mu jalgratast ja
pakkus köömnesuppi. Meie kooselu
paraku abieluni ei viinud. Kuu kontsert: Gewandhausi sümfooniaorkestri
kontsert. Muide, 4. novembril juhatas
Gewandhausi orkestrit Paavo Järvi,
oleks pidanud kuulama minema –
meil Eestis on ju Järvide defitsiidiaeg
saabunud. Kuu reis: München-Salzburg (Salzburgis kepslesin Mozartplatzil rõõmsalt ümber väga suure
Arvo Pärdi plakati). Sain osa kohalikust
õllesummerist Münchenis, Oktoberfestist, kuhu inimesed kogunevad, et
osta neljakordse hinnaga õlut kõrtsis,
kus istekohta pole lootustki saada.

IX- OKTOOBER

Mulle on alati sügis meeldinud ja
minu Leipzigi perioodil oli see minu
lemmikaeg. Suutsin sügisel ClaraZetkin pargile ta ilu eest minu kahe
sinnakaotatud kõrvarõnga, prossi ja
kohvriratta eest andeks anda. Kuu
kulinaarne elamus: õhtusöök EestiNepaali peres (Pirjo ja Diwaker Jha,
Diwaker oli kokk). Õhtusöögi kõrvale
arutasime muuhulgas, millises keeles
nemad oma lapsi tulevikus kasvatavad - omavahel suhtlevad nad inglise
keeles, keskkond on saksakeelene,
Pirjo emakeel on eesti keel ja Diwakeril
miski tundmatu hindu alakeel. Kuigi
Leipzigist lahkuda oli kurb, siis tol hetkel oli päris hea meel, et ise sellistel
teemadel mõtlema ei pea.
Laura
II alt
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A Journey Through The
Singing Country
O

n October 11th 2010 we,
a group of 52 very excited
girls from the girls Choir of
Hannover, were ready to start our
trip to Estonia for two weeks.

W

ondering what Estonia would
be like, we went on a guided
sightseeing tour through Tallinn the
day after. October 13th was filled by
a workshop with diﬀerent conductors
from diﬀerent universities and ended
with a great concert, in which also the
Estonian TV Girls Choir sang.
Our workshop the next day with
the Youth Choir of Tallinn
Music High School was
followed by a concert and a
short

tour through the school. We gave
more concerts with the school choir
at diﬀerent churches in Tallinn and
continued to get to know the Estonian culture every day. Our last day
in Tallinn was filled by a great concert
in a wonderful church and a last walk
through the town.

A

fter one week in Tallinn we went
to Pärnu, a beautiful little town on
the coast of Estonia. After our arrival
some of the girls went outside to discover Pärnu themselves. The next day
started with a short rehearsal, which
was followed by a workshop with the
“Elise” church choir. Afterwards we
went to a great restaurant with an
amazing view. A party, organized by
the church choir, was thrown after our
last concert on our last day in Pärnu.
We learned a couple of typical Estonian dances and taught the others
German dances.
The day after we
travelled
t o
Tartu
t
o
meet
the University
c h o i r.
It
was cold and
rainy, so we
decided to go to
a shopping mall
for a few hours. In
the evening we were
welcomed warmly by
the people of the choir.
We ate together and
talked about our choirs
and the experiences that we
had already made. We listened
to a presentation prepared by
estonians, who informed us
about both the Estonian culture
and traditions.

In order to get to know Tartu a little
better we went on an interesting
guided sightseeing tour the day after.
Afterwards we all split up to have
lunch at diﬀerent restaurants and to
have a closer look at the town itself. At
the workshop in the evening we practiced one Estonian and one German
song all together. We enjoyed learning
the Estonian song and listening to the
sound of the other choir.

T

he day after we got surprised by
snow and ice on the streets. We
spent our morning packing up our
clothes because we had to leave the
hotel after lunch. Our busdriver took
us to the concerthall in which we were
going to sing in the afternoon. We
had a lot of time to prepare ourselves
for the concert. When we got on the
stage, we were happy to see the people from the other choir sitting in the
audience. We enjoyed giving this last
concert in Estonia, not least because
it was almost sold out.

A

fter these two weeks of travelling
through Estonia, discovering it
and singing with many diﬀerent choirs
we left the snow-covered country.
All of us enjoyed those two weeks
of experiencing the culture, getting
to know other choirs and most of all:
giving all of these great concerts.

W

e would not have been able to
travel through Estonia without
the financial support of the Department for Science and Culture, the
Goethe Institute and the Concordia
Insurance Company. Special thanks
go to the people from the oﬃce of
our choir, our fantastic manager Mrs.
Stahmer, our great conductor Prof.
Schröfel and to all the choirs we got
to know in Estonia - without them
this journey would not have been as
wonderful and well-going as it was!
Amrei Hinze
II alt Hannoveri tütarlastekooris

Detsember

22

Laululaager ja rebaste ristimine aka
„Aga...kuidas muidu selle...suusatamisega on?“

E

batraditsiooniliselt ärkasin
25. septembri, laupäeva hommikul kell seitse, et läbi karge
härmatise ja teravate päikesekiirte
sammud Vanemuise teatri alla
parklasse seada, kust kell üheksa
väljus buss Otepääle. Algamas oli
minu esimene suurem ettevõtmine
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga – sügisene laululaager.

J

õudsime Otepää Gümnaasiumisse.
Mäletan, et ei saanud alguses aru,
miks kõik vaatamata varastele hommikutundidele nii kiireid liigutusi teevad.
Selgus saabus õige pea, kui sain aru, et
juba kümne minuti pärast hakkame
lahti laulma. Viskasin kiiresti asjad klassiruumi ja jooksin saali, kus algas põhjalik võimlemine-lahtilaulmine-proov.

K

uulsin juba esimeses naiskoori
proovis, et laagris saab alati meeletult palju süüa, kuid alles esimesel
lõunapausil adusin, mida see päriselt
tähendab. Samuti olin isegi juba
enne naiskoori tulemist kuulnud
fenomenaalsest, meeliülendavast,
sensatsioonilisest kollektiivist nimega
Häbelikud Mokad. Istusin Mokkadega
ühes lõunasöögilauas. Nad rääkisid,
kuidas neil hiljuti üks II alt ära läks ja
enne, kui arugi sain, avastasin ennast
nende ridadest.

L

õunajärgsel pausil jõudsime madratsid täis puhuda ja matid lahti rullida,

seejärel suundusime taas proovi. Minu
positiivseks üllatuseks oli repertuaaris
nii mõnigi tuttav laul. Esimene emotsioon lauludest oli väga positiivne,
Kõrvitsa „Laulud laulude laulust“ on
siiamaani üks lemmikuid!

L

aulud lauldud, õhtusöök söödud,
oodati noori aulas – algas rebaste
ristimine. Järgemööda tutvustasime
oma sabasid ja vastasime (kohati väga
punaste nägudega) kõiksugu küsimustele. Küsimustest on eredamalt meelde
jäänud Leelo: „Aga...kuidas muidu
selle...suusatamisega on?“ või Janika
musiteemalised (kes bussi ees, kes
ühika all) küsimused Gerlile ja Kadrile.

polnudki tulemus sega-pudrukapsad, vaid päris professionaalne.
Kõige viimase ülesandena pidime
põrandal enda ees libistama kahte
A4 paberit ja ainult nende peale
astudes kiiresti punktist A punkti
B jõudma. Programmi lõpuks olid
kõik suure kõhutäie naerda saanud
ja ristimise pidulik tseremoonia võis
alata.

K

üsimustevoorule järgnesid erinevad
võistlused. Meile tehti selgeks, et
naiskooris on lisaks laulmisoskusele
vaata et veel suurem väärtus triikimisoskus. Saime ette kortsulised pluusid
ja pidime need minuti jooksul võimalikult sirgeks saama. Kuumus, ajapiirang, kaaslauljate hõiked – kuidas alles
adrenaliin möllas!

K

õik kohal olnud 11 rebast said
kooripresidendi ettelugemisel
endale päris oma rebaseemad. Kuigi
olen juba päris mitu aastat täisealine,
tuli emade jagamisel tunne, et olen
jälle väike tüdruk ja küll on hea, kui
on emme, kes kaitseb, hoolitseb ja
vaatab, et kõik ikka hästi oleks.
Seejärel laskusime ühele põlvele
ja andsime vande. Olen oma elus
laulnud vähemalt kaheksas kooris
ja alati on vandeandmine puudutanud ainult ristitavaid. See, et pärast
rebaseid ka emmed ühele põlvele
laskusid ja väärikalt eeskujulikud olla
tõotasid, oli eriti armas!

V

P

eel pidime vaheldumisi mõttes
ja seejärel häälega esitama
kooriklassika säravamaid pärleid
„Sepapoisid“ ja „Põdral maja metsa
sees“ ning muusikalisi termineid Aliase
stiilis seletama. Kolmestes gruppides,
kahel silmad kinni seotud ja üks toolil
istumas, tuli hakkama saada esindusliku lavasoenguga. Kõigi üllatuseks

ärast tseremooniat algas suur maiustamine: pirnikook, pannkoogid,
iseküpsetatud leib, küpsisetort,
šokolaadikook, kohupiimakook...
mmm! Magusate mõtetega suundusime klassiruumidesse magama,
et hommikul ärgata, süüa ja bussi
tulekuni proovi teha.

K

okkuvõtteks võin öelda, et Tartu
Ülikooli Akadeemilise Naiskoori
laululaager teeb minu meelest kõigi
kooride laululaagritele silmad ette.
See, et pooleteise päeva jooksul
jõutakse selgeks teha kümmekond
laulu, noored ristida, korralikult
süüa ja kõige selle juures põhjalikult
beauty-sleep’ida, on fenomenaalne!

Kristiina
I alt
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TÜANi värsked rebased
TÜANiga liitus sellel hooajal 16 uut
noorlauljat. Nad jagasid U-duuriga
oma mõtteid naiskoorist, nii positiivsest kui negatiivsest küljest.

KAROLIINA I SOPRAN

Positiivne on kindlasti see, kuivõrd
sõbralikud kõik on. Eriti tore on kuulata, kuidas need, kes kooris juba mitu
aastat käinud on, räägivad erinevaid
lugusid erinevatest inimestest,
kontsertidest, reisidest ja muust. Ja
loomulikult Triini huumorimeel on
suurepärane! :)
Negatiivse poole pealt on raskem
midagi välja mõelda. Võib-olla see
tuleb lihtsalt kogu sellest infost, mis
hääleseades ja häälte lahtilaulmise
ajal meile antakse, aga iga prooviga
tundub nagu laulaksin järjest halvemini. Ei oska enda häält õigesti suunata
jm. Aga ega see ming laulmast ei hoia!

KATI I SOPRAN

Päris huvitav on see, et Triini juures
individuaalses hääleseades hakkan
märkamatult endale valju häälega
psühhoanalüüsi tegema, kui minult
midagi küsitakse. Igasuguseid asju
olen juba üles tunnistanud.
Arvan, et põhjusega puudumistele
pole mõtet viltu vaadata.

Pildil: Kiired vokaalpositsiooni harjutused enne esimest kontserti
Samuti olin ma esimeste proovide
ajal üllatunud, kui hästi koor laulab ja
kõlab – suu oli ammuli peas kogu aeg.
:) Ja minu arust oli ülimalt armas see, et
kõik võtsid uued lauljad nii soojalt vastu,
aitäh teile selle eest! :)
Midagi negatiivset ei oskagi öelda. :)

MARIANNA II SOPRAN

Kooris laulmine on praegu peaaegu
ainuke osa Tartu elust, mis mulle kui
põlisele tallinlasele, dokumentideta
võõras linnas (sõna otseses mõttes:
mu ID-kaart kaotas kolm kuud tagasi
kehtivuse, aga see selleks, ära seda vist
ajalehte pane.. Või ma ei tea.. Ei, pane
ikka – nalja nimel), rõõmu valmistab.
On üks teatud hääleharjutus, millest ma
ANNI I SOPRAN
Natuke halb oli võib-olla see, et jagu ei saa, kui väga ma ka ei üritaks. Ja,
alguses sai korraga päris hea lataka ee.. Üks, mis mul pildi taskusse lükkab.
– noodid, inimesed, tähed, numbrid
ja üleüldine töökorraldus virvendasid EBE-MERIT II SOPRAN
peas ringi ja külvasid kohutavalt palju Enim meeldib mulle naiskoori juures
segadust. Samas oli see muidugi õhkkond, mille tekitavad siinsed kaaslauljad. Meeldib see, kuidas kõik uusi
põnev, on siiani. :)
Mulle meeldib, et iga proovi lõpus aitavad ja õpetavad, võtavad kiiresti
lauldakse motot, see paneb asjale vastu ja ei karda samas näpuga kelpunkti. Ükskõik, kuidas asjad enne lale osutada, kui viis minutit põhjuseta
seda on läinud, koonduvad proovid hilined. Ma usun, et see ei ole tähtis
alati millegi toredalt (nüüd juba ka) ainult laulmise ja koori seisukohalt, vaid
palju siinset mõjutab ka muud elu. Juba
tuttavlikuni.
esimene kord, kui proovi tulin, imetlesin
kui ilusad ja naiselikud inimesed siin
KADRI II SOPRAN
Minule meeldib, et Triin Koch on nii kooris käivad. Ma pole kindel kas koor
huvitav ja tore inimene – ta teeb pide- on siia oma panuse andnud või on lauvalt nalja ja muudab oma naljakate luarmastajad juba olemuselt niisugused,
ütluste ja žestidega kooriproovid aga kaldun arvama, et esimene variant
on vettpidavam.
rõõmsamaks. :)

Ainukesed ebameeldivad asjad on kohatine väsimus ja tühi kõht ajapuuduse ja
kooriproovi kellaaja tõttu. :)

ANNELy II SOPRAN

Ülikooli naiskoor näib nagu suur perekond. Selline oli minu esmamulje. Olles
ise selle suure naisteväe liige II soprani
(muide, eriti vahva häälerühm) noorlauljana, on perekonnatunne veelgi
süvenenud. Triin, Ene ja Viviane on
ühtviisi nõudlikud, kuid igati toetavad ja
proovides saab nii mõnigi kord südamest naerda.
Mulle meeldib koori repertuaar – on
lihtsamaid ja keerukamaid laule. Aga
kui on lihtne laul, siis on 99% juhtudest
nõnda, et ei olegi nii väga lihtne. :)
Esimene kord, kui ma noodipilti nähes
ehmatasin, oli siis, kui hakkasime laulma
“Kellasid” (6. lehekülg). Aga siin aitas
minu ema Leelo mind hädast välja,
lauldes ekstra kõvasti “pimm-pamm!”,
et ma saaks aru, mis ja kus toimub.
Iga uus olukord nõuab harjumist ja võttis natuke aega, et omandada naiskoori
töörütm. Nüüdseks on sellest saanud
heas mõttes rutiin. Seljataga on ka
esimene esinemine.
On tõsi, et TÜANis peab tegema palju
tööd. Aga tuleb tunnistada, et on uhke
tunne küll, kui ütlen, et laulan Tartu
ülikooli akadeemilises naiskooris.

KRISTIINA I ALT

Mulle meeldib, et naiskoori lauljad on
väga sõbralikud ja toredad. Olen saanud
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siiani väga sooja vastuvõtu osaliseks.
Kahju on, kui vahel kooril mõni laul
välja ei tule või helistikku püsima ei
jääda.

MAARJA I ALT

TÜANis tekib tõeline kooritunnetus,
sest kõik saavad omavahel hästi läbi ja
ollakse vastutulelikud ning abivalmid.
Kunagi ei teki infosulgu, sest alati on
abisaamiseks kellegi poole pöörduda.
Pisut häirib see, et vahel tekib tunne,
nagu kooriproovist puudumiseks ei
ole ükski põhjus piisav. Samas on see
arusaadav, sest sellega tagatakse distsiplineeritus.

MERLIN I ALT

Esimest naiskoori liiget Tiiat kohtasin
juba ühiselamu liftis, kuigi siis ma veel
ei teadnud, et ta TÜANis laulab. Ma
jäin talle meelde kui uus liige, kes
enne katsetele minekut liftis Ehala
viisijupikest ümises. Laulmine on
juba väiksest peale südamelähedane
ning kui otsustasin ülikooliaastatel
laulma minna, siis teadsin kindlalt, et selleks on TÜ Akadeemiline
Naiskoor. Siiani on TÜAN olnud väga
meelepärane – muhedad dirigendid,
kes peletavad väsimuse ära nägusid
tehes, tore hääleseadja, kes utsitab
alati mahedamaid naiselikke kõlasid
leidma ning muidugi rõõmsameelne
ja abivalmis kooriema Aili. :)
Naiskoori kohta pole midagi halba
välja tuua. Meelde tuleb ainult see,
et kui pääseda sellisesse koori nagu
TÜAN, peab seda võtma kui tähtsat ja
vastutusrikast kohustust, mille kõrval
võivad jääda nii mõnedki muud tegevused teisejärguliseks.

ANN I ALT

Naiskoor on kui omaette kommuun,
kus saab suurele häälekoolile lisaks
palju nalja. Olgugi et tööd on vaja
teha nii hääle kui lauludega, on lisaks
sellele palju muud põnevat toimumas. Kõige toredam ongi selle koori
puhul selline kokkuhoidev jõud ja
ühtekuuluvustunne. Tublisti aitavad sellele kaasa ühised häälerühmaõhtud, igasugused tähistamised,
istumised ja muud toredad üritused.
Veel on hästi vahva kohata nii palju
toredaid inimesi, see on koor, kust
võid leida endale sõbrad kogu eluks.
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LAgLE II ALT

EPP I ALT

Ega sellist negatiivset emotsiooni
polegi jõudnud veel tekkida. Et kui
väga vaja, siis tõesti sisseastumiskatsetel valdas tõeline närvikõdi ja
õudus (ammu polnud niimoodi
laulda saanud – selline pisikene
konkurss omaette), kuid seegi polnud
negatiivne tunne, pigem väike ärevusemoment. Positiivne emotsioon
tuleb kindlasti sellest, et see pole
lihtsalt laulmine siin, vaid omaette
elu, omaette ühiskond. Hämmastav,
kuidas siin on kõik ära organiseeritud,
igasugused ametid ja puha, ning see
kõik toimib. Ja muidugi selline mõnus,
soe õhkkond on samuti üks kindel
faktor, mis kutsub uuesti tulema järgmisesse proovi. :)

MARIA LIISA II ALT

Siia koori tulles oli mul väga suur
hirm! Muidugi olid mu ootused
kõrged, kuigi ma väga ei teadnudki,
mida oodata, sest pole enne naiskooris laulnud. Mis mulle esimesena
pähe torkab, on muidugi positiivne
mälestus. See oli vist teises proovis,
kui minu juurde tuli Aigi, siis ma veel
päris täpselt ei teadnud tema nime,
aga ta ütles, et on minu lauluema!
Siis mul tekkis nii armas ja soe tunne.
Järgmine kord oli palju julgem tulla,
sest oli, kellele toetuda! :) Pean ausalt
tunnistama, et midagi negatiivset mul
ette ei löö ja loodan, et neid mälestusi
ei tekigi. :)

Seoses naiskooriga ei seondu mul
midagi negatiivset ja kui midagigi
peaks olema (nt. mõni raske laul),
siis on see ikkagi minu enda oskamatuse süü. Seltskond on viimasepeal
ja see meelsus, millega uusi lauljaid
vastu võetakse – pole sõnu. Teised
kollektiivid peaksid eeskuju võtma.
Igasugused tegemised ja olemised
väljaspool lauluaega annavad samuti
palju juurde. Naiskoor oma liikmetega
on paari kuuga väga armsaks saanud.
Loodan, et saan teie seltskonda veel
pikalt nautida.

MERILIN II ALT

Eks igas päevas on oma rõõme ja
dilemmasid.
Katsetel, laululaagris, proovis ja
koosolemistel olen ma uusi kogemusi saanud. Nende üle saan ma
vaid rõõmu tunda. Eks pühendunud
inimeste keskel tekibki kirgastav
tunne. Eriti hästi seisab mul meeles
päev, mil sain Margoti käest esinemisriided. Tõsi, paar asja jäi veel rahvariiete komplektist puudu, aga see soe ja
kirjeldamatult uhke-ilus tunne tassida
läbi linna kauneid rahvalikke rõivaid,
minu päris omi esinemisriideid, oli
tõesti meeliülendav.
Mida külmemaks muutuvad ilmad,
seda intensiivsemaks muutuvad
proovid ning seda raskem on kõik
olulised tegevused ühte nädalasse
toppida. Eks see väsitab päeva lõpuks
ära küll. Aga vähemalt saadavad mind
õhtusel koduteel proovis lauldud
viisid.

2010 SÜgISEL VASTU VõETUD NOORLAULJAD
Karoliina Kalda
(I sopran kõrgem)
Kati Teder
(I sopran kõrgem)
gerli Viikmaa
(I sopran madalam)
Anni Lember
(I sopran madalam)
Kadri Pool
(II sopran kõrgem)
Marianna Tammemägi (II sopran kõrgem)
Ebe-Merit Vellemaa (II sopran kõrgem)
Annely Tank
(II sopran madalam)
Kristiina Pruul
(I alt kõrgem)
Maarja Kallit
(I alt kõrgem)
Merlin Laur
(I alt madalam)
Ann Kaleviste
(I alt madalam)
Epp Kaleviste
(I alt madalam)
Maria Liisa Luur
(II alt kõrgem)
Lagle Heinmaa
(II alt kõrgem)
Merilin Männiste
(II alt kõrgem)
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Kogu tõde Häbeli

S

ee, kes või mis on Häbelikud
Mokad, ei vaja kindlasti tutvustamist – Facebook’ 68 fänni
räägib enda eest. Mida aga väga
paljud ei tea, on see, kuidas meie
kuulsusrikas tee alguse sai.
Tegelikult olid Mokad olemas juba
siis, kui meil polnud veel nime ega
nägugi. Mäletan väga selgelt TÜAN’i
Norra reisi, kui ühes väikeses toas
veetsid oma proovidest vaba aega
tulevased Mokad Maarja, Janika, Leelo
ja Helene. Igal õhtul enne magama
jäämist võeti läbi kõikvõimalikud lood
naiskoori repertuaarist, viiretakkadest
ja saarepiigadest tuvideni. Aususe
huvides tuleb mainida, et vaatamata
Mokkade kõrgele musikaalsusele
tuvide 8-häälne koht välja ei tulnud.
Enda talendi kaitseks tuleb muidugi
öelda, et meil oli ka 4 häält puudu.

M

okkade vaim oli meie kohal ka
arvukatel väljasõitudel. Seilanud veel kontserdijärgsel vaimustuslainel, ei saanud mitte vaiki olla,
vaatamata dirigendi mõningatele
kurjadele pilkudele bussi tagapinkide
suunas. Läbi sai lauldud nii eesti
estraadiklassika kui maailmakuulsad
poplood. Siiski sai muusikaline tase
veidi kannatada, kuna suure väsimuse
tõttu ei suutnud me neid lugusid kohe
4-häälseks aranžeerida.

P

ärast seda, kui paar tulevast Mokka
maailma avastamas käisid, võttis
asi juba suuremad mõõtmed. Norra
reisi ajal unistasime sõprusest ka mõne
II aldi lauljaga, kes meie nii heledaid
hääli pisutki toetaks. Meie unistused
said teoks, kui samal sügisel tulevane
Mokk Kärt naiskoori astus. Kui pidudel
laulutuju tuli, olid esindatud juba kõik
häälerühmad.

A

inult naiskoori repertuaari esitamine hakkas aga igavaks muutuma. Järgnesid pikad unistusminutid
sellest, kui tore oleks teha oma

ansambel ja omada enda lugusid.
Fantaasialennu käigus sai komplekteeritud ka unistuste koosseis. Paraku
ei julgenud veel keegi nii suuri mõtteid teoks teha.

K

ui Mokk Triinule tehti ettepanek
korraldada naiskkoori suurejoonelise juubelikontserdi järgne
pidu Tallinnas, tuli initsiatiiv ka meie
külalisi üllatada. Mokad hakkasid
saama täpsemat kuju. Kui Mokad
Janika, Kärt, Maarja, Triin, Helene ja
Leelo olid juba loomulik kooslus, tuli
paarile häälele siiski veel tuge otsida.
Ühes juubelikontserdi eelses proovis
ja hetkel, kui esimene esinemine
enam kaugel polnud, kutsusime enda
juurde tulevased Mokad Erika ja Mari,
kes ettepaneku ansambliga ühineda
vastu võtsid. Järgnes kibekiire nootide
otsime ning tihe harjutamisperiood.
una peale kõrge kunstilise taseme
on meile väga tähtis ka hea väljanägemine, tuli loomulikuna, kui ühe
sünnipäevakingituse otsimise käigus
leidsime poest nüüd juba Mokkade
kaubamärgiks saanud ja ka trendi
loonud tuti.

K

saabunud ka Eve, kes oli planeeritud
ka Mokkade algsesse koosseisu, kuid
pidi õpingute tõttu eemal viibima.
Uuenenud koosseisuga läksime vastu
esimesele sügisehooaja esinemisele
naiskooride ja meeskooride traditsioonilise korvpalliürituse järelpeol.

2

N

4. aprillil 2010 toimunud esimene
esinemine Tallinna lauluväljaku
klaassaalis oli suurepärane ning loodetavasti olid rahulolevad ka mitmed
publiku seas istuvad kõrged muusikategelased. Laiali läinud kuuldused
tõid meile ka esinemised naiskoori
kauaaegse dirigendi Vaike Uibopuu
juubelikontserdi ning Tehnikaülikooli
Akadeemilise Meeskoori kevadkontserdi järgsel peol.

üüd kui käes on Mokkade
esimesed jõulud, saame ka meie
tunda artistide rasket elu, kuna esinemiskutseid oleme saanud mitmeltki
poolt. Kõigil fännidel soovitame jälgida meie Facebook’i fännilehte, et
Mokkade tulevasi esinemisi mitte
maha magada. Harjutamisperiood
on meil igal juhul pingeline, andmata
rahu isegi nädalavahetusel ning kestes isegi öötundideni.

E

dust hoolimata tabas Mokki kaotus,
kui Mokk Mari kooli tõttu Tallinna
kolima pidi. Õnneks oli koori astunud
vähemalt sama andekas tulevane
Mokk Kristiina, kelle ansamblisse
kutsumises mängis kindlasti rolli tõik,
et ta oli võitnud esimese koha muusikaõpetuse olümpiaadil. Välismaalt oli

Janika
I alt
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kest Mokkadest

Pildil: Mokad esitamas hitti „It’s Raining Men“, mille tõttu kaks meeskoorimeest nii pöördesse
läksid, et põrandal lumeingleid tegid.

MIKS HÄBELIKUD MOKAD?

Kui läks ansambli loomiseks, oli vaja leida
meeldejääv nimi. Ühe variandina mõeldi nimwele Udo60. Nimelt oli just see üritus (teise
nimega ka kevadball) olnud Mokkade jaoks
ülimalt meeldejääv, mõne jaoks aga lausa
elusaatust muutev. Kui Helenele tuli mõte
panna ansamblile nimeks Häbelikud Mokad,
olime peale 5 minutilist naerupausi nõus.

AGA MIKS IKKAGI HÄBELIKUD
MOKAD?

Helene: “Me kõndisime kooriproovist üle
Raekoja platsi Jalakäijate silla poole ja teemaks
oli vokaalansambli nimi. Siis ma mõtlesin, et
teen natuke nalja ja turgataski pähe see.”

ESMANE KOOSSEIS:
Maarja Malmet I sopran
Triin Sakermaa I sopran
Helene Urva II sopran
Leelo Punak II sopran
Janika Aav
I alt
Erika Laidla I alt
Mari Kalling II alt
Kärt Kallaste II alt

UUENENUD KOOSSEIS:
Maarja Malmet I sopran
Triin Sakermaa I sopran
Eve Rannamäe II sopran
Leelo Punak II sopran
Helene Urva II sopran
Janika Aav
I alt
Erika Laidla I alt
Kristiina Pruul II alt
Kärt Kallaste II alt
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Mida koorilaulja

K

õik naiskoori liikmed on kindlasti maitsnud Mae küpsetatud leiba, Triinu
kaerahelbepätsikuid, Laura-Liisa odrakaraskit ja Maarja pisarakooki. Veel
päevi pärast hakkavad süljenäärmed neile maitseelamustele mõeldes tööle.
Neli osavat naist jagasid U-duuriga oma kõige salajasemaid retsepte.

ÜHE VESKIEMANDA
LEIVATEgU
Üldjoontes on minu leivategu järgmine:
1. kergitus – segan juuretise vähemalt
topeltkoguse sooja veega. Jahu panen
nii, et tuleks hapukooretaoline kört.
See seisma rätiku alla toatemperatuuril
või soojemas kohas 12 tunniks.
2. kergitus – kõigepealt panen osa
juuretisest purgiga külmkappi, et
edasi ei kääriks ja saaks leiba ka järgmisel korral küpsetada. Ülejäänud
juuretisele lisan sutsu soola, suhkrut,
seemneid, köömneid ja jahu nii, et
sõtkudes annaks keraamilise kausi
äärtest lahti. Väga sitkeks polegi vaja
sõtkuda. Hapnema võib panna 4,5,6
või 12 tunniks. Mida kauem hapneb,
seda hapum leib saab.
3. küpsetus – sõtkun kergelt juuretise
hulka vähese sooja veega segatud
mett ja jaotan taigna vormidesse. Silun
õlise või märja käega. Jätan umbwes
tunniks sooja kohta kerkima ja seejärel
panen ahju – alguses üle 200 kraadiga
(15 – 30 minutiks, kuni ilus tume koorik
peal), pärast 200 kraadi peale. Kokku
on leib ahjus üle tunni. Ahjust välja
võetud leivad silun märja käega üle ja
rätikukuhja alla järelküpsema.
NB!Sööma võiks hakata alles paari
tunni pärast, siis saab ilusaid sirgeid
viile lõigata.

MõNED SOOVITUSED SEOSES
AJAgA:

Ära pabista kellaaegade pärast. Leib
pole nõudlik minutite, isegi tundide
mõistes. Olenevalt ajast tuleb leib
lihtsalt erineva maitsega.

Näiteks suvel suure palavaga läks mul
juuretis lausa raisku kui elekter 4 päeva
ära oli. Võtsin väikese koguse hallituste
alt ja hakkasin kogust kasvatama.
Esimesed leivad tulid veidi hapukamad, aga muidu oli kõik kombes.
Ükskord jäin magama ja leib jäi ahju
rohkem kui kaheks tunniks. Ära ta ei
kõrbenud, koor lihtsalt tuli tugevam ja
leib kuivas vormis väiksemaks, maitses
aga hää!
Valmis leib tuleb vormist hästi välja
kui piserdatud leivaga vorm mõneks
ajaks kummuli keerata – omad aurud
lükkavad vormi küljest leiva lahti.
Aga, vot, leiba ei tohi ahjust varem
välja võtta nagu mina paar korda
olen teinud, et naiskoori jõuda –leib
tuleb siis nätske ja proovi ikka ei jõua
õigeks ajaks.
Kui vaja kiiresti sooja leiba pakkuda,
tee ahjuplaadil lameleiba, mis küpseb
kiiremini ja mida saab soojalt murda.

JÄLgIDA AgA TULEKS

Enne ahjupanemist tuleks kindlasti
lasta leival kerkida kas vormis või
plaadil, muidu tõmbab kooriku peale
ja hääl juhul küpseb lõhki. Viletsamal
variandil küpseb sisu sitkeks plönniks.
Soovitan ahju torkamisel, juba kerkinud leiba mitte raputada, taigen võib
ära kukkuda. Ja ära kunagi tervet leiba
külapeale vii, kots jäta ikka koju, siis ei
kao leib majast!
Veskiemand Mae II alt

Sünnipäevade puhul on kommide, vahvlite ja porgandite
kõrval valikus ka kaerahelbepätsikud.
VAJA: 750 g kaerahelbeid, 250 g margariini/võid, 450g suhkrut (sellised
magusad tulevad), 5 muna, soola, 1
metsapähkel
Sulatage margariin ja segage see
kaerahelvestega. Vahustage munad
suhkruga, lisage maitseained, segage
see kõik kaerahelvestega kokku ning
laske umbes pool tundi seista.
Kui kaerahelbepätsikute tainas on
pool tundi seisnud, otsige välja kaks
suurt ja üks väiksem plaat (kui soovite pätsikuid küpsetada korraga) ning
katke need küpsetuspaberiga. Seejärel
tükeldage metsapähkel imepisikesteks
tükkideks ning puistage kaerahelbepätsikute tainasse. Segage tainas läbi,
tõstke pätsikud kahe supilusikatäie
võiga võitud plaatidele (plaadile) ning
vormige nad prinkideks poolkerasarnasteks. Kui tainas hakkab kausist
juba lõppema, üritage vedelat munavõisegu pigem tainast välja nõrutada
kui ühes küpsisematerjaliga plaadile
panna.
Küpsetage pätsikud ahjus keskmise
kuumusega helepruuniks. Seejärel
laske neil veidi seista ja kõvemaks
minna. Et proovi mitte hiljaks jääda,
olgu ära öeldud, et jahtumisajaks võiks
planeerida paar tundi, muu tegevus
– oleneb.
Valminud kogusest piisab idee poolest täiesti ka kojujätmiseks, kuigi
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sööb?
naiskoorlane mahutab kaerahelbeid
üksjagu.. Peahoone poole jalutades
tuleks muuhulgas ka meeles hoida,
et kuigi tegu ei ole šokolaadiga, siis
magusa maiusena ei peaks neid siiski
enne vokaalseid tegusid tarbima. Kõige
lihtsam – pistke karp koti põhja.
Triinu I alt

VANAEMA ODRAJAHUKARASK
VAJALIK
0,5 l keefirit, 2 muna, 1 tl soola, 5 tl
suhkrut, 100 ml õli (mida rohkem,
seda uhkem), 300 – 500 g odrajahu, 1
tl küpsetuspulbrit
Kui raatsid
seemneid (lina-, päevalille-, kõrvitsa-,
vms), soovi korral nt kookoshelbeid
või riivitud porgandit või pähkleid (st
kasuta kujutlusvõimet)
ENNE AHJU
Keefir, munad, sool ja suhkur omavahel
kergelt segamini kloppida. Lisa õli 100 ml on pool mahlaklaasi, kui pekki
vähe pole (esinemisriietesse mahud).
Võib ka rohkem panna, sest siis tuleb
imetabaselt krõbe karask. Nüüd sega
hulka kõik seemnelised ja muud väljamõeldised ja lisad. Küpsetuspulber
läheb koos jahuga, aga jahu kogus on
kõikuv, oleneb sellest, kui palju seemneid eelnevalt taignasse saab. Kõige
kindlam on valada veidi jahu ja segada,
kuni saavutad sellise hapukoorest
tihedama taigna.
Nüüd tuleb käte määrimise koht (kui
sa juba varem meie eellaste kombel
käsitsi tainast ei sõtkunud). Võta suur
ahjuplaat ja pane sellele küpsetuspaber. Plaadi keskele kalla kogu kausi
sisu ja vala selle kuhja peale veel natuke
õli, mis teeb taina plaadile laotamise
kergemaks, kuna see peaks olema päris
kleepuva koostisega. Nüüd tuleb kogu

segu ühtlase kihina
plaadile
vajutada
mõlema
käe sõrmeotstega, see
on kunstilise ja autentse, nähtavalt
käsitsi tehtud karaski nimel.
PEAAEgU VALMIS
Ahi säti 200 kraadile, plaat ahju. Nüüd
võib rahulikult mõne naiskoori laulu
pähe õppida, aga ära köögist väga
kaugele mine, sest kui ahjust hakkab
tulema imelist hõngu, siis tuleks silmanurgast jälgida – karask on piisavalt
küpsenud, kui ta on pealt kaunis kuldpruun (u 40 min).
Karask on kõige parem soojalt, tükke
murdes ja külma piima kõrvale juues.
Laura-Liisa II sopran

MÜLPERI PISARAKOOK
Selle õhulise hõrgutise küpsetamiseks
läheb vaja kõike, mis teeb paksuks, ehk
siis ohtralt võid, suhkrut ja jahu. Kuid
kui küpsetad koogi ise, siis kaotad mitmed kalorid võid vahustades, seega
on sulle lubatud kaks või isegi kolm
koogitükki. Ja mitte ei saa mainimata
jätta, et munavalgekate koogil teeb
koogist tõelise kunstiteose, mis sünnib
sinu köögis vaid paari minutiga.
MIDA VAJA LÄHEB ?
Põhi: 150 g pehmet toasooja võid,
1 dl fariinsuhkrut (võid asendada ka
tavalise suhkruga), 3 munakollast, 2 dl
nisujahu, 2 tl küpsetuspulbrit
Peale: vähemalt 500g hapukaid õunu
(mina kuhjan enamasti just nii palju,
kui sügavale koogipannile mahub), 1
tl kaneeli
Beseekiht: 3 munavalget, 2 dl suhkrut
Kuidas kooki teha?

Klopi toasoe või suhkruga nii kohevaks
vahuks kui jaksad. Lisa segamist jätkates ükshaaval munakollased. Keera
omavahel kokku jahu ja küpsetuspulber ning sega see või-munavahu
hulka. Määri tainas küpsetuspaberiga
kaetud väiksele ahjuplaadile. See on
mu meelest paras käkerdamine, kuna
tainas on vastupanuliikumise üks liidritest. Puhasta uhke hunnik õunu, lõika
õhukesteks viiludeks, laota tainale ja
puista üle kaneeliga (kaneelisõltlasest
Eve võib seda lisada kohe terve paki).
Nüüd kook sups 175-kraadisesse ahju
ja 20 minuti pärast välja.
Samal ajal kui põhi on ahjus, vahusta
munavalged suhkruga kõvaks vahuks.
Nüüd algab kunstiteose vormimine
ehk siis võrdlus muusikaga: nootide
õppimine on läbitud ja saad hakata
laulule hinge sisse puhuma. Võta
munavalgevaht ja katsu see kuidagi
koogile toimetada. Kui oled väga osav,
tee sellest koogile mitmed skulptuurid,
kui vähem osav, naudi lumise maastiku
vormumist sinu enda käe all. Pista kook
täies hiilguses veel 10-15 minutiks ahju,
kuni munavalgekate muutub kergelt
kollakaks.
Ja viimane soovitus – katsu ennast
vähegi ohjeldada ning lase koogil
natukenegi jahtuda, muidu põletad
suu.
P.S. Kui Kärt mu käest retsepti küsis,
pidin suurest uhkusest lõhki minema,
varem on ju retsepte küsitud ikkagi
vaid suurte juhtide, s.t. Triini, Ene ja
Viviane varasalvedest. Äärmiselt suur
au on omada tillukest nõuandenurka
nendel lehekülgedel.
Maarja Ü. I sopran
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Milline on su un

N

aiskooris on hetkel 65 lauljat. U-Duur teeb meeskoorimeestele oma unelmate naise leidmise lihtsamaks, avaldades testi, mis selgitab välja, milline neljast naiskooris
esinevast inimtüübist sulle enim sobib.

Küsimused Tulemused
1. Kui sa lähed ühisüritusele naiskooriga, on
sul kaasas…
a) pudel head veini, mida mõne mahedahäälse piigaga nautida
b) paar hantleid ja hüpenöör, et tantsuliigutuste vahele ka trenni teha
c) tantsusammud ja rumbaruut
d) parimad pick-up line’id ja särav naeratus
2. Mulle meeldib hommikuks süüa…
a) tervislikku putru
b) hea kui üldse midagi hamba alla saab
c) dieet-Kellogseid dieetjogurtiga
d) tõsist toitu ja kaua
3. Oluline on, et naine…
a) suusataks kiiremini kui sina
b) käristaks välja madalamad noodid kui nii
mõnigi bass
c) pildistaks võimalikult tihti oma jalgu
d) teaks alati, mis toimub
4. Kõige rohkem tahaksin…
a) kolida Aafrikasse nälginud lapsi aitama
b) Tallinnasse koju sõita
c) saada palju lapsi
d) võita Tartu maraton
5. Minu naisel peab olema…
a) prink kann
b) sarmikas naeratus
c) pikad jalad
d) blondid juuksed

Kui sinu levinuim vastusevariant oli number 1,
on sinu unelmate tüdruk
pikk, blond ja siredasäärne
(ja kõik muu ka). Ta teab
ise ka, et on ilus. Talle
meeldib mängida raskesti
kättesaadavat (võib-olla
ta ongi seda?). Lootust
skoorida on ainult siis,
kui sul on lumivalged
hambad, läbi särgi kumav
sixpack ja pruun keha (ka
taevasinised silmad tulevad
kasuks). Oma nädalavahetused veedab ta Tallinnas Prive’s Inese hittide järgi jammides. Vabal ajal meeldib talle improviseerida III oktaavis.
Sulle meeldivad tüdrukud nagu Maarja M. I sopranist.
Kui sinu levinuim vastusevariant oli number 2, on
sinu unelmate tüdruk tark ja
kohusetundlik. Tema puhul
kehtib ütlus – mida rohkem
teed, seda rohkem jõuad. Ta
peab lugu meestest, kes on
intelligentsed ja oskavad
nautida kultuuri, head kunsti ja sooja vestlust mahla
(või muu mittealkohoolse
joogi) klaasi taga. Sellele
tüdrukule lähenemiseks
pead oma tulevikuplaanid
selgeks tegema, sest siin
nalja ei tehta (võib-olla paari
aasta pärast lapsi). Temaga
võid kohtuda emakeelse
aastapäeva ülikooli ballil.
Sulle meeldivad tüdrukud nagu Helen II sopranist.
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nelmate naine?
6. õhtul enne magamajäämist on mu
viimane mõte…
a) mis homme küll selga panna
b) kas kõik nõud said ikka pestud
c) zzzzzzzzzz…
d) 298, 299, 300, … (kätekõverdused)
7. Minu lemmiklaul on…
a) „15 magamata ööd“
b) „Rendime saarele sauna“
c) „Tuulevaiksel ööl“
d) „Hakkame mehed minema“
8. Olen veendunud, et…
a) seks on parem kui jalgpall
b) seks ei ole jalgpalliga võrreldav
c) mõlemat ja korraga
d) piisab ainult seksist
9. Minu puhul kehtib, et…
a) algul saan vedama, pärast saan pidama
b) sa tahad näha seda, mida sa tahad näha
c) nokk kinni, saba kinni
d) parem varblane peos kui jäme suus
10. Arvan, et olen… (NB! Vali ainult üks
variant)
a) ilus
b) osav
c) vaimukas
d) tark

Vastused

Kui sinu levinuim vastusevariant oli number 3,
on sinu unelmate tüdruk
sportlik ja sihikindel. Ta
on nii auahne, et tahab
alati esimeseks saada ja
tavaliselt see ka õnnestub.
Sul ei ole võimalustki, kui
ei suuda vähemalt maratoni esimese 20 kilomeetri
jooksul ta kannul püsida.
Õllekõhuga mehed hoidku
heaga eemale – ainukesed kuuspakid, mida ta
näha tahab, on kõhul.
Temale lähenemiseks
võiksid 15 kilo kaotada
ja osa võtta SEB sügisjooksust, plusspunkte
toob kuldmedal olümpiamängudelt. Temaga võid
kohtuda Kuutsemäel afterpartyl. Sulle meeldivad tüdrukud nagu Annika I aldist.
Kui sinu levinuim vastusevariant oli number 4,
on sinu unelmate tüdruk
vaimukas ja laia silmaringiga. Talle meeldib hästi
süüa ja juua. Temale
lähenemiseks pead sa
oskama teha créme
brulé’d ja õiget Mojito’t
(mitte sidruniga, vaid
laimiga). Ole valmis
seiklusteks, sest sellele tüdrukule meeldib
panna inimesi ebamugavatesse olukordadesse,
aga ära võta isiklikult, sest tal on lihtsalt otsekohene (ja
kohati ropp) huumorimeel. Ta suudab oma sarmikate
huulte varjus tuua esile helisid, mis panevad nii mõnegi
(kontra)bassi kadedusest punastama. Teda võib kohata
Truﬀe‘s punase veini klaasi taga. Sulle meeldivad tüdrukud
nagu Laura II aldist.

1) a-4, b-3, c-2, d-1 ; 2) a-2, b-1, c-3, d-4 ; 3) a-3,
b-4, c-1, d-2 ; 4) a-2, b-1, c-4, d-3 ; 5) a-3, b-4, c-2,
d-1 ; 6) a-1, b-2, c-4, d-3 ; 7) a-1, b-3, c-2, d-4 ; 8)
a-1, b-2, c-3, d-4 ; 9) a-2, b-3, c-1, d-4 ; 10) a-1,
b-3, c-4, d-2

Mokalaat

• Head asjad tulevad ikka kolmekaupa – ühel naiskoorilauljal ja kahel
MOKALAAT INFOKASTINA
• värskel vilistlasel on asjalood nüüd „sedapsi“
• Üks soprani
pruunsilm
Inseneride
noormehega
Head asjad
tulevadkurameerib
ikka kolmekaupa
– ühelmeeskoori
naiskoorilauljal
ja kahel
• Kärt kuulis, et Janika
rääkis,
et
Triin
nägi,
et
kolmapäeviti
Sakala
meestega
värskel vilistlasel on asjalood nüüd „sedapsi“
tantsimas
käimisest
on saanud
mõnede
jaoks midagi
enamat
Üks soprani
pruunsilm
kurameerib
Inseneride
meeskoori
noormehega
kuulis, et Janika
rääkis, et Triin nägi, et kolmapäeviti Sakala meeste• Üks Kärt
naiskoorilaulja
on kihlatud!
ga
tantsimas
käimisest
onMokad
saanud kohtingule
mõnede jaoks midagi enamat
• TTÜ meeskoori bassid kutsusid
Üksviis
naiskoorilaulja
• Ühel sopranil on korraga
kavaleri! on kihlatud!
TTÜkes
meeskoori
bassid
Mokad kohtingule
• I aldis on tüdruk,
kopeerib
teistkutsusid
I aldi tüdrukut
Ühel sopranil on korraga viis kavaleri!
• Üks Mokk laulab Riho Sibulaga duetti (kolmekesi)!
I aldis on tüdruk, kes kopeerib teist I aldi tüdrukut
• Janika juuksevärv
ei olegi
naturaalne
Üks Mokk
laulab
Riho Sibulaga duetti (kolmekesi)!
• Üks laulja naiskoorisJanika
laulabjuuksevärv
pidevalt mööda
ei olegi naturaalne
Üks laulja naiskooris laulab pidevalt mööda
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