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Esinemine Tartumaa kultuuripreemiate üleandmisel Dorpati koverentsikeskuses (Triin Kultuuripärl 2011!)
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19.02
Vabariigi aastapäeva kontserdi proov Vanemuise
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Kontsert Elva Gümnaasiumis
Ester Mägi 90. sünnipäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinnas (naiskooride A-kategooria
I koht! Triin A-kategooria naiskooride parim dirigent!)
Suusalaager Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskooriga
Kopra talus
Õpituba neidudekooridega Les Voix Boreales Montrealist ja
Kurekell Karlova Gümnaasiumis
Tikkimisteisipäev (TAM 100 kingituste tegemine)

17.04
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Kontsertreis Kanadasse
Kontsert-etendus „Kulla mu sõsarõni“ Toronto Eesti Majas
Kontsert Trinity St. Paul’s Church kirikus
Kontsert Knox Presbyterian Church kirikus Podium 2012
festivali raames
09.–10.06 V Triin Kochi kooride laulupäev Sulbi laululaval
15.–17.06 Osalemine vabatahtlikena Põhja- ja Baltimaade meestelaulu
päevadel Tartus
17.06
Naiskoorile ja Triin Kochile pühendatud Tõnu Kõrvitsa
teose „Laulud „Laulude laulust““ ja Triin Kochile pühendatud Aare Kruusimäe teose „2 armastuslaulu naiskoorile“
(I „Elul on väikene hingemaa“ ja „II „Ööviiul“) salvestamine
Klassikaraadio esimeses stuudios
28.06
Kontsert Liberi konverentsil
31.08

Esinemine Tartu Ülikooli rektori professor Volli Kalmu
inauguratsioonil

18.09
22.09

Uute lauljate vastuvõtt
Noorlauljate infotund
Viie koori korvpalliüritus Tartu Ülikooli spordihoones ja
pidu Tartu Üliõpilasmajas

06.–7.10

Sügisene laululaager Elva Gümnaasiumis

11.11
25.11
30.11
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14.12

Laulan naiskooris teist aastat. Olin koori astumiseks julgust kogunud päris mitu aastat. Küll oli mul vabanduseks
kool või töö või hoopis kummaline mõte, et kuidas ma
küll oma sugulase juhatatud koori võiksin astuda. Kõik
mõeldavad vabandused, miks seda sammu mitte teha ja
end muusikaliselt edasi arendada, ei veennud mind enam
piisavalt. Ja siin ma nüüd olen.
Tundub täitsa naljakas, et see aeg nii üürike on olnud.
Tegevuste arvelt võiksin mõelda, et olen juba aastaid ja
aastaid naiskoorlase tiitlit kandnud. Nüüd on juba raske
ette kujutada, et elu võiks kuidagi teisiti kulgeda.
Naiskooril on just kui mingi eriline hingus, mis kõiki
neid kauneid piigasid ühendab. Eks ühised kogemused,
elamused, raskused ja rõõmud meid sel muusikalisel rännakul seovadki.
Sel kevadel käis naiskoor Põhja-Ameerika mandril,
täpsemalt Kanadas, tuuritamas. Reisi tähtsust arvesse
võttes on sellele kontsertreisile meie häälekandja üheteistkümnendas numbris pühendatud ka pisut rohkem
kui üks lehekülg.
Aga me ei räägi ainult maagilisest reisist Kanadasse. Lugeda saab veel ka valitud
palu naiskoori mitmekülgsetest
tegevustest 2012. aastal, mis
sobivad pimedate talveõhtute
sisustamiseks (tee ja küpsiste
kõrvale) imehästi.

Esinemine Eesti Naislaulu Seltsi korraldatud isadepäeva
kontserdil „ISADE PÄEV“ Estonia kontserdisaalis
Esinemine kontserdil „Eesti Kooriühing 30 klassikakontsert
- Mart Saar 130“ Estonia kontserdisaalis
Esinemine kontserdil „Eesti Kooriühing 30 Maratonkontsert“ Mustpeade majas
Tartu ja Tartumaa Naiskooride laulupäev Peetri kirikus
Jõulukontsert „Tähetütred ja pilvepoisid“ Tartu Akadeemilise Meeskooriga Pauluse kirikus ja jõulupidu „Tsirkus“
Rotalia korporatsiooni ruumides

Annika, I alt

LEHE VALMIMISELE PANUSTAVAD
Annika Oper (toimetab), Mark Šandali (küljendab), Triinu Arak, Grethe Juhkason, Kristi Kuningas (korrektuurivad ja aitavad hüva nõuga), Lagle
Heinmaa (joonistab), Hanna-Liisa Ennet, Mae Juske, Karoliina Kalda, Kärt Kallaste, Krista Käis-Prial, Ingrid Maasi, Maris Matskin, Marion Mitt,
Laura Mähar, Kadri Pool, Kristiina Pruul, Leelo Punak, Andres Raudsepp, Rahe Ringvee, Pille Säälik, Annely Tank, Liina Viks (kirjutavad). Fotod
pärinevad (väikeste eranditega) TÜANi, TTÜAMi ja TAMi lauljate ja fotograaf Peeter Põldre kogudest.
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Noorlauljast
presidendiks –

Anne

Mõte teha Annega intervjuu tundus mulle esialgu ühteviisi nii põnev
kui ka väljakutsuv. Istuda mõnel õhtul niisama maha, süüa midagi head
ning niisama jutustada (kuigi intervjuu vormis) on ju tore. Kuulsin ka
mitmeid hoiatusi selle kohta, et kuna Anne on mulle tuttav inimene, võib
juhtuda, et ma ei oska temalt enam küsida elementaarseid, rutiinseid
küsimusi, mis iga intervjuu osaks peaks olema. Otsustasin võimalikke
ohte siiski eirata ning küsida temalt vaid just neid küsimusi, mis mind
ennast huvitavad. Küsimusi, mis avaksid Anne tausta ja seda, milline ta
vabal ajal on, sest Annet, keda kooriproovis näeme, tunneme ju kõik.
Annega rääkisime ühel novebrikuiselt sombusel õhtul. Kui magustoidukarp
käes, Anne korterisse astusin, käisid parasjagu ettevalmistused
kõrvitsasupi tegemiseks, taustal mängimas plaat Ester Mägi lauludega.
TEKST: Karoliina, I sopran | FOTOD: erakogu
U–DUUR

|

detsember 2012

|

3

ajatu

Kuidas sa kirjeldaksid oma lapsepõlve?
Kus te elasite?

Esimesed 5 aastat Jõgeval ja siis kolisime Tartusse Annelinna. Juba esimese klassi lõpus
kolisime aga korporatsioon Ugala kõrvale,
kaltsupoodide juurde.

maakoht, kus ma sain käia, ja mul oli mõte, et
kuna vanaema on pärit Saaremaalt, siis tema
talukohta ma lähen ja teen selle korda. Sellest
majast ei ole praegu küll midagi järel.

Ja millal tuli idee minna õppima juristiks?

Ja õde on neli aastat noorem?

Ma ei osanud kusagile mujale minna ja ema
arvas, et äkki mulle meeldiks midagi sellist.

Saite te väiksena hästi läbi?

Hakkas see ala õppides sulle kohe
meeldima?

Jah, ja vend kaks.

No, vennaga me kaklesime ka, aga vennaga
oli äge mängida, sest ta jaksas sama kiiresti
joosta kui mina. Õde ei jaksanud ja just sellepärast ei tahtnud ma teda endaga kunagi
õue kaasa. Naabritüdrukuga mängisime
näiteks Pipit. Mina olin kõige vanem ja loomulikult Pipi, mänguasjakast oli Keksutaja
ja minu õde pidi olema härra Nilsson, sest ta
oli kõige noorem. Ta pidi istuma minu õlal.
Mu õde mäletab siiani, et kui kolisime Kuperjanovi tänavale ja seal olid veel asjad lahti
pakkimata, siis me vennaga sidusime õe lemmiku, jänese saba külge nööri, panime jänese
põrandale ja peitsime ise end mööbli taha ära.
Ja siis tõmbasime õelt jänest eest ära.

Kui palju sa väiksena muusikaga kokku
puutusid?

No päris väiksena ma ei pidanud viisi. Aga
mulle meeldis laulda niimoodi, et panin ema
ja vanaema istuma ja siis sundisin neid kuulama seda, kuidas ma viisi ei pea. Mingi hetk
ma hakkasin isegi viisi pidama.

Ja milline on su esimene
kontserdimälestus?

Kui me esimeses klassis Vanemuise kontserdimajas oma klassiansambliga laulsime. See
oli mingi ülelinnaline kontsert. Ma kartsin
esineda juba sel ajal ja kõikidel piltidel, mis
sellest esinemisest on tehtud, vaatasid kõik
teised otse ja mina kõrvale (teeb hirmunud
pilgu).

Millises koolis sa käisid?

Alguses käisin 16ndas, mis on praegune Kivilinna gümnaasium, ja siis 10ndas, mis nüüd on
Mart Reiniku Gümnaasium.

Kas sulle meeldis koolis käia?

Mul ei olnud maakodu ja seetõttu mulle ei
meeldinud hoopis suved, kuna kõik läksid siis
alati maale ja mina jäin üksi. Ja siis ma ootasin
sügist, et teised tuleksid tagasi ja saaks jälle
kooli minna.

Oli sul väiksena ka mingi unistuste amet?
Kelleks sa lapsena saada tahtsid?

Taluperenaiseks. Selleks andsid alust mu
vanatädi Silvi ja Saaremaa. Tädi Silvist oli see
tegelikult inspireeritud, sest see oli ainukene
4
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Ei saa öelda, et kohe oleks hakanud. Alguses ma mõtlesin, et hästi tore oleks tegeleda
rahvusvahelise õigusega, aga ma sain kohe
esimesel semestril aru, et see on väga igav.
Vähemalt mulle. Ja seda ei arvanud ma ka
kunagi, et minust advokaat saab, sest see lihtsalt ei meeldinud mulle.

Kui sa praegu mõtleksid tagasi, kas sa
siis tahaksid midagi muud õppida? Või
midagi uut lisaks õppida?

Ma ei tea. Ega mulle praegune eriala väga ei
meeldi, aga samas arvan, et see annab väga laia
üldpildi ning võimaluse teha väga erinevaid
asju. Juurde ma ei õpiks mitte ülikoolis, vaid
mõnd kätega tegemise asja
alates kanga kudumisest
küpsetamiseni.

Kuna sa laulma
hakkasid? Koolis?
Lasteaias?

Ma arvan, et see, kui ma
viisi pidama hakkasin, oli
kusagil viieselt. Laulma
hakkasin ma küll varem.

Kas su vanemad on ka
muusikaga tegelenud?

Pärast seda ma tagasi enam ei läinud. Kui teisest klassist uude kooli läksin, hakkasin uuesti
klaverit õppima.

Enne naiskoori jäi viimaseks kooriks
seega lastekoor?

Segakoor. Ja Rahandusministeeriumil oli ka
tegelikult oma koor, aga kuna selles kooris
laulmise eelduseks ei olnud viisi pidamine,
siis ma seal väga kaua ei püsinud.

Siis sa tegid muusikast pika pausi. Oli see
pigem töö ja kooli pärast või sa kaotasid
ka mõneks ajaks huvi?

Minu jaoks vist seostus kooris laulmine liialt
kooliga, nii et isegi ülikooli astudes ei tulnud
ma selle peale, et koori minna. Ma tundsin
sellest puudust küll, sest mulle hullult meeldis mitmehäälselt laulda. Ma Tallinnas isegi
mõtlesin vahepeal mingite kooride peale.
Advokatuur tegi oma koori, aga sinna ma jällegi ei tahtnud minna.

Nii, ja siis sa tulid Tartusse tagasi ..

… ja siis ma nägin kammerkoori plakatit..

Mis mõttes ma niimoodi alla annan!?
Proovi! Siis teine
kord juba oli mul
sünnipäev ja oli
toredam.

Jah. Isa on orkestris mänginud ja ema klaverit
õppinud. Ja mu emapoolne vanaisa oli orkestri
dirigent – Hugo Vissak. Ja isapoolne vanaisa
laulis ka meeleldi.

Milline on su eredaim laulupeomälestus?

Päris mitu eredat mälestust on. Näiteks kui
Richard Ritsing juhatas Tartus – Tamme
staadionil toimus see toona. Seda mäletan,
kui Gustav Ernesaks juhatas. Tore oli see,
kui Tõnu Kaljuste juhatas ja laulupeo proovis küsiti lastekooride käest, mis on nende
lemmik poisslapse nimi. Kõik karjusid „Tõnu!“.

Kui ma õigesti mäletan, siis sa mängisid
ka klaverit?

Jah, aga ma ei käinud muusikakoolis, vaid
koolis sai võtta klaveri erialatunde. Esimesel
aastal jätsin õpingud pooleli, sest klaveriõpetaja hammustas mind käest. Ta hoiatas, et
kui ma veel üks kord valesti mängin, siis ta
hammustab mind. Ja siis ma mängisin valesti.

… ja tekkis kohe
idee, et võiks
proovida?

Jah. Valmistusin
hoolega. Laulsin
ühest Tätte etendusest „Lööri
laulu“. Olin ikka
närvis ka. Aulas
üksinda laulda
pärast neljateist
aastat puhkust
on ikka hull küll.
Aga selles mõttes
läks hästi, et mul oli huvitav kuulda, kui Triin
minuga hääleharjutusi tegi. Olin alati arvanud,
et olen alt, aga hääleharjutuste käigus suutisn
üllatuslikult kõrgele laulda.
Kammerkoori polnud aga alte vaja ja Triin
küsis kohe minult, et kas ma naiskoori ei taha
tulla. Ma tegelikult tahtsin küll, aga kartsin, et
olen naiskoori jaoks liiga vana.

Mis tunne oli esimest korda proovi tulla?

Kui ma pärast proovi koju läksin, siis ma
mõtlesin, et lähen ära, sest see oli minu jaoks
väga raske. Laulsime ka vist mingeid asju otse
noodist.

Millal see tunne üle läks? Tulid järgmine
kord proovi ja oli juba lihtsam või läks
harjumisega pikalt aega?

Ei noh, raskused on ju selleks, et neid ületada,
ja ma vihastasin enda peale. Mis mõttes ma
niimoodi alla annan!? Proovi! Siis teine kord
juba oli mul sünnipäev ja oli toredam.

ajatu

Tundus sulle, et sulad ruttu koori
sisse? Harjumisega võib alguses
natukene aega minna.

Seda, et see on selline koht, kuhu ma päriselt jääda tahangi, tundsin väga kiiresti.
Aga see, et ma sellest koorist näiteks niimoodi mõtlema hakkaksin, kui ma mõtlen
praegu, see tuli vist ... Esimene kord oli
kindlasti noorte õhtu ja edasi ma arvan, et
siis, kui me kammeriga tegime jõulukontserti. Ja siis uue aasta algusest oli kooriga
seoses selline hea tunne.

Kas sina oskaksid iga häälerühma
mingi märksõnaga iseloomustada?

Jah, aga kindlasti on igal häälerühmal oma
erandid. Aga ma ei tea, kas sõnadega. Võibolla näiteks filmimuusikaga, et saaksin
vast öelda, et nt see muusika meenutab
mingit häälerühma. I soprani märksõna
võiks olla innukus heas mõttes. Teist
sopranit iseloomustab fotode tegemine.
Esimene alt on selline rahulik ja teine alt
on... (pärast pikka pausi) ka rahulik. Aga
erinevalt rahulik. Esimene alt on rohkem
korralikult rahulik, mida teise aldi kohta
kindlasti öelda ei saa (pikk naerupaus).
Teine alt on sedamoodi rahulik, et ega töö
pole jänes, et eest ära jookseb.

Ma arvan, et kõige parem õhtu on selline,
kus ma läheks pärast tööd kohvikusse. Kas
raamatuga või kellegagi juttu rääkima.
Ja siis läheks mõistlikul (rõhutades sõna
mõistlik) ajal sealt ära ning vaataks kodus
näiteks mõnda filmi ja kooks ning seejärel läheks voodisse ja loeks. Ja magaks
hommikul kaua.

Kui sa praegu saaksid valida ühe koha,
kuhu reisida, mis see oleks?

Praegu ma vist kõige rohkem tahaks ikkagi
… või et kõige rohkem kummitab peas mõte
Itaaliast või Lõuna-Prantsusmaast ja
mõnest veinimõisast.

Meeldib sulle pigem reisida tiheda
ajakavaga või oodata ja vaadata,
kuidas asjad kulgevad?

Kindlasti seda viimast. Nende kahe vahel
peab olema selline hea tasakaal. Näiteks
mulle meeldis väga, kuidas asjad olid
Kanadas. Nii, et oled ühes kohas ja siis
on sul on piisavalt palju aega enda jaoks.

Kas sa reise valid ka selle järgi, et
tahaks ikka mõnda sooja kohta, või
pole see oluline?

Ei, ei. Näiteks Islandile tahaks väga. Ja
Põhja-Norra kutsub. Ma ei saa aga aru

sellest tormamisest Austraaliasse. Min- pärast, või sõnad, millest on aru saada, et
gis mõttes jagab see inimesed minu jaoks need on seal lihtsalt sel põhjusel, et laulul
isegi kaheks: need, kes soovivad üle kõige peavad sõnad olema.
minna Austraaliasse, ja need, kes seda
ei taha. Ma usun, et see on tore koht, ja Milliseid raamatuid sa loed?
mul poleks seal käimise vastu midagi, aga Mulle on hästi meeldinud nt John Fowles.
see pole kindlasti mu unistuste sihtkoht. Byatt. Iris Murdoch.
Näiteks eelistaks ma pigem Lõuna-Ameerikat. Või 1950. aastate Lõuna-Aafrikat. Mis võiks olla su öökapi raamat?
Ja Euroopas tahaksin minna praktiliselt Miski, mida sa aeg-ajalt uuesti ikka
igale poole, aga näiteks Ameerika suur- loed?
linnadesse ei teki mul peale New Yorgi „Tuulest viidud“. See õhtuks ja „Bullerby
tahtmist minna. Aasiast pigem Indonee- lapsed“ hommikuks.
sia ja India kui Jaapan.

Mis on sinu kurva tuju muusika? Kui
sul on halb tuju, mis plaadi sa siis
peale paneksid?

Päris hea küsimus (läheb plaadiriiuli
juurde). Näiteks filmi „Once“ soundtrack
ja VLÜ muusika Eesti Raadio kuuldemängule „Ekke Moor“.

Mis on see, mida sa sellisest
muusikast siis otsid?

Sõnad. Minu jaoks on hästi oluline, et laulul oleksid ilusad sõnad. Kõige napakamad
on need riimid, mis on tehtud lihtsalt riimi

Kas sul on ka praegu mõni moto või
sõnad, mille järgi sa elad?

Vist „lase olla“. Et mitte võidelda asjade
vastu. Kui mingid asjad juhtuvad, siis
lihtsalt leppida sellega. Mitte ennast ära
kulutada.

Kas on mõni omadus ka, mida sa
inimestes ennekõike hindad?

Siirus.
(Parasjagu käis Eesti Teatri laulude plaadilt Hele Kõrve esituses „Romanss“ mis
toimis intervjuu viimastele küsimustele
täiusliku soundtrack’ina.)
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Dirigent: „Andke kõik võrdselt crecendo’t!“
Laulja: „Aga kui palju see võrdselt on?“

Ütleme, et sul on koorilauluvaba õhtu.
Mida sa kõige meelsamini teed?

märts

Suusalaager 2012
Mulgimaal Kopra talus
TEKST: Kadri, II sopran | FOTOD: Kaspar Kallip

S

uusalaager algas, nagu ikka, reedeõhtuse kogenePärast lõunat suundusime suusamatkale. Matkaraja
misega, et kõik Tartu naised autodesse pakkida ja tegi eriti huvitavaks see, et vahepeal polnud lund ja korra
Viljandimaa metsade vahele viia. Pärast tööpäeva pidi isegi kevadiselt vuliseva veega kraavi ületama; õnneks
lõppu kogunesime kõik TÜ spordihoone parklasse ning keegi kraavi suplema ei jäänud. Keset matka tehti ka naijäime autosid ootama. Tartu on suur linn, mõni pealinnast sekandmise võitlus, mis oli päris naljakas. Mehed pidid
pärit autojuht eksis siin ikka ära ka, aga lõpuks said auto- paksult riidesse pakitud naisi seljas kandma ümber puu.
täied õnnelikult komplekteeritud. Vaatamata ohtratele Ühes võistkonnas mehi nappis ning seal kandsid naised
metsapeatustele läks tee Kopra tallu kiirelt.
naisi. Väga lõbus oli vaadata, kuidas kõik seal ukerdasid.
Suusalaager on alati stiilne üritus, seekord oli teemaks
Pärast õhtusööki algas ööorienteerumine, mis on alati
valitud „The Flinstones“ ehk kõik, mis seondub koopae- üks suusalaagri põnevamaid võistlusi. Võistkonnad pidid
lanike ja kiviajaga. Poisid olid kõvasti vaeva näinud: nii läbima igasuguseid punkte ning vastama ohtralt kopra-teemõnelgi oli seljas just selleks puhuks õmmeldud kiviaegse malistele küsimustele (mõni noor suusalaagri rebane sai
Fredi kostüüm, mõni oli lihtsalt poolpaljas (see eriti suurt alles koduteel pihta, miks kõik küsimused kobraste kohta
ettevalmistust ilmselt ei nõudnud). Tüdrukud olid pigem olid :). Igatahes tuli meil pimedas ja lume sees mütata ning
metsikuma stiili peale välja läinud: erinevad nahksed teistest võistkondadest parem olla. See, et vastasvõistja leopardimustrilised kleidid, mõnel kleidil kaunistu- konnad meid lumesõja ja külakuhja tegemisega eksitada
seks isegi kondid küljes. Kohe pärast avasõnu jagati meid püüdsid, kuulus loomulikult asja juurde.
võistkondadesse ning meil tuli mälumängus oma tarkust
Külmast metsast õnnelikult laagrisse tagasi jõudnud,
demonstreerida: loomulikult olid kõik küsimused multika tormasime kiirelt sauna, kus sai kinnitust ammune tõde,
„The Flinstones“ teemal. Pärast mälutreeningut aga algas et häid koorilauljaid mahub ühte sauna palju. Kontide sootants ja trall, mis jätkus varajaste hommikutundideni, sest jendamise kõrval läks kohe ka laulmiseks ja saunatamine
koopainimesed on, teadagi, metsikud ja nende tants ei lõpe. venis kokkuvõttes päris pikaks (heas saunas käiakse ju
Mõned tublimad said ainult tunnikese magada, kuid ikka mitu korda). Lõpuks kogunesid aga kõik jällegi peohommikusöögilauas olid kõik vapralt kohal. Kõhud täis, saali ning tants ja trall kestis edasi. Tantsupidu oli üliäge!
pakkisime end korralikult sisse ning erinevad suusavõistKuna U-duuride müük oli sel korral minu hoolde usallused võisid alata. Soojendusvõimlemise eest kandsid hoolt datud, läksin tantsimise vaheajal neid teisest majast
selle aasta suusalaagri rebased Merili ja Epp. Kuna oli tooma. Peosaali tagasi ma ei jõudnudki, sest sattusin
märtsi keskpaik, nappis lund ning väljas oli pigem porine ja seltskonda, kus räägiti igasugu põnevaid seiku kunagisvesine, kuid see meid ei morjendanud. Alustuseks tegime test suusalaagritest.
suusahüppeid nii kahel kui ühel jalal, mehed said stiiliSain laagritraditsioonidest väga palju uut teada; Kingpunkte oma 180- ja 360-kraadiste hüpete ning kõrgete Teami mehed rääkisid neist suusalaagritest, mida nad olid
õhulendude eest, naised aga omapäraste maandumiste korraldanud aastaid enne seda, kui mina kooriga liitusin,
eest. Seejärel algas võistkondlik laskesuusatamine: iga naiskoori poolt lisasid oma lugudega vürtsi Pille ja Kristi.
võistleja pidi ühe ringi suusatama ning laskma paintball’i Mul oli nii põnev, et olin naelutatud sinna tundideks ( ja
püssiga märki. Kuna mina seekord suuski kaasa võtta ei U-duur jäi sel korral müümata, palun vabandust).
saanud, hoidsin püssi – kahtlemata väga vastutusrikas
Igatahes oli suusalaager jällegi üliäge ning väga sportlik
ülesanne seegi.
– ma ei jõua järgmist aastat ära oodata! :)

Mis
suusalaagris
tegelikult
toimus?
TEKST: Arthur,
Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor
6
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Kui uskuda, et selle n-ö reaalse igapäevase
maailma kõrval eksisteerib veel teine või
kolmaski, pisut ebareaalsem, mõne jaoks
isegi muinasjutuline maailm, siis võib
veendunult väita, et kogu üritus kulges
paralleelselt mitmes maailmas. Etteruttavalt võib öelda, et osal oli raskusi reaalsest
igapäevaelust eemaldumisega ning teistel
muinasjutumaailmast tagasi tulemisega
(seda ehk siiamaani).
Kui sul on julgust lahti lasta argipäeva
käsipuust, siis avastad, et suusalaager võib
olla oodatust palju värvikam. Enamgi veel,
suusalaagri tegelik aeg ja ruum asubki

kuskil mujal. Tahad teada, mis suusalaagris tegelikult toimub? Astu sellest uksest
sisse!
Hea uudis on see, et kõik on oodatud!
Võis siis mitte. Viimati seisin hilisõhtul
ukse taga, mis tüdrukute tänuvideos kõigile
valla väideti olevat... Jah, see oht muidugi
on, et erinevates dimensioonides selliseid
arusaamatusi vahel ette tuleb, eks ole :)
Siin ma nüüd olen, kirjutan asjust, mis
tegelikult toimusid kuskil, mida päriselt
olemas ei ole. Absoluutne tõde on teadagi
ilus ja selle leidmine üldsegi mitte lihtne.
Lubage teile meenutada, kuidas ta leiti:

''

Ene: „Kas tempo on liiga kiire?” Noorlaulja: „Ei.” Ene: „Ma vehin, nii kuis jaksan, aga te jääte kogu aeg
aeglasemaks. „ Noorlaulja väga siiralt kõva selge häälega: „Aga me sind ju ei vaata.”

„Ja õieti meenub mulle praegu üks idamaine lugu, kuidas inimene otsib tõde.
Uhked ritterid käivad teda otsimas. Keegi
ei leia. Kõik mäe ladvad ja maailm aetakse
läbi, aga tõde ei saa keegi kätte. Siiski ei
lakka jutud, et alasti tõde on väga ilus,
on üks lõppude lõpp ja täiuste täius. Viimaks juhtub, et üks paladiin näeb tõde.
Tõde, keda ta näeb, on üks väga vana moor
lotendavate rindadega, kondine, jälkide
juustega. Paladiin küsib Tõe käest: “Ma
nüüd näen sind, mis ma maailmas ütlen
sinust?“ Eit palub: „Valeta!““
Mida me siis käesolevast õppisime?

Kõigepealt muidugi seda, et tõde
ON siiski väga ilus.
Seda ei muuda
miski.
Kui sa aga tõesti
tahad teada, mis
suusalaagris
toimub, kui ikka
tõesti-tõesti
tahad teada, siis
lase käsipuust
lahti ja lenda
mesipuu poole!
U–DUUR |
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TAM

ja tema väärikas juubel
TEKST: Marion, II sopran | FOTO: Peeter Säälik

Naiskoori kaunid
näitsikud käisid
kosilasi õnnitlemas
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elmisel kevadel tähistas üks meie kosilaskoor
100. juubelit. Räägin loomulikult Tartu Akadeemilisest Meeskoorist. Kuna tegu oli tõeliselt
ajaloolise sündmusega, siis võttis TAM selle sündmuse
tähistamise ka vastavalt ette. Selle puhul toimus kontserttuur Eestis ja välismaal ning anti välja raamat TAM 100.
Kontsert oli kolmeosaline ning kaasa tegid Tartu Ülikooli
Sümfooniaorkester, solist Atlan Karp ja kolmandas osas
võis laval näha ka tantsijaid.
Kontserdid toimusid Tallinnas, Pärnus, Tartus ja
Peterburis.
Vanemuise kontserdisaalis toimunud kontserdi võttis
üles ERR, seega kes sellest uhkest ettevõtmisest ilma jäi,
siis ETV saadete arhiivis on nii kontserdi 1. kui ka 3. osa
järelvaadatavad (kes otsib, see leiab).
Olen õnnelik, et mul oli võimalus näha seda ettevõtmist
mitme erineva külje pealt ning viiest kontserdist käisin
kuulamas kolme. Võiks arvata, et ei ole huvitav kuulata
kolme põhimõtteliselt ühesugust kontserti, aga kuigi kavad
olid samad, jäid kõik etteasted omanäolisteks ja igal korral
oli, lisaks niigi meelepärasele, ikka midagi uut ja huvitavat
ka avastada. Samuti pakkusid kõik kontsertpaigad erinevat
kõlalist pilti.
Erilisust andis meeskoori koostöö TÜSO ja Atlan Karpiga. Loomulikult ei saa mainimata jätta kolmandat osa,
mille käigus ka muidu rahulikud mehed võtsid üles uhked
tantsupoognad.
Erilise mõnuga tantsisid mehed pärast viimast kontserti
toimunud banketil Dorpati konverentsikeskuses, kus tuli
eraldi esitamisele kontserdi kolmas, tantsuline osa. Naiskoori esindus nautis seda esimestest ridadest, loomulikult
häälekalt kaasa elades.

detsember 2012 | U–DUUR

TÜAN pakkus ka oma abikätt, et meeskoori nii suure
ürituse organiseerimisel natuke toetada. Abipakkumine
võeti hea meelega vastu ja osad neiud said seega võimaluse kontsertidele eelneval ja vahepealsetel aegadel müüa
kontserdi kavu, plaate ja raamatuid.
Kasutasin samuti seda võimalust ning seeläbi sain Pärnus hea kogemuse, nähes kontserdikülastajate vahetut
emotsiooni, kui nad vaheaegadel mööda koridore jalutasid
ja elamusi jagama asusid.
Naiskoorile oluliseks ülesandeks oli TAMile juubeli
puhul väärilise kingituse leidmine. Sooviks oli kinkida
midagi meeskoorile iseloomulikku, jäävat ja ka praktilist. Ideid oli mitmeid ja Kristi juures toimunud ühiste
mõttetalgute käigus jäi võitjaks idee, et igale mehele
meisterdatakse taskurätik, mis sobib suurepäraselt
meeskoori uute frakkide rinnataskusse. Erilisust lisas
fakt, et naiskoori neiud tikkisid omaeneste usinate
näpukestega rättidele kõigi meeste initsiaalid. Sellele
ideele tuli Triinu juba sügisel, kui pärast kooriproovi
ühiselt mööda Rüütli tänavat bussipeatuse poole jalutasime. See emotsioon, millega ta selle idee välja käis,
on meenutamist väärt. Loomulikult ei jätnud me kingituseta ka meeskoori juures toimetavaid õrnema soo
esindajad ning nemad said endale kingiks Kristi poolt
kootud õlarätid.
Kogu meisterdamise protsessi jäädvustas Karoliina
humoorikale videole, mis ühe osana kingitusest meeskoorini jõudis. Kahjuks tehniliste viperuste tõttu natuke teisel
ajal ja kujul, kui algul plaanitud oli, aga lõpp hea, kõik hea.
Sellest kõigest jääb üle vaid loota, et naiskoor oma sajandat juubelit ka sama väärikalt ja uhkelt mõnekümne aasta
pärast tähistada saab.

mai

Sõitsime
Kanadas
kollase
koolibussiga!
Tagumikud olid lõpuks
valusad. Aga äge oli!
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Reisiloo algus,
üllatus,
üks hetk
TEKST: Mae, II alt | FOTO: Laura-Liisa Muru

I

ga koor vajab väljakutseid, tunnustust, vaheldust.
Igal hooajal on mingi pärl või tõmbenumber, mille
pärast vanemad olijad tahaksid veel koori jääda ning
uued tulijad tahaksid laulma tulla.
Mõnikord kukuvad pakkumised ise sülle, teinekord peab neid ise otsima.

Algus

2011. aasta kevadeks oli mul välja kujunenud tunne, et
just nüüd tuleb ise tegutseda ja koorile järgmiseks hooajaks üks eriline sündmus välja käia. Mis siis, et olime
jätkuvalt ja endiselt parim naiskoor vabariigis, just oli läbi
saanud ovatsiooniderohke etendusteaasta, edukas konkurss “Tallinn 2011”, seltskondlikult aktiivne lauluaasta.
Nagu ikka, lobisesime sellest väiksemas seltskonnas ning
lõõpisime: „Lähme Indiasse, Kanadasse, Lätti.” Minul
isiklikult oli Kanada-mõte mõlkunud peas juba mitu aastat,
sest Kanada pole Ameerika ja Kanadas on palju eestlasi,
keda meie laulusõnum võinuks kõnetada nii nagu mitte
ühegi teise rahvuse kuulajat…
Kuna tundsin üht ägedat Kanada härrasmeest, Andres Raudseppa, võtsingi nõuks küsida temalt arvamust
selle idée kohta. Nii nagu meile endile, tundus see esialgu absurdne (aga mitte võimatu) ka talle. Pidasime
Andresega pikki telefonivestlusi ja vahetasime kirju kondikava kokkupanemiseks, et selle alusel rääkida koori ja
Kanada-poolse kogukonnaga võimalikust reisist. Lugu oli
komplitseeritum kui muude Eestist saabuvate muusikute
puhul, sest plaani järgi oli meid tervelt 50, kes kõik ei
mahu ühte bussi, kes ei suuda maksta kallist majutust,
kelle vastuvõtuga ei tegele professionaalne kontsertorganisatsioon, kes tahab anda akadeemilist kontserti, aga
keda keegi veel ei tea jne. Neid ei-sid kogunes alguses
ikka päris palju.
Kui koorile sai plaanist räägitud ja esimene vaimustus
oli möödas, kogunes ei-sid veel hulganisti juurde (mida
mõni meist reisi alguseni endas kinni hoidis), samuti saime
alguses kuulda ei-sid ka sealtpoolt (siiski mitte ainult eisid, õnneks). Sellest hoolimata algasid ettevalmistused,
sest ei mina ega Andres näinud ühtegi nii kõikumatut ei-d,
mille pärast hää plaan katki oleks pidanud jääma.
10
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Reis toimus. Aitäh, Andres, selle huvi, hoole, täpsuse,
põhjalikkuse, sihikindluse, taktitunde ja tagasihoidliku
kogu-aeg-olemasolemise eest!

Üllatus

Reisi üheks võtmeküsimuseks oli koosseis! Kui 54-st lauljast tuleb reisile 33, siis võiks seda ebaõnnestumiseks
nimetada. Aga see reis näitas vastupidist. Kui täiskoosseisuga võime lummata oma suuruse, (välise) ilu ja
kõlamastaabiga, siis see, mida suutsime teha Kanadas
pea igal esinemisel, ei unune vist küll ühelgi osalenud
lauljal. Kõlab uskumatult, aga ka väiksema koosseisuga
koor suutis hästi esineda. Näiteks peakontserdil Toronto
Trinity St. Pauli kirikus kõlas koor tõesti lummavalt ka
meie eneste jaoks (kuulajatest rääkimata).

Üks hetk

Reisi korraldades plaanid, unistad ja kujutad ette. Ja kui
siis mõni ettekujutus täide läheb ning salamisi loodetud hingeliigutusi tegelikkuses veel võimsamalt läbi elad,
võib kogu reisi juba õnnestunuks pidada. Boonuseks sain
aga veel ühe hetke, mida üheski kirjas, telefonivestluses
või arutelus poleks osanud tahta ega ette kujutadagi. See
täiesti ootamatu olukord oma kokkusattumusega võttis
jalust nõrgaks: üks laul sai jälle elusaks hetkeks aastakümnete (75 aasta) ja tuhandete kilomeetrite tagant (6000 km)…
Nimelt Seedriorus (kohalike eestlaste suvituskohas)
pärast ausamba juures laulmist ja enne õhtust kontserti
jalutasime metsas jõe ääres. Tekkis mõte veidi häälitseda n-ö lahtilaulmise eesmärgil. Pakuti ühte ja teist laulu,
lõpuks andis Triin hääled Tuudur Vettiku loole „Nokturn”.
See laul on nii raputanud kui ka mitte raputanud, kõlanud
kaunilt või teinekord ka täiesti sisutühjalt, naiskoori jaoks
ka ühe humoorika seigaga seotud, lauldud aastakümneid ja
sadu kordi, aga seekord… Olime just lõpetanud ühe kauni
ja pingelise akordi lahenduse sõnadega “paar õn-ne-li-i-ku
a-e-ru-u-u”, kui jõelt kostus aerulöök ja siis veel teinegi.
Puude vahelt tuli nähtavale kanuu, mis möödus meist
sama kiiresti kui oli meie juurde ilmunud… Ja siis tabasin
oma mõtted ühe teise laulu sõnadelt: „Üks hetk, üks viiv,
üks silmapilk on eht…”

Liina MEENUTUS

Ühes tudengitest küllastunud Eestimaa linnas tegutseb
ülikooli juures naiskoor, lühidalt TÜAN. Tal on nii umbes
poolsada kaunist peanuppu, teist sama palju naiselikke
selgasid, topeltrohkem siredaid sääri ja kodustes kappides mustmiljon kinga. Naiskoori lauljate näol on üldiselt
tegemist väga iseseisvate ja oma elu elavate nähtustega;
aga ürgse tunde vastu üheskoos kooris jorutada ei saa,
nagu ka teinekord vankumatu tahte vastu kusagil kaugemal ära käia.
Veskiemand Mae kindlameelne usk ja püsivus viisid
suure osa koori lauljatest sirelite õitsemise aegu seitsme
maa ja mere taha. Sinna, kus elavad pesukarud ja oravad
ning kus kõrguvad suured vahtrasalud ja sekvoiametsad.
Naiskooriga lõid kampa Hiiumaa jändriku juurikaga lavastajamoor Anne ja tema kaunis tütar Rahe; Anne abil oli
plaanis kodust kaugelgi etendusega maha saada.
Toronto lennujaamas tervitas naiskoori lõbus kollane
koolibuss. Oh neid kübaraid ja kingakohvreid, mis sinna
kõik topiti! Buss viis koorirahva Toronto südalinna Tartu
College’i ette. Sellest majast sai pidepunkt. Vastuvõtt oli soe:
sealsed eestlased saatsid meid rõõmsalt kogu reisi saatel ega
lasknud probleemsel argipäeval meie meelt väga muserdada.
Nii sammuski TÜAN mõõdutundetult palju piki Toronto
tänavaid, igalühel oli võimalus talitada oma soovide ajel,
puhuda juttu kohalikega, kiigata huvipakkuvatesse tänavatesse. Tööpäeva lõpus kihas Toronto sipelgapesana nagu
meile filmidest tuttav, aga kui keskmest paar tänavavahet
eemale minna, siis oli kõik hämmastavalt roheline, rahulik
ja vabameelne. Oravad sehkendasid pea iga puu ümber,
koerad olid viisakad ja lubasid soovijatel ennast katsuda,
mistõttu oleks Laura peaaegu ühe pruuni lokkiskarvalise
foksterjeri peremehele naiseks läinud (vihje meestele)!
Ja kui palju tänavamuusikuid! Mulle endale jäi silma üks
leierkastimees, kel olid pikad musta värvi riided, kõvakübar, pikk hallikasmust habe, kongus nina, kindel pilk ning
värviline leierkast, kust ilmarahvale rõõmu vändata. Eks

see matkamine ikka väsitas ka, vahel olid õhtuseks prooviks mõned jalakesed nii läbi, et vajusid vägisi konksu ega
jaksanud proovis seda va diafragmat enam üldse toetada.
Lisaks võisid kaelakesed päikese käes sillerdavate kõrghoonete vahtimisest kangeks jääda.
Naeratuse toob tagasi näole meenutus Trinity-St. Pauli
kirikus toimunud kontserdist, sealsest soojast publikust
ja Peeter Põldre tehtud fotodest. Viimased pälvisid piltide
vaatamisõhtul naiskoorlaste suust korduvalt tunnustavaid-imetlevaid ooo!-sid ja vau!-sid.
Reisi lõppu jäi väljasõit Seedriorgu, mis kahtlemata
kujunes kogu reisi üheks meeldejäävamaks sündmuseks.
Sellel kohal on oma olemine ja hingamine, voolav vesi,
mõnusalt vägev mets koos ideaalsete ronimispuudega
ja taevas tiirutavate lindudega. Metsas võeti laulda Vettiku „Nokturn“ ja üks ühele laulusõnadega sõudiski üle
vee paat õnnelike aerudega ( juhus?, ettevõtmist soosiv
saatusesõrm?).
Seedrioru koosolemine pulbitses energiast: koor sütitas
kuulajaid, kuulajad koori; ühissöömine ja -laulmine suurendas energiavahetust kordades – see oli vägev! Minu
ja mitme teisegi reisiselli peas tekkis soov jääda ööseks
Seedriorgu, istuda ümber lõkke, ajada juttu, joriseda mõni
laulujupp ja minna ära alles mõnel järgmisel päeval. Kurb
oli ronida kollasesse koolibussi teadmisega, et see oli võibolla esimene ja ühtlasi ka viimane kord, kui me kohtusime.
Reisile minnes ei olnud kooril aimugi, mis ees ootab.
Need kaks nädalat kujunesid väga sündmusterohkeks nii
laululise, suhete loomise kui ka linna avastamise poole
pealt. Tajutav oli sealsete kohalike ootus, mõnu ja valu
meie kaudu tunda oma juuri, kümmelda aktsendivabas eesti keeles, ammutada endasse kogu meie grupist
kiirguvat lihtsalt eestlaseks olemise olekut. Omaette nokitsemisega harjunud lauljadki said teineteisest ja endast
kogetu läbi rohkem aimu. Oli üks virgutav reis, mida isegi
seiklused ärajäävate lendude ümber ei suuda varjutada.
U–DUUR |
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Lugu ei tule välja. Dirigent: „Kas selle koha peal on alati niimoodi juhtunud?“
Laulja viisakalt: „Tänan küsimast, jah.“

mai

Ingridi MEENUTUS

12

Juuni
2011

Kuulen, et naiskoor plaanib järgmisel hooajal
sõita Kanadasse. Lahe!

Veebruar
2012

Oktoober
2011

Koori tagatubades räägitakse, et peaks hakkama
reisi korraldama. Mis mõttes PEAKS?! Ammu
oleks pidanud juba! Tavai, tšikid, punt kokku
ja kärmelt asju ajama! Siiski on kõik jutud veel
ideede tasandil. Valmib nimekiri, mida võiks või
tuleks teha.

Mae on jätkuvalt optimistlik ning valmis ülejäänute süvenevat pessimismi alla suruma. Kuidas
tal küll õnnestub lootusetu olukord nii lootusrikkaks rääkida?

Märts
2012

Kusagilt paistavad rahanumbrid. Ka lauljate
õppelaenudest on hoitud kokku vajalik summa;
seda raha hoitakse igaks juhuks veel edasi.

November
2011

Seis on sama, mis kuu aega tagasi. Kas minek on
ikka kindel? Kas tõesti on võimalik, et novembri
lõpus on koori selle hooaja tööplaanid veel lahtised? Reisi toimumise peamiseks küsimärgiks
on raha. Raha lihtsalt ei ole. Kas seda on kusagilt
tulemas?

Aprill
2012

Piletid on ostetud. Tormid oleksid justkui vaibunud, kuid ootusärevus ning uute jamade kartus
on suur.

Mai
2012

Nutan lennujaamas ja kallistan oma pisikest
tütart. Ma kohe üldse ei taha sinna Kandasse
minna, sest napib usku selle reisi õnnestumisse.
Reisi kolmandal päeval olen valmis Maele ja ülejäänud tüdrukutele suurest tänutundest kaela
hüppama: nii vapustavalt tore on!
Reisi viimasel õhtul „meie Kanada kodu katusel“ ilutulestikku vaadates on pisarad silmas.
Tühja sest ilutulestikust. See õnne- ja tänutunne
ilusa ja õnnestunud reisi eest on siiras ja sügav.
Te olete mulle armsad!

Detsember
2011

Usk päkapikkudesse ja jõuluimedesse on kohal
nagu igal aastal. Uue aasta soovid on kirja pandud
(kellelegi ei ütle, muidu ei täitu!).

Jaanuar
2012

Pinged! Ikka veel ei ole mitte midagi kindlat. Jutuajamised juhatuse ja lauljate vahel muutuvad üha
teravamaks. Probleemiks on ka koosseis (mõnest
häälerühmast polegi kedagi tulemas). Küsimärgid
muutuvad ühe suuremaks ja entusiasm hakkab
kaduma.
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Kojusõidu- Meie lend on tühistatud! Mis mõttes meil tuleb
päev siia võib-olla kauemaks jääda?! Ma tahan koju!
Kohe!

Dirigent: „Selline noot peaks siin olema.“ Laulab õige noodi.
Laulja: „No ma pole küll kunagi siin niisugust nooti laulnud.“ Dirigent: „Seda ma usun.“

Laura MEENUTUS
Sissejuhatus
Mae, näed, nüüd ka kirjalikult ajaloo annaalides – aitüma
korraldamast ja mitte loobumast, au ja kiitus Sulle.
Teema arendus

Naiskoori Kanada-reis on üks sellistest reisidest, kust tagasi
tulles küsimuste „noh, kuidas läks?“ peale läks pilk uduseks
(pilve, kui soovite) ja ei osanudki suurt midagi vastata.
Mitte et ei leidnud Torontost püsse kohvikuid kätte,
ega ka seda, et laulujoru hinge poleks puudutanud, vaid
pigem oli elamusi nii palju ja kogu selle suurepärasuse ja
emotsioonide virvarri sõnadesse panekus oleks midagi
kaotsi läinud. Aga asja juurde: minu muljed, kaootiliselt
ja ülevaatlikkust mitte taotlevalt.
Naiskooris on uus Kadri Kiisel (Annika, jaa-jah) – juuksed said sugatud, nauding oli täiuslik, ekstaas. Niagara
juga on turistidelt raha äravõtmise koht ja sõbrale vist ei
soovitaks. Teletorni ka mitte. Uue maailma veinimeistrid
on Euroopa sabassörkijad ja nad isegi ei salga seda, ekskursioonil veiniistanduses räägiti enamasti stiilis „paneme
viinamarju samamoodi pudelisse nagu Bourdeaux’s“ (Vive
la France!).
Päev kolm – organisatoorne pool toimib endiselt veatult,
kas nii jääbki? Anne Türnpu tütar on sama tore, kui ta

ema, ehk siis käbi-ei-kuku-kännust-kaugele-vanasõna
järjekordselt tõestatud. Kanadas on sama toredad vuntsidega koerad kui Eestis, aga kohvikus hea latte saamise
tõenäosus on (vähemalt) kolm korda suurem. Internetija telefonivaba elu, ma tahan sind tagasi. Tunne peale
kontserti(e) meenutas, miks ma naiskooris laulan.
Sealsed eestlased on seda suure tähega. Riho-Esko, mis
sul selle II sopraniga on? Ottawa parimad croissant’id
ongi parimad.
Päev 8, tohoo till ae, endiselt kõik sujub!!! Sveal on nüüd
40 kommi?, ei aastat, ja angerjanahast, peegliga udupeen
kott. Andres = džentelmen. LOT küsib pikal lennureisil
väsinud vaeselt reisijalt halva veini eest raha, Canadian
Air ei küsi – edaspidi valime viimase.
Toronto on täitsa tipp-topp, kui lähete, otsige Kensington Marketi piirkonnast see äge hipi-kohvik üles – meie
Annega leidsime ja elu pärast seda ei ole enam endine…

Lõppsõna

Vaata sissejuhatust.
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Asta, absoluutselt!
TEKST: Pille, I alt | FOTO: Peeter Põldre

Ü

ks ootamatumaid kohtumisi naiskoori Kanada-reisil
leidis minu jaoks aset reisi esimeses pooles, kui
me valmistusime kontsertetenduseks Toronto
Eesti majas. Svea ja Mae kutsusid mind kaaslaseks
külaskäigule oma sugulase Asta Kaljuste juurde. Kohalik
väliseestlane Merike oli see, kes Mae järelpärimise peale
Asta kohta viimasega ühendust võttis ning, saanud Astalt
meile edastamiseks lahke küllakutse, meid oma tööajast
kohale eskortis. Dirigendilt saime kaasa manitsuse õhtusesse proovi mitte hilineda (Sveal ja Mael on hilinemise
suhtes väike geneetiline eelsoodumus).
Olin põnevil: 84-aastane väliseestlane kutsub kolm
sünnimaalt käima tulnud naisterahvast endale külla. Päris
oma koju. Ja lubab pakkuda korraliku lõuna. Ahvatlev!
Pärast tunniajast sõitu (Toronto on siiski suurlinn)
jõudsime kaheteistkorruselise maja juurde, mille all oli
tavalise trepikoja ja postkastide asemel... vastuvõtulaud
pintsakus härrasmehega, kes meid edasi suunas. Astusime
lifti, libisesime üles ja jõudsime õige ukse taha. Asta osutus
korpulentseks ja südikaks vanaprouaks, kes pärast kodumaa tütarde põsele suudlemist, rõõmupisarate valamist
ning paruka paika kohendamist meid lauda juhatas ning
meile toitu ette hakkas kandma, ise samal ajal pidevalt
juttu ajades. Silmitsesin ümbrust. Hubane valgusküllane
korter, vist isegi rõdu. Klaasvitriinkapp täis teetasse, igaüks isemoodi („See on mu teetasside kogu!“ tutvustas
Asta), raamaturiiulil perekonnafotod. Söögilaual („see
on tiikpuust“) valge lina ja kristall. Kena kööginurk täis
lepatriinusid, mis lendasid nii pajalappidel, taldrikutel kui
seinakellal. „Mulle meeldivad lepatriinud, kõik mu sõbrad
teavad seda!“ täpsustas Asta. Hakkasime sööma. Asta
alustas oma eluloo rääkimist, meie kugistasime maitsvat
ahjukana ja rüüpasime kõrvale Kanada marjaveini. Ei ole
palju koosviibimisi, kus Svea ja eriti Mae kohal viibides
väga sõna ei saa. Kuid samas oli ka, mida kuulata. Hämmeldusega püüdsin talletada selle vanaproua detailirohket
jutustust läbi pea saja aasta. Inimesi, keda ta oma jutus
mainis, oli ka vähemalt sama palju. Mis teha, järg läks
mul pidevalt käest, fakte sadas liiga palju. Kohvi ja koogi
ajaks oli Asta oma eluga jõudnud seitsmekümnendatesse,
aega, kui nad perega Montrealis juba oma majas elasid.
Valasin kohvile koort („Vaata, sellele kannule ei jää tilka
otsa – Mikasa portselan,“ täpsustas Asta).
Meie külaskäigu lõpetas ringkäik Asta kolmetoalises
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kahe vannitoaga korteris, tema ema maaliloominguga tutvumine ning ühisfoto tegemine. Enne lahkumist vaatasime
üle ka tema mõlemad kunstliigesega põlved ning Asta kinkis
Sveale ja mulle oma pühendusega mälestusteraamatu. Mael
oli raamat juba varasemast olemas ja läbi loetud, mis andis
talle meiega võrreldes vestluses osalemisel tänuväärse
edumaa. Olime lahkudes kergelt svipsis ja pisut oimetud –
rohkest toidust ning ühe elukäigu keerdudest.
Suvel lugesin selle tihedarealise mälestusteraamatu
läbi ja tuletasin meelde kõik Asta räägitu. Nii kirju elu!
Soovite näiteid? Toon mõned.
Ta lapsepõlvekodu oli kusagil praeguse Soinaste ja
Aardla tänava kandis. Tollal oli seal veel linnalähedane
maapiirkond. Talu. Isa käis lisaks talutööle tööl ka linnas, oli kõrgharidusega põllumajandusametnik. Kokku
peres neli õde. Ilus lapsepõlv, töökas perekond, talusaadusi käidi turul müümas. Sõda, Tartu pommitamine.
Põgenemine Saksamaale, pea neli aastat elu sealsetes
põgenikelaagrites. Kohtumine oma tulevase eestlasest
abikaasaga. Abiellumine 17-aastaselt endast 21 aastat
vanema agronoomiharidusega Ferdinandiga, kellele ta oli
esimene naine ja jäi selleks elu lõpuni. Pulmad Saksamaal
põgenikelaagris. Esimese tütre sünd sealsamas, aastal
1948. Läbi sekelduste põgenemine Kanadasse. Väga raske
algus uuel kodumaal. Palju tööd, väga palju tööd. Ebaõiglus sõjapõgenike suhtes. Edasipürgimine. Kahe järgmise
tütre sünd. Oma maja ehitus Montrealis. Tihe suhtlus
eestlaste kogukonnaga. Ferdi halvatus, tööpuudus. Asta
hakkab Montrealist Torontosse tööl käima (vahemaa 550
km). Kogu pere kolimine Torontosse. Tütred kasvavad ja
lähevad ülikooli. Ferdi surm. Asta külastab kodumaad.
Kui mitu korda surma suust pääsemist. Kui palju töökohti, alates kokast ja lõpetades arveametnikuga. Kui palju
lahkunud lähedasi. Kui palju peetud pidusid ja rõõmsaid
hetki. Kui palju magamata öid pidudeks toitu valmistades.
Kui palju kokku hoitud dollareid, et oma kodu ehitada.
Astal on üks lapselaps, üks tema tütardest on valitud
Kanada saja kõige mõjukama naise hulka. Nii palju, mille
üle häbenemata uhke olla.
Asta on 84-aastane, ise eluga hakkama saav Kanada eestlane ning võtab oma kaugeid sugulasi vastu valge linaga
kaetud laua ja kristallist veinipokaalidega. Jäime Asta
juurest tulles proovi viis minutit hiljaks. Aga kui kaugel
me sellel pärastlõunal olime käia jõudnud!

Loo „Tiliseb, tiliseb aisakell“ helistikku on olude sunnil tõstetud. Laulja: „Noodis on kirjas la, aga kui on uus helistik, siis mis
noodist me alustame?“ Ene: „Do’st.“ Laulja särab nagu kommipoodi sattunud laps: „Aaa, siis on kvart kõrgemalt!“
Ene: „Kahjuks mitte, ainult terts tuleb välja, ja seegi väike.“

Kuidas ma naiskooriga
Kanadas käisin

TEKST: Rahe Ringvee

Kas on võimalik tunda ennast nii, just kui oleksid Eestis,
kuigi tegelikult oled hoopis Kanadas? Reis Kanadasse koos
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga tõestas mulle, et
see on täiesti võimalik. Kui koduigatsus kallale hiilis, tuli
vaid naiskoori proovi minna ja kuulata. Või veel parem,
kontserdile minna. Kuigi reis oli pikk ja kohati külaltki
väsitav, pikad sõidud ning pikad päevad, oli õhkkond alati
tore ja soe.
Ma ei kujuta üldse ette, kui emotsionaalsed võisid
naiskoori kontserdid olla neile, kes olid Eestist noortena
lahkunud ning kelle kodumaaigatsus kasvas iga päevaga.
Naiskoor suutis ikka ja jälle üllatada, kas siis oma rõõmsa
ja rahuliku meelega keerulistes olukordades või siis oma
ilusate häältega. Kuigi ma ise ei ole koorimuusikaga eriti
kokku puutunud, võin ma julgelt väita, et Tartu Ülikooli

Akadeemiline Naiskoor on täiesti vapustav koor, kellel
jagub nii energiat kui ka tahet tegutseda ja oskusi olla hea
selles, mida nad ette võtavad.
Reis Kanadasse oli mitmel viisil minu jaoks uudne. Ma
polnud kunagi Kanadas käinud, ent nüüd saab linnukese
kirja. Samuti polnud ma kunagi varem sõitnud kollase
koolibussiga, ent sellega sai nüüd sõidetud nii palju, et
enam väga ei kisugi sinna peale. Ent kõige huvitavam
kogemus oli reisida koos kooriga, kus on nii palju erinevaid
ja huvitavaid inimesi, kes kõik pealegi laulavad nii hästi.
Ma olen väga rõõmus, et mul oli võimalus nendega tutvuda.
Mul on väga hea meel, et mulle selline võimalus anti ja
ma selle ära kasutada sain. Suur tänu teile, kallis Tartu
Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, et tegite sellest reisist
minu jaoks kindlasti ühe meelejäävaima reisi.

Mälestuspilt Seedriorust
TÜAN-i Kanada kontsertreisi tipphetkeks oli laul eestlaste
maa-alale püstitatud mälestussamba ees. Asukoht kannab
nime Seedrioru. See ei olnud esinemine kontsertsaalis
ega kirikus. Kuulajaskond oli juhuslik. See oli laul igavikule, kusjuures sündmus ja selle läbiviimine hõlmas kogu
naiskoori ja põimis universaalseid mõisteid pisematega.
Olime avaras looduses, kuid siiski kindlas asukohas, mis
mõeldud pöördumiseks Looja poole. Metsaäärne kõrge
purjekujuline valge mälestussammas on seisnud taustaks
eesti koorilaulule juba pikemat aega. Naiskoori esitatud
Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit” oli siin eriti kohane.
Kus me siis olime? Vastus: eestlaste poolt rajatud maaalal võõrsil, pinnal, mida on tallanud eestlaste, eriti eesti
laste, elujõulised sammud üle poole sajandi. See maa-ala
peegeldab kohalike eestlaste pingutusi, nii vaimseid kui
ka kehalisi, ühe asukoha kujundamise juures.

TEKST: Andres Raudsepp

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor on olnud esireas eestlaste laulupidude ja laulupäevade traditsioonide
vaatepildis. Seedrioru on paik, kus on toimunud selliseid
sündmusi alates poolsada aastat tagasi, paik, kus on esinenud pagulaste laulukoorid ja kuhu viivad lauluvendade
ja -sõsarate sammud ka laulupäevaks 2013. aasta kevadel.
Lühiaegse tseremoonia raames kuulsime naiskoori
liikme esituses Marie Underi luuletust, mille haaravamad read on kinnitatud mälestussamba külge. Nägime,
kuis noorliige koos koorijuhiga asetas samba ette lilled,
kajastades korduvat toimingut samas kohas, sama moodi.
Kui kodumaine eesti laul ulatus üle kevadrohelise väljaku
metsataguse jõeni välja, astus Seedrioru taas ühe tähendusrikka sammu globaalse eestlaskonna ajaloo rajal.
Sellisena põimus eestlaste minevik meie rahva tulevikuga, mida kehastasid noored lauljad kodumaalt.
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Naiskoori lemmik

INTERVJUEERIS: Annika, I alt |

Kes on Riho Esko Maimets?

Ma olen 24-aastane helilooja. Olen eestlane
ja samal ajal olen kanadalane. Hetkel elan
Philadelphias, Ameerika Ühendriikides
ning õpin Curtisi muusikainstituudis. Ma
loodan, et heliloojana tegutsedes jõuan oma
elu jooksul väärikalt väljendada armastust
nii jumalikkuse kui ka inimlikkuse vastu ning
seeläbi anda oma väikese panuse eesti, kanada
ja üldmaailma kultuuri.

Sina ja Eesti?

Sündisin Torontos 1988. aastal, siis kui Eesti
kannatas veel Nõukogude okupatsiooni all.
Mu mõlemad vanemad on rahvuse poolest
eestlased (ema on poolsoomlane, aga Eesti
on talle südamelähedasem ja eesti keel on tal
palju paremini suus). Enne 2006. aastat oli
mu kontakt Eestimaaga piiratud. Olin käinud
mitu korda Eestis sugulastel külas, aga sellega
asi piirdus. Mul polnud endaealistega veel
sõprussuhteid tekkinud.
Võlgnen oma eestluse eelkõige vanematele,
kes nõudsid minult ja mu õdedelt, et me kodus
räägiksime eesti keeles. Nende tagasihoidlik,
aga samas ka väga siiras ja sügav armastus
Eesti vastu oli nakkav. Osalesin noorena
aktiivselt kohalikus Eesti ühiskonnas, mis
Torontos oli märksa elujõulisem kui muudes
kohtades. Käisin eesti kirikus, eesti koolis
(mis toimus kord nädalas) ja hoidsin oma
rahalised säästud Toronto Eesti Ühispangas,
kus saab kõik tehingud viia läbi eesti keeles.
Võlgnen ka väga palju oma vanavanematele,
16
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kellega suhtlen ainult eesti keeles ja kes on
mind alati toetanud ja armastanud. Ma olen
oma elu jooksul väga palju jõudnud suhelda
vanavanematega. Vanavanemad on mulle
palju rääkinud Eestist ja sellest, kuidas nad
pidid 1944. aastal ära põgenema, kes Rootsi,
Saksamaale või Austriasse ning sealt Kanadasse edasi. Tähtis on teada, et keegi Eestist
ei tahtnud ära põgeneda, aga seda lihtsalt pidi
tegema, et ellu jääda. Seda tehti vastu tahtmist.
Uues maailmas said nad jalad alla ja nende
lastest ning lastelastest said Kanada eestlased.
2006. aastal, tänu Helena Tulvele, kes aprillikuus oli Torontos ning kellega ma tutvusin,
tekkis võimalus minna Eestisse heliloomingut
õppima. Ma teadsin, et kui ma sellest võimalusest kohe kinni ei haara, siis kahetsen elu
lõpuni. Kolisin Eestisse ja astusin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. Eestis leidsin
sõpru, ja seal algas uus elu. Õppisin väga palju
eesti muusikast, kultuurist, ajaloost, aga kõige
tähtsam oli see, et Eesti muutus minu jaoks
aktuaalseks. Minu suhe oma päritolumaaga
astus minevikust olevikku. Tekkisid sõprused
ja professionaalne tegevus. Välismaal olles
tekib pidev igatsus Eesti vastu. Ma katsun
praegu ja järgmiste aastate jooksul oma elu
seada niimoodi, et ma saaksin elada Eestis
ja seal heliloojana töötada.

Missugune on olnud sinu haridustee?

Käisin tugeva kunstikallakuga keskkoolis Torontos (Earl Haig Secondary School),
kus õppisin viiuli erialal. Seal hakkasin

heliloominguga tegelema, olin siis 15-aastane.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse astusin
18-aastaselt ja õppisin nii Helena Tulve kui
René Eespere juures. Helena Tulvelt õppisin
hindama spirituaalsust. Enamikes tundides
rääkisime mõistetest nagu ajatus, ilu, jumal,
puhtus. Ma arvan, et väga palju sellest, mida
ma Helena käest õppisin, on liikunud aja jooksul mu alateadvusesse ja see väljendub igas mu
teoses. René Eespere käest õppisin väga palju
tehnilisi oskusi ja notatsiooni. René Eespere,
kes on ka meisterlik koorimuusika looja, õpetas mulle koorikompositsiooni.
Jätkasin oma õpinguid Toronto Ülikoolis
magistritasemel, Christos Hatzise käe all.
Christos Hatzis, kes sündis Kreekas, on üks
silmapaistvamaid Kanada heliloojaid. Ta
julgustas mind katsetama uusi asju ning kirjutama erinevais stiilis. Ta on loomult tohutult
positiivne ja toetav. Tema tundides rääkisime
väga palju spirituaalsusest, jumalast, elust,
muusikast ja usust. Kõige tähtsam oli see, et
ta suutis mind armastusega õpetada ning
seega on ta mulle suureks eeskujuks. Christos Hatzis julgustas mind kirjutama tonaalses
helikeeles – paljud kompositsiooniõppejõud
seda heaks ei kiida.
Nüüd õpin Philadelphias Curtisi muusikainstituudis David Ludwigi juures. Curtis on
väga eriline koht. Siin õpib kokku 166 õpilast,
kellest peaaegu pooled on pärit väljastpoolt
Ameerikat. Curtis on väga nõudlik, aga pakub
ka palju võimalusi. Tase on väga kõrge, aga
inimesed on väga toredad ja toetavad ja ma

| FOTO: Peeter Põldre

ei tunneta teiste õpilaste poolt mingit
konkurentsi.

Millal kirjutasid oma esimese
heliteose?

Ma ei oska sellele küsimusele vastata.
Ma panin lapsena noote kirja, aga asi oli
muusikast ja „heliteosest” väga kaugel.
Kirjutasin ühe klaverisonaadi moodi asja
keskkoolis aastal 2003, olin siis 15-aastane. Võib-olla võiksin seda pidada oma
esimeseks teoseks.

Millest räägib sinu muusika?

Armastusest. Armastus teeb meid inimlikeks. Jumal on armastus.

Mis iseloomustab sinu loomingut?

seda frustratsiooni, mida tundsin, kui
otsisin mitu nädalat muusikalist materjali ja teksti, millega jäin lõpuks rahule.
Auhind või konkursivõit ei ole minu Lahendus oli üllatavalt lihtne – „Lase
jaoks just väga suure tähtsusega. See on kiike käia“ hõrgus helikeeles. Mõnes mõtabiks, kui tahad, et sind märgataks. Minu tes kasvas sellest samast helikeelest välja
meelest on mu kõige olulisem saavutus „Ei ma tallata taha“. See helikeel sisaldab
orkestriteos „...aux étoiles“ („...tähtede palju kolmkõlasid, korduvaid rütme ja
poole”), mille kirjutasin EMTA õpilasena kujundeid ning sisaldab vanamuusikale
4. kursusel. „...aux étoiles“ väljendab minu viitavaid harmooniaid.
sügavamaid mõtteid elust, ajaloost, eestMeenuta neid tundeid, mis valdasid
lusest, lohutusest ja jumalast.
sind siis, kui kuulsid ülikooli naiskoori
esimest korda oma loomingut esitamas.
Missugused sihid oled endale
Ma võin ausalt öelda, et mul sellist
muusikuna seadnud?
emotsiooni ei ole oma teisi teoseid kuulMa tahan luua sellist muusikat, mis des kunagi tekkinud. See oli üks ilusamaid
aitab kuulajal paremaks inimeseks hetki mu elus. Koorimuusika kõneleb
muutuda. Muusika on mind aidanud minuga kõige sügavamalt ja see oli minu
rasketel hetkedel ja tahaksin teisi aidata koorimuusika parim ettekanne. Ja veel
samamoodi.
erilisem oli see, et minu seades hällilaulu
esiettekande tegi Eesti parim naiskoor
Millest räägivad sinu teosed „Lase
Torontos, minu sünnilinnas.

Oled võitnud mitmeid auhindu, aga
mida pead oma seniseks kõige
suuremaks saavutuseks?

Ma tahaks arvata, et minu muusika on
ilus. Kui keegi nii mulle ütleb, siis olen
liigutatud. Ma loodan ka seda, et mu
muusika tekitab kuulajas sisemist rahu,
mis võimaldab tal ühendust leida jumala, kiike käia“ ja „Ei ma tallata taha“?
armastuse, hinge, igaviku ja lõppkokku- „Lase kiike käia“ on hällilaul; see kõneleb
võttes endaga.
ema armastusest lapse vastu. See armastus on igavene ja puhas. Minu ema laulis
Meeldib sulle rohkem vokaal- või
mulle seda rahvaviisi, kui olin imik. „Ei ma
instrumentaalmuusikat luua?
tallata taha“ kõneleb armastusest teiste
Kunagi meeldis mulle instrumentaal- vastu ja sellest, kuidas puhas ja hea inimuusika kirjutamine rohkem. Hetkel aga mene soovib teistele ainult head.
meeldib mulle kindlasti koorimuusika
loomine kõige rohkem, võib-olla sellepä- Kas ülikooli naiskoorile oli kerge
rast, et ma kuulan koorimuusikat palju teoseid kirjutada?
rohkem kui puhtinstrumentaalmuusikat. Algul ei olnud üldse kerge. Ma mäletan

Missugused muljed, tunded,
mälestused said ülikooli naiskoori
Kanada reisist?

Oi, see oli kirjeldamatult tore, tõesti. Sain
mitu päeva järjest Kanadas reisida, sain
noorte toredate eesti tüdrukutega eesti
keeles suhelda. See justkui viis mind
tagasi Eestisse ja seda igatsesin ma tol
hetkel eriti tugevalt. Ma tänan kõiki reisikorraldajaid, eriti just Andres Raudseppa
ja Mae Jusket!
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Märts 2012. Konkursini on jäänud napilt kuu ja tehakse oktettide ettelaulmisi. Pärast kolme mitte just õnnestunud esitusega okteti kuulamist küsib dirigent: „No loodetavasti said vähemalt mõned aru, et nad ei oska. Mis järelduse te
kogu selle asja põhjal teete?” Laulja rõõmsameelselt: „Ma pole ainus, kes ei oska, teised laulavad ka valesti.”

helilooja Kanadas

juuni

„Vihma sadas, aga ilm oli ilus!“ Ilusa ilma
sepad tulid lauluga Tartut vallutama.
TEKST: Annely, II sopran | FOTOD: Marili Palover, Kerly Ilves

15.–17. juunil toimusid Tartus Põhja- ja Baltimaade meestelaulu päevad. Laupäevasel
maratonkontserdil panid oma hääle kõlama 2800 meest Eestist, Norrast, Rootsist,
Soomest, Lätist, Leedust ja Fääri saartelt ning 1600 tublit eesti koorilaulupoissi. Nüüd
võib armas lugeja mõelda, et mis on meestelaulul naiskooriga pistmist. Aga on. Ja
kuidas veel. Eestile ja Tartule sedavõrd olulise sündmuse sujuva toimise tarvis andsid
vabatahtlikena oma tillukese panuse ka TÜANi ja Emajõe Laulikute särasilmad.

M

õni aeg enne üritust kogunesid Tartu vabatahtlikud TÜ auditooriumisse, et panna
kõrvataha palju olulist informatsiooni.
Enne laulupäevi tuli ühendust võtta oma meeskooriga
(iga vabatahtlik vastutas ühe väliskoori heaolu eest). Minu
ja Marioni hoole alla sattus Umeå Manskör Rootsist. Esimese takistuse otsa põrkasime siis, kui paarkümmend
katset sealset esindajat tabada luhtusid. Viimaks selgus,
et kontaktisik oli andnud oma koduse telefoninumbri,
millest reisil olles siiski kahjuks kasu ei ole... Marion sai
ootamatult oma hoole alla ühe Läti meeskoori ja nii jagas
tema oma aega koguni kahe koori vahel.
Reedel, 15. juunil oli meil kooriga esimene kohtumine.
Äärmiselt südamlikud vanemaealised meesterahvad koos
abikaasadega siirdusid Vanemuisesse kontserti kuulama.
Kuigi osa meestest oli silmnähtavalt reisist räsitud, oli
mõnel energiat see-eest ülegi ja kolmele härrasele käepaelte randme ümber sättimine nõudis ligi viisteist
minutit aega (oh, seda gravitatsiooni!).
Laupäeva hommikul viis Marion mehed EMÜ spordisaali, kus oli Rootsi meeskooride proov. Oi, mehed olid
unised. Mõni tukastas kogu proovi ajal nii mõnusalt, pea
oma laulikul, et ei lasknud end kaasmaalaste laulust sugugi
häirida.
Pärast proovi võtsin oma koori (Marion tegeles juba
lätlastega) ja läksime lauluväljakule. Leppisime kokku, kus
kokku saame, tuletasin neile meelde kõik olulised ajad (põhiline küsimus: millal süüa saab) ja saatsin nad lavaproovi.
Pärast proovi tuli jälgida, et mehed melus kaotsi ei läheks.
Lugesin kogu aeg päid, veendumaks, et kõik on ikka kohal.
Õhtul tekkis taas probleem bussiga (selle jamaga tuli
tegeleda peaaegu kogu nädalavahetuse vältel) ja mehed
hakkasid esimest korda päris valjult torisema. Püüdliku
naeratamise ja rahuliku jutuga õnnestus nad siiski jälle
päikselisemasse meeleolusse saada ja viimaks saime ka
bussi, millega koor kesklinna rongkäigupaika sõidutati.
Rongkäigu eel otsustasid mehed, et nüüd on vaja õllele
minna. Veerand tundi enne rongkäigu algust oli neli meest
ikka kadunud. Viimaks saabusid poisid juba õige lõbusas
tujus ja lõpuks õnnestus mul nad ka kenasti ridadesse paigutada (vaatamata sellele, et mõni mees oli väga tantsulusti
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täis ega tahtnud teps mitte mõista, miks ma nendega kaasa
ei võiks kõndida. Lõpuks jäid nad rahule seletusega, et mul
on kleit, neil ülikond ja ma lihtsalt torkaks liiga silma.).
Marion oli ka oma lätlased rongkäiku seadnud ja võtsime
end koos teiste naiskoorlastega kenasti tee äärde ritta, et
mööduvaid koore Tartule kohaselt hüüetega tervitada.
Kena noortest naistest koosnev rivi pani nii mõnegi koori
liikmed magusalt naeratama ja kiputi suisa rongkäigust
välja jooksma, et mõne preili kätt suudelda.
Kontsert oli uskumatult võimas: eriti ühendkoori laulud.
Pärast kontserti tuli vabatahtlikel oma koorid näituste
hallidesse juhatada, seal toimus järelpidu. Ootamatu probleem - üüratupikad järjekorrad - pani mehed taas torisema.
Ja jälle tuli appi võtta kõik oma rahutuvi-oskused, et pahur
sääskedest puretud koor maha rahustada. Aga kui Viru
Valge näitsikud paistma hakkasid, sulas ka viimane jää. Ja
vabatahtlike tööpäev oli ka selleks õhtuks läbi. Pidu läks
varastesse hommikutundidesse ja lõppes siinkirjutaja jaoks
mingis Tartu pubis sõbralike Tallinna kollektiivide seltsis.
Järgmisel hommikul sõitsime TÜANiga Tallinna. Bussis
küsis keegi piigadest minult: „Kuidas siis meeslaulupäev
oli?“ Vastasin: „Hea.“ Ja ärkasin Tallinnas.
Aga kuna tegu oli siiski meeslaulupäevaga, on igati õiglane, et sõna saavad ka päevakangelased.
Nii Tallinna kui Tartu mehed said elamusi rongkäigust,
laulukaare alt ja ka varaste hommikutundideni kestnud
peost. Ka märgiti ära Rootsi koori Orphei Drängari ja
Soome koori Ylioppilaskunnan lauljate hea huumorimeel
ja lauluoskus.
Tartu Akadeemilise Meeskoori baritoni Jako Arula
mõtted:
„Kui tihtilugu on erinevate kooride kontserdid üsna selgetes raamides – saada kokku võimalikult kõrge kvaliteediga
kooslused, kelle laul kõlaks kuidagi väga kvaliteetselt ning
eriliselt. Mõnes mõttes polnud ka selleaastased meestelaulu päevad erinevad. Nimelt olid kokku tulnud väga
erinevad kõrge tasemega koorid, kellele ei valmistanud
raskusi isegi Tormise laulu „Hakkame mehed minema”
ettekandmine, mis tehti muuseas vaid üsna vaevumärgatava aktsendiga. Ja tegemist oli Norra, Rootsi, Soome,
Läti ja teiste riikide kooridega.

Dirigent: „Kuidagi kandiline on see käik. Kas saaks kuidagi ümaramaks?“
Laulja vastutulelikult: „Eks võtame siis nurgad maha.“

juuni

Aga mitte ainult ei kujutanud see 15.-17. juunil toimunud
ettevõtmine endast puhtakujulist laulmise üritust. Tõsi –
laulmisest ei saanud selle jooksul lahti kordagi, kuid selle
kõrvale saime tunda väga erilisi elamusi.
Kõige meeldejäävamad hetked polnud aga seotud
hoopiski mitte ainult suurkontserdiga Tartu lauluväljakul, vaid hoopis erinevate tegevustega, mis meie kooril
selleks nädalavahetuseks plaanitud olid. Peakontserdi
eelõhtu oli samuti seotud nii ülesastumise kui ka muude
tegevustega. Nimelt oli Tartu Akadeemilisel Meeskooril koos Norra ja Läti kooriga esinemine Tartu Ülikooli
aulas. Ainuüksi teiste kooride kuulamine ja kas või nende
rahvalaulude sisu mõistatamine oli omaette kogemuseks.
Sellist võimalust, et väga eripärased meeskoorid tulevad
lausa „koduõuele” laulma, ei ole tihti ja ilmselt selle võrra
rohkem me ka ühist kontserti nautisime.
Sama päeva õhtust pärineb ka nende laulupäevade eredaim elamus. Nimelt oli meil kohtumisõhtu soome ja rootsi
meeskooridega. Meie õnneks toimus sama päeva õhtul
ka jalgpallilahing Inglismaa ja Rootsi vahel. Saime näha,
kuidas pealtnäha nii vaiksed ja soliidsed rootsi härrad
koosmõjus mõne hea õlle ning jalgpalliga läbivad totaalse
muutumise. Valjud hõiked ning Tartu meeste poolehoid
Rootsi meeskonnale aitas meil nendega palju lihtsamini
tuttavaks saada ning rootslasi nende endi elemendis näha.
Kuna võitlus lõppes siiski Rootsi kaotusega, siis saime
järjekordse kogemuse osaliseks. Nimelt laulis Rootsi koor
Orphei Drängar täiesti autentse Rootsi matuselaulu!
Ka järgmise päeva huvitav sündmus oli seotud jalgpalliga.
Viimastel aastatel traditsiooniks kujunenud matšis kohtus
meeskoor poistekooriga. Hoolimata sellest, et kohtumise
lõpetas mitte meie, vaid hoopis poistekoori tabav penaltilöök, ei tuntud kaotusevalu kaua ning selle sportlikult
positiivse emotsiooni pealt oli palju lihtsam ka lavale minna.
Usun, et paljud meeskoori mehed ootavad juba pikisilmi
järgmisi meestelaulu päevi ning kindlasti mitte ainult
selle tõttu, et on võimalus laulda erinevaid meeskoorilaule
mitmetes eri keeltes, vaid ka selle pärast, et alati on võimalus kohtuda uute huvitavate inimestega, neid tundma
õppida ning saada aimu niivõrd sarnastest, kuid samas
nii erinevatest kultuuridest.“
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Ühel üürikesel viivul ei tohi krõbistada!

Salvestame!
TEKST: Annely, II sopran | FOTO: Triinu Arak

17.
17. juunil 2012 salvestud lood:
Tõnu Kõrvitsa tsükkel
„Laulud „Laulude laulust““
tekst Vanast Testamendist
Saalomoni ülemlaulust,
tõlkinud Vello Salo
I osa „Ütle sina“
II osa „Ärka, põhjatuul“
III osa „Vaatame, kas viinapuu ajab
võrseid“
IV osa „Arm ja surm“
Aare Kruusimäe, „Kaks
armastuslaulu naiskoorile“
(pühendusega Triin Kochile)
I osa „Elul on väikene hingemaa“,
tekst Betti Alver
II osa „Ööviiul“, tekst Debora
Vaarandi
„Ööviiul“ kõlas 9. novembril
koorilaulukuu raames
Klassikaraadio eetris ja on arhiivist
järelkuulatav.
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juunil käisime rahvusringhäälingu esimeses

stuudios salvestamas. Mitme naiskoorilaulja (sh siinkirjutaja) jaoks oli see
esimene stuudiosalvestuse kogemus. 20 minutit kaunist
uudisloomingut sai helilindile pisut vähem kui viie tunniga
ja viimase akordi järel võis kõigi nägudelt näha kergendustunnet ja rõõmu – sündis midagi ilusat.
Salvestamise mõte tekkis jaanuari algul ja sai juhatusele
ja dirigendile välja pakutud veebruaris. Kuna tegelesime
Kanada kontsertreisi ettevalmistamisega, tundus algul, et
sel hooajal salvestamise jaoks aega ei jagu. Ent sügisesse on
sellist tegevust raske planeerida, paaril viimasel kevadel on
lahkunud korraga 15 tugevat lauljat ja uutel tulijatel võtab
sisseelamine ja repertuaari omandamine aega.
Projekti käimalükkamise olulisim põhjus oli peidus
selles, et oleme viimasel paaril aastal saanud mitu uut
ja kaunist naiskoorilugu, mis praegu veel on ainult meie
koori laulda. Kui naiskoor sai 65aastaseks, kinkisid sõbrad
Tartu ülikooli kammerkoorist meile Tõnu Kõrvitsa kooriteose „Laulud „Laulude laulust““, mis tuli Tartu ülikooli
aulas esmaettekandele 2011. aasta maikuus ja sai kohe ka
tõelise publikumenu osaliseks. Kuna 2011. aasta sügisel
tuli tagasi naiskoori igipõline armsam Jakob (kontsertetendus „Jakob, oh Jakob“), põimisid dirigent Triin ja
lavastaja Anne Türnpu etendusse ka Kõrvitsa tsükli. Samal
sügisel jõudis koori repertuaari Aare Kruusimäe uudisteos „Kaks armastuslaulu naiskoorile“, mille helilooja on
pühendanud meie dirigendile. Ja nii oligi meil korraga
palju ilusat uut muusikat.
Hooaega kavandades tuli arvestada ka seda, et päris suur
osa koorist Kanada reisil osaleda ei saanud. See omakorda
tähendas, et pärast naiskooride märtsikuist võistulaulmist
U–DUUR

neile kevadsemestrisse midagi väga põnevat justkui ei jäänudki. Salvestamine sai uue eesmärgi: hoida kõigi lauljate
motivatsiooni kõrgel kuni hooaja eduka lõpuni.
Märtsis ja aprillis sai tehtud taustatööd, suheldud
stuudioga ja klapitatud prooviaegu, et jõuaks töötada nii
Kanada kui salvestamise koosseisuga. Maikuus jäi asjaajamine Kanada reisi tõttu ootele, ent juuni algus möödus
dokumentatsiooni korrastamise tähe all (õigused, kohustused, mõlemale poolele sobivad ajad jne).
Kevadistes proovides algas tõeline timmimine. Kvaliteetse heli ja usutava emotsiooni tekitamine on igas
proovis ja igas loos oluline, aga nüüd seisime fakti ees, et
kui midagi metsa läheb, siis seekord ilus naeratus meid
ei päästa. Noot noodi järel laulsime lugusid läbi. Ilmselt
nägid paljud lauljad neil päevil unes Kõrvitsa IV osa algust
(saatehääled ei saanud sugugi korraga peale). Ka proovides
oli tõeliselt kauneid hetki, kuid tõelist maagiat hakkas
koor tegema stuudios.
Alustasime salvestamist täpselt keskpäeval. Olime
end valmis pannud pikaks kuuetunniseks tööpäevaks.
Kõik, kes stuudiosalvestusi on teinud, võivad kinnitada,
et see pole kerge – ei vaimselt ega füüsiliselt. Igasugune
nootidega krõbistamine, aevastamine, köhimine ja liiga
valjult hingamine on keelatud, sest mõni hea duubel võib
just seetõttu kaotsi minna. Juba poole nelja-nelja paiku
hakkasid inimeste silmad üha enam otsima suurt punaste
numbritega elektronkella. 16.52 kõlas viimane akord, hetk
vaikust ja valjuhääldist kostus toonmeister Tanel Klesmenti rõõmus hääl: „Tehtud! Valmis. Tublid!“
Meeleolu, mis pärast salvestamise lõppu stuudios tekkis,
on raske kirjeldada. Üheskoos tehtust sündis taas midagi
äraütlemata ilusat.

Isadepäeva kontserdi lavaproov. Häälestumisprobleemid. Triin: „Hääled on küll lahti laulmata, aga
no kõrvad on ju ikka kõigil peas. Kas mõnel jäid maha? No pole midagi, Cargo bussiga jõuab need
esinemise ajaks õnneks Tartust Tallinnasse saata!“

juuni

Naiskoori suvine
kohtumispaik
Tänavu, meie Alma Materi 380. juubeliaasta taustal
ja taas ühe tulipalava Eestimaa laulusuve hakul
tähistas juba oma esimest väikest juubelit ka
Tartu vaimu väga hea tuttav, Pöksi põldude kohal
ja kõrgetes kaselatvades suvitav Võru vaim.

T

TEKST: Hanna-Liisa, II alt | FOTOD: Triinu Arak

oimus Triin Kochi kooride viies laulupäev. See
meelitas Lõuna-Eesti kaunile kuppelmaastikule,
Sõmerpalu vallas asuva sajakonna elanikuga
Sulbi külla teist samapalju ilmarahvast, kuid siiski mitte
päris niisama rahvast, vaid ikka ainult kirglist laulurahvast. Sulbi laululavale kogunesid kahed „nokad” ja ühed
„tükid” ehk siis kolm koori: Tartu ülikooli akadeemiline
naiskoor, Tartu ülikooli naiskoori Tallinna vilistlaskoor ja
Tartu ülikooli kammerkoor. Neid kolme koori seob lahutamatuks ajaloolis-kultuuriliseks tervikuks meie ühine
dirigent – Triin Koch.

Suvine kohtumispaik Sulbi

Nädalalõppu lauldes veetma koguneti kaugelt ja lähedalt,
kooribusside ja isiklike või sõpruskondlike autodega. Tartust teatavasti ei ole võimatu ka ratta seljas kohale pääseda,
kui läbitav teelõik kolmeks jagada ning Kambjas ja Kanepis
külapoodi sisse kaedes mõttelised tiivad sandaalide külge
võluda. Ja kodu-Eesti pealinnast omakorda võib üllatusena koorilaulu koduõuele külla oodata ka A-kategooria
sõidukit või mitut, mis paraadi jälgimise ajaks teepervele
pargituna on vaat et sama toredad teiselt poolelt vastu vaadata kui pealtvaatamise esmaeesmärgil liikuma lükatud
rahvariideis pidulised.

Laulupäeva kontserdile eelneb ka rongkäik

Teerada Pöksi talust Sulbi laululavale kulgeb mäenõlvast
alla ja kruusateed pidi läbi metsa ja siis uuesti ülesmäge ja
üle muru ja kohe enne suurt kiike suurel lagendikul ongi
Sulbi väike lauluplats.
Ja kõik see aeg on vaprad pealtvaatajad koorilauljatega
samal voolul vankumatult kaasas, nii et summaarselt justnagu seistaks paigal.
Ja lisaks veel muidugi paremat kätt ühes teeservas
muudkui Triin mõnd laulujuppi juhatamas ja vasemat

kätt teises teeservas Tuuli
rahulolevalt kuulamas, kuidas
me kõik laulud lahkesti temale
pühendame.

Suvekontsert Sulbi
laululaval

Lavalaudadele tulevad kolm koori nii üheskoos kui ühekaupa ning publikule pakutakse 18 esitatud loo näol igati
ehtsat kontserdimeeleolu. Vilistlaskoor – vaade ainiti
Triinil – võlub kuulajat ikka ja uuesti oma muinaslooga
„See oli siis” (Tuudur Vettik), mida lauldakse kogenud
südame põhjast ning mille laulmise ajal äratuntavalt kangastub lauljate silmade ees kauneid mõtteid. Kammerkoori
meespere võtab seejärel mõnusa muige suule oma pilalauluga „Näärisokk” (Gustav Ernesaks) ja ülikooli naiskoor
laseb omakorda sirbikestel siriseda (Cyrillus Kreek).
Tagasiteel Pöksi talusse tekitatakse kohalikule kauplusele nähtavasti taas igasuvine tippkäive jäätise rekordilise
äkknõudlusega. Ning nüüd, kui kontsert antud, annab
Tartu vaim teatepulga lõplikult üle. Jutujärje võtavad enda
kätte Võru veri ja vaim.
Päeva jooksul saab laulda, saab mängida. Saab keha
kinnitada ja vaimu värskendada. Hommikul varakult päiksepaiste, puude kohina ja linnulaulu sekka ärgata. Ära
tunda, et on hea ja ilus elada.

Laulupäev Sulbis ei piirdu laulmisega

Laulurõõm, kolme koori ja laulusõprade kohtumine, Pöksi
valged kased, väike veesilm, lipuväljakul lauluga heisatud
lipp, laitmatult niidetud muru, päev läbi lõõsanud päike,
õhtune lõkkeplats, kooride karnevalietteasted ning saabuv soe suvi sõrmitsevad tasahilju läbi pähe kogunenud
mõtted ja sõlmivad tööka, muljeterohke lauluaasta ilusa
mälestusena meeltesse.
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Meie pulmad

TEKST: Leelo, II sopran | FOTO: Ants Isak

M

e olime Fadyga selleks ajaks üle viie aasta
koos olnud ning tegelikult olin ma abieluettepanekut juba pool aastat oodanud. Kuna
aga ettepanekut ei tulnud ega tulnud ning mul oli kindel
plaan sellel suvel abielunaiseks saada, otsustasin ohjad
enda kätte haarata. Ostsin endale ise kihlasõrmuse ning
näitasin Fadyle, kus kohas ma seda hoian – juhuks, kui tal
peaks seda vaja minema. Iseenesest mõistetavalt oli aga
Fady enne minu sõrmuseostu oma ehtekunstnikust õele
kihlasõrmuse tellimuse juba sisse andnud. Nüüd sai ta
aru, et asjaga on kiire.

Kihlumine 19.06.2012

Abieluettepaneku päeval oli ilm pisut pilvine ja tuuline,
aga sellegipoolest täitsa ilus. Sõitsime Moostesse minu
sõbrannale külla. Enne sõbranna juurde minekut tahtis
Fady järve äärest läbi käia, et vee sillerdust filmida. Esialgu
olin ma mineku suhtes üsna tõrges, aga sellest hoolimata
olin nõus minema. Rannas palus Fady mul sillale istuda,
et ta saaks kaamera paika sättida. Järgmine hetk, mida
ma mäletan, on see, et Fady istub minu kõrval ja vaatab
mulle sügavalt silma. Hakkasin kergelt midagi aimama
ning üle kere jooksid külmavärinad. Järgnev oli kõik nagu
romantilises filmis: Fady laskus ühele põlvele ning palus
mind endale naiseks. Mina olin elevil nagu väike laps
kommipoes! Sama erutunud oli ka kihlasõrmus, mis karbi
avanedes järve tahtis hüpata. Püüdsin sõrmuse graatsiliselt kinni ning panin ta turvaliselt sõrme.
Kuupäev: 25.08.2012
Laulatus: Tartu Püha Aleksandri
kirik
Pidu: Mooste folgikoda
Külalisi: ligi 60
Pulmavalss: „Ukuaru valss“ +
„Kaera-Jaan“ +
palestiina dabke
Bänd: rahvamuusikud
Marju Varblane ja
Kadri Laube,
DJ Indrek Kuusk
Pulmatort: neljakorruseline tort
kohvikust Anna Edasi
Fotograaf: ilupildid Marjana
Lehepuult ja peopildid sõpradelt
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Pulmakorraldus

Kuna ma ei jaksanud enam oodata järgmise suveni ning
tahtsin pulmad kindlasti enne õppetöö algust ära teha,
siis jäi planeerimiseks aega maksimaalselt kaks kuud.
Hakkasime kibekiiresti otsima peopaika, bändi, toitlustust, laulatuse kohta, pulmariideid ja loomulikult tuli
kokku panna külaliste nimekiri. Valisime sõprade hulgast endale kolm pulmaisa, kes panid paika kogu õhtuse
programmi. Samuti leidsime endale tutvusringkonnast
abilisi, kes meisterdasid meile pulmalipu, soovipuu ja
pulmaametite märgid, abistasid ruumi kaunistamisel
ja erinevate pulmadetailide valmistamisel. Olen alati
tahtnud abielluda Mooste mõisas. Õnneks oli väljavalitud
kuupäeval folgikoda täiesti vaba ning ka kõik muu loksus
iseenesest paika.
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Pulmapäev 25.08.2012

Pulmapäev algas varakult: käisin juuksuris, täditütre juures meikimas, riietumas ning Raadil ja vaksalis ilupilte
tegemas. Laulatus toimus kell 15. Kumbki meist polnud
varem õigeusklikku laulatust näinud ja see oli meie jaoks
ääretult põnev. Kohe alguses, kiriku ukse ees, saime sõrmused sõrme, seejärel liikusime altari juurde, kus tädipojast
preester ja tema abiline erinevaid tekste ette lugesid. Tekstide vahele laulis üks inglihäälne neiu viisijuppe, laulatuse
edenedes ilmus tema kõrvale ka meeshääl – noormees
jäi pisut hiljaks. Ühel hetkel pidime endale kroonid pähe
panema, aga kuna minu soeng ja loor ei võimaldanud
krooni peas püsimist, pidime appi paluma kroonihoidjad,
kelleks olid Kristiina ja Andu. Laulatuse ajal sai nalja ka.
Pärast tõotuste vahetamist andsin Fadyle väikese musi,
mille peale preester vaikselt ütles: „Vara veel …“
Kõik oli siiani läinud vastavalt ajakavale ning peale
laulatust tundsime pingelangust, kuna ametlik osa oli
lõppenud. Nüüd algas tõeline nauding! Enne peopaika
ja pika laua taha istumist läbisime edukalt neli pulmaväravat, kus pandi proovile nii pruudi, peigmehe kui ka
ämma ja äiade oskused. Pulmatoidud ja joogid olid meil
traditsioonilised: söögiks kapsas, kartul, liha, rikkalik
külmlaud ning joogiks šampus, vein ja viin. Suurt osa
pakutavast toidust nägin ma hiljem piltidelt, kuna peol
ei jäänud aega söömiseks: toimusid mitmed pruudiröövi
katsed (rööv toimus ajal, mil mõlemad turvad tantsisid),
mängud, esinemised, filmivaatamised (tüdrukuteõhtu,
poissmeesteõhtu ja kihlumise videod), seltskonnatantsud. Pidu saatis pidev laulmine: kord laulsid Häbelikud
Mokad, siis jälle NEOP, vahepeal peeti pruudi ja peigmehe
võistkondade vahel võistulaulmist ning kui külalised ära
väsisid, esinesid rahvamuusikud. Eriti nunnu oli NEOPi
ja Fady (Fady meessõprade ansambel) loodud ja esitatud
umbes kahekümnesalmiline serenaad minu ja Fady elust.
Refrään kõlas nii: „Oh Leelo, Leelo, sina meie Leelo, ainult
sind Fady armastab“.
Tants ja trall kestis Moostes hommikuni, kella 7-st
hakati sauna kütma ning kella 10-ks vabastasime folgikoja,
kuna Kosmikud hakkasid proovi tegema.
Usun, et meie tähelepanuvajadus sai aastakümneteks
rahuldatud, komplimentide tulv ei lõppenud ka pärast
pulmi. Meie olime ja oleme õnnelikud ning külalised jäid
peoga väga rahule.

II aldil ei ole just helgeim päev ning uue loo õppimine läheb pisut vaevaliselt. Koormeister Ene laulab nende partiid
valjult kaasa ning püüab neid õigele rajale tagasi suunata. Tulemuseta. Ene: „Miks te ei kuula? Ma ju laulan teie
partiid kaasa.“ Siiras hääl aldirühmast: „Tõesti või? Me mõtlesime, et see, mis sa laulad, on soprani partii.“

september

Korvpallitants

TEKST: Kadri, II sopran | FOTO: Peeter Säälik

K

ooride korvpalliüritusel lõin sel aasta kaasa esimest korda, kuid juba eelmisel aastal vaatasin
tagantjärele suure kadedusega tantsutüdrukute esinemisvideoid ja pilte. Sel aastal oli kindel plaan
ka ise osaleda ja tantsida!
Teadsin varakult, et korvpalliüritus toimub kohe hooaja
alguses, 22. septembril, seega aimasin, et tantsude õppimisega läheb kiireks. Minu peas keerlesid juba augustis
erinevad tantsumõtted ning kui Karoliina minult küsis,
kas oleksin nõus olema ergutustüdrukute pealik, olin kohe
nõus! Tants on minu elu osa olnud juba alates 2. klassist,
kui hakkasin õppima peotantsu ning seejärel ka showtantsu. Lisaks veel paari aasta tagused tantsukursused
Sakala korbiposistega. Ma lihtsalt armastan tantsida!
Hakkasin kiirelt tegutsema ja mõtlesin välja kaks
tantsu, mida võiks tüdrukutega teha. Sel aastal võistlesid ergutustüdrukud oma tantsudega Tallinna naiste ja
Emajõe Laulikutega, seega oli vaja meeldejäävaid tantse.
Eks me natuke spikerdasime Youtube’ist ka. Tantsutrenne tegime pärast kooriproovi vähemalt 1,5 tundi ning
lisaks tantsuliigutuste harjutamisele treenisime pidevalt
ka naerulihaseid. Tantsutrupis oli meid lõpuks kokku

kaheksa: mina, Anne, Karoliina, Marion, Tiia, Marili,
Eike ja Helena.
Ürituse eel olid kõik elevil. Läksime tantsutüdrukutega
varakult kohale, et oma asetused ja liikumised suures
saalis paika panna, korvpallimehed tegid samal ajal soojendust. Korvpallimängu esimesel veerandajal astusimegi
lavale oma esimese tantsuga, selleks oli eurovisioonivõitja
Ruslana lugu „Wild Dances“. Lugu oli hoogne ja tõmbas
fännid kohe kaasa. Me ise olime tegelikult väga närvis
ning naeratus ei kippunud kergelt suule tulema. Teisel
veerandajal esinesime aga looga „Lady Marmelade“. Ovatsioonid olid võimsad! Selleks tantsuks oli esinemisnärv
kadunud ning lausa kahju oli, et esinemine nii ruttu läbi
sai. Vahetult pärast esinemist ütles Kristi, et kui tavaliselt
ei ole mängijatel aega tantsutüdrukuid vaadata, sest nad
arutavad pauside ajal oma mängustrateegiaid, siis seekord
vaatasid kõik meie esinemist. Paremat komplimenti ma
poleks osanud tahtagi – minu eesmärk, pakkuda publikule
meeldejääv tantsuelamus, sai täidetud!
Korvpallimängu meil väga tähelepanelikult jälgida ei
õnnestunud. Korve visati kasinalt ning lõppseis jäi 32 :
30 külaliste kasuks.
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Naiskoori uued kasvandikud
TEKST: Maris, II sopran | Foto: Triinu Arak | illustratsioonid: Lagle Heinmaa

2012/2013-hooaja esimene laululaager toimus 6. ja 7. oktoobril ime- jäid Triiniga aulasse. Kordagi ei tundunud proov tüütu või laulud liiga
kaunis sügiseses Elvas. Meile, noorlauljatele, oli see esimene suurem rasked ning lõunapaus jõudis üllatavalt kiirelt kätte. Lisaks olid hääettevõtmine uue kooriga ja ma usun, et kõik olid vähem või rohkem ärevil. lerühmavanemad valmistanud hulgaliselt teed, millega end pauside
Laupäeva hommikul kell 8 toppisin igaks juhuks kotti veel ühed ajal turgutada sai. Suur tänu neile!
soojad sokid ja asusin bussi poole teele. Spordikotti ühelt õlalt teisele
Lõuna ajal said noorlauljad üllatusülesande: meil tuli õhtuseks
vinnates ja mööda Rüütli tänavat lonkides torisesin endamisi varajase noorlauljate vastuvõtutseremooniaks ette valmistada näidend, kus
kellaaja üle, kui äkki nägin enda poole sörkimas mitut inimest, spordi- oleks sees naiskoori lauludest tuntud fraasid nagu „sellel mütsi ostab“,
riided seljas, numbrid rinna peale kleebitud. Loomulikult, oli ju Tartu „siis murdub oks“ jt. Kogusime end seitsmekesi kokku ja õige pea oli
jooksumaraton! Imetlesin neid inimesi: kuidas nad viitsivad vabataht- valmis mininäidend, mis tuli täitsa ... kenasti välja. Lisaks olime kodus
likult laupäeva hommikul minna jooksma 63 kilomeetrit… Samas, kui endale meisterdanud iseloomuga sobivad rebasesabad. Sabad taga,
paljud läheksid rõõmsa meelega kahepäevasele laulumaratonile, mis astusime rambivalgusesse ehk 40 vanemlaulja ette küsimustele vasmind ees ootas? Õnneks on selliseid inimesi lausa kooritäis.
tama. Kõik tüdrukud said nimetada oma talispordi lemmikalasid (vihje:
Maratonist tingitud liikluskorralduse tõttu ootas buss meid suusatamine) ja avaldada eraelu põnevamaid saladusi. Pärast pidime
Ekraani kino juures. Bussile jõudsin endale omaselt 20 minutit varem: üksteist punase huulepulgaga pimesi meikima ja vanemad liikmed õige
mittetartlasena olin ettenägelikult otsustanud endale jätta aega äraek- kooriasetusega istuma panema. Need katsumused edukalt sooritatud,
simiseks, paanitsemiseks ja õnnelikult pärale jõudmiseks. Aga seda andsime ühel põlvel toetudes koorivande ja saime endale lauluemad.
kõike ei läinudki vaja!
Ja uhke sugupuu õdede ja vanaemade näol, isasid pole veel näinud.
Sõit polnud pikk, varsti olimegi Elva Gümnaasiumi ukse ees. Asjad Õhtu lõppes maitsvate küpsetiste söömise ja sooja tee joomisega. Hea
kiirelt spordisaali, mapid kaenlasse ja aulasse proovi. Meid ootas ees oli näha, et TÜAN süüa armastab, tundsin, et olen täiesti õiges kohas.
Järgmisel päeval proovi alustades oli tuju hea ja lauludki tundusid
ligi 20 täiesti uut laulu ning Triini sõnul polevat sellise hulga uue
repertuaari omandamine naiskoori jaoks tavapärane ettevõtmine. lihtsamad. Kokku lauldes oli tunda mingit uut ühtsust – koor oli meid
Heitumiseks meile aega ei antud, juba algas lahtilaulmine-võimlemine vastu võtnud. Kella kolmest Tartu poole liikuma hakates oli lausa
ning pärast seda jagunes koor kaheks: sopranid läksid Ene juurde, aldid kurb, et see Elva laulumaraton-laager selleks korraks läbi oli saanud.

2012. aasta sügisel liitus naiskooriga üheksa uut lauljat. U-duur uuris,
milline on noorlauljate esimene mulje koorist, missugused laulud
on lemmikud ja millised kõige rohkem raskusi valmistavad.
Katriin Tralla, II sopran
Esimest korda kohtusin naiskooriga
sellel päeval, kui käisin ettelaulmisel.
Astusin kooriruumi sisse ja nägin
kümneid ilusaid ja rõõmsaid tüdrukuid.
Pärast ettelaulmist palus Triin mul
kohe kooriga liituda. Kõik tervitasid
mind aplausi ja naerusuudega. See
tekitas väga hea tunde. Tundsin,
et olen siia rõõmuga oodatud. Seejärel ulatati mulle
noodimapp ning saingi kohe laulma hakata. Samas
tundusid laulud esimese raksuga väga keerulised ja see
24

|

detsember 2012

|

U–DUUR

tekitas veidi hirmu. Proovis valitses aga muidu mõnus
õhkkond. Dirigent viskas isegi nalja, mis positiivsust
lisas. Pärast proovi tulid Marion, Karoliina ja Anne ka veel
minu juurde igasugust informatsiooni jagama, see tekitas
tunde, et minu eest hoolitsetakse ning kõik asjad on siin
organiseeritud ja läbimõeldud. Ühesõnaga esmamulje oli
igati positiivne ja peale proovi tundsin, et olen õiges kohas.
Laul, mis mulle kõige rohkem hetkel meeldib, on
Andres Lemba teos „Haned-luiged”. Alguses ma ei
tundnud selle lauluga sidet, kuid aja jooksul side
tekkis ja kasvas ning nüüd on see mu lemmik.
Kõige raskem laul on minu jaoks Pärt Uusbergi „Igatsus”.

Maris Matskin, II sopran
Esimene mulje on positiivne.
Koor on kõrgetasemeline ja
repertuaaris on põnevaid teoseid.
Inimesed on kõik väga sõbralikud
ja welcoming.
Kõige rohkem meeldivat laulu
on raske valida. Meeldib näiteks
E. Mägi „Üks hetk” ja väga
südamelähedane on „Ei saa mitte
vaiki olla” juba varasematest
aegadest.
Ükski lugu ei ole raske,
harjutamist vajavad lihtsalt. (Aga Verdi pole minu
teetass.)

Stiina Einasto, II sopran
Mina sain oma esimese mulje
naiskoorist vabariigi aastapäeva
eelsel kontsertaktusel
Vanemuises. Koor tundus ütlemata
elurõõmsa ja naiseliku ilmega,
eriti sügava mulje jättis esituse
kvaliteet ja originaalsus.
Hetkel kõige lemmikum laul on
Pärt Uusbergi „Igatsus” oma
kummitava meloodia pärast, mis
kuidagi kõrvust ega mõtetest kaduda ei taha.
Kõige raskem on aga Giuseppe Verdi
„Laudi alla vergine Maria”.

Krista Käis-Prial, II sopran
Naised olid väga sõbralikud,
suurte naeratustega!
Mulle meeldivad paljud laulud.
„Ei ma tallata taha“ on väga
ilus laul. Riho Maimets on väga
andekas noor helilooja ja ta
on minu sõbraks Torontos!
Võib-olla „Sirisege,
sirbikesed“ on raske minu jaoks, sellepärast
et eestikeelsed sõnad on nii-nii kiired!

Jana Kütt, I alt
Ann Hargi, II sopran
Ülimalt rõõmsameelne ja humoorikas
Minu esimene mulje
seltskond on TÜAN-is kokku
naiskoorist on sõbralikkus.
saanud. Käib töö ja vile koos. Koori
Hästi tore oli, kuidas
sisekord on siiski üpris range, mis
Karoliina enne ettelaulmist,
on hea, sest see distsiplineerib
kui ta ise hääleseadesse
lauljaid enam pingutama.
läks (vist), soovis suure
Hetkel on minu lemmikuks saanud
naeratusega kõigile edu.
„Missa brevis. Kyrie“ (V. Miškinis).
Lemmikuks on praegu Mart
Kõige raskem laul on see
Saare „Kedrates”. Seal on
sloveeniakeelne laul ussist ja tüdrukust.
mažoori ja minoori vahetumine hästi tore!
Otseselt midagi ületamatult rasket ei tulegi meelde,
proovi viimane laul on kurnavam kui teised.
Laura Komp, I sopran
Esimene mulje naiskoorist:
Ilusad inimesed ja motiveerivad
proovid, millest saab iga kord
positiivse laengu, isegi kui kõige
suurem väsimus on peal.
Kõige meeldivam laul: Praegu
ütleksin Pärt Uusbergi „Igatsus”,
selles on midagi unenäolist ja
see jalutab pärast proovi mõtteis
kaasa (eriti aldi käigud).
„Trahe me” tundus esimesel vaatamisel täieliku
müsteeriumina, eriti 13. takt. Aga tuleb end
vaid kokku võtta, noorte ja Enega proovi
teha ning kõik raskused on ületatavad.

Kirstin Karis, I sopran
Esimene mulje naiskoorist
on väga hea. Kohe kui ruumi
astusin, tundsin, et olen õiges
kohas. Uskumatult avatud ja
abivalmis inimesed. Muidugi
ei saa mainimata jätta seda,
et absoluutselt iga proov
saab kõhulihaseid naeruga
treenida ning seda kõike tänu
nii dirigendile, koormeistrile,
hääleseadjale kui ka muidugi lauljatele. Naiskooris
on kõik hästi organiseeritud ja mulle väga
meeldib, et laulmise juures ollakse hingega.
Kõige meeldivam laul hetkel on Mart Saare „Allikas”.
Kõige raskem laul on Guiseppe
Verdi „Laudi alla vergine Maria”.
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Lihvime laule. II alt jääb pikka nooti hoides unelema ning ei lõpeta ka siis, kui dirigent neile seda kaks korda näitab.
Triin: „No miks te ära ei lõpetanud?“ Laulja: „Nii hea mugav noot oli laulda.“

Liina Martõkainen, I sopran
Esimene mulje on postiivne,
kindlasti. Kohe sai selgeks, et
tegemist on väga organiseeritud
ühendusega, igaüks teab oma
ülesandeid ja kõik teavad,
milleks on kokku tuldud
ning seda on tore näha.
Kõige meeldivam laul? Raske
on üht nimetada, ilusaid
laule on mitmeid, aga hetkel
meeldib vist kõige enam Miškinise missa.
See on tõeliselt ilus teos mu meelest.
Kõige raskem laul naiskoori repertuaaris? Siin pikalt
ei mõtle, minu jaoks on kõige raskem „Trahe me”.

oktoober

Kanadalane Tartu Ülikooli
Akadeemilises Naiskooris

T

he First time I saw the Naiskoor performing live
was in Toronto, in the summer of 2012. The
Toronto Estonian community had gathered
eagerly at Trinity-St Paul’s United Church to see one of
the top Estonian women’s choirs perform, and to hear the
premier of a piece by Toronto’s own Riho Maimets, a
talented young Estonian-Canadian composer. After
work, I rushed over to the church in the hot summer sun, still in my suit. Many family friends
were there as well, all of us excited – a choir
from Estonia, the homeland! What a delight!
The concert was lovely – the repertoire was
beautiful, the ladies in the choir seemed to be
really into the music, and the conductor was
extremely talented. Right then and there, I
decided that I was going to try my best to join
the choir when I got to Tartu in September.
At that point, I had already been accepted as a visiting student at the University
of Tartu Faculty of Law for Fall 2012. I
applied to the University for my semester
abroad because my grandparents were
from Tartumaa, and I still had family there.
My grandfather Juhan Käis had graduated from the Tartu Faculty of Law in the
early 1940s, and my grandmother Liina
had grown up and worked in Tartu as a
young woman. Like many Estonians, my
grandparents left their country after World
War II. My grandfather was even a Minister
in the Estonian Government in Exile (teedeminister eksiilis). I had grown up as a Canadian,
of course, but with a strong sense of Estonian
culture in me.
I had been singing in choirs since I was a
young child: I was in the Toronto Children’s
Chorus for eight years, I majored in music
theatre at Etobicoke School of the Arts in
high school, and I was in numerous university
choirs throughout both my undergraduate
studies and law school. I had also been a
part-time member of Helin. I had always
been a big fan of Estonian choral music, and
I loved Estonian composers, namely Arvo
Pärt and Veljo Tormis. I had even been to
the 2009 Laulupidu. Choral music was a big
part of my personal identity and tradition, and
I also knew that choral music was a big part of
Estonian identity and tradition. So, for me, singing
in the Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor would be
like the mothership!
I came to my audition in September with my shaky basic
Estonian, nervous that with my language skills (or lack
thereof ) and the fact that I was only here for a semester,
I would be at a disadvantage. Triin Koch, the director, was
very patient with me, and after my audition she kindly
said, “Well, we normally don’t take students who are here
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TEKST: Krista, II sopran

for just one semester. But since you are from Toronto, and
we love Toronto, we will make an exception.” She told me
to go upstairs to the rehearsal room, and right away, I was
thrown into the experience.
I love the Estonian music that we have been learning
this semester. I think Estonian is an inherently musical
language in itself, so singing Estonian words seems natural
to me; it just makes sense. I find it fascinating that so many
songs have onomatopoeic words like sirisege sirbikesed,
tipa-tapa, piiri pääri, and liiri lõõri. The words sound like
the things you are singing about! It creates a beautiful
mental-musical picture. I have enjoyed going home after
rehearsal and translating the lyrics for myself; the songs
often seem to be about being out in nature, or the contemplation of time. I think my language skills have also
improved by learning these songs. I also learn much from
the rehearsals. I don’t talk as much as I normally would
in English, but instead, I listen to everything around me.
I especially enjoy listening to the way the singers around
me pronounce the words as they sing, and imitating them
until my pronunciation matches theirs.
I get a lot of fun out of noticing subtle cultural differences between TÜAN and the choirs back home. First of
all, I love how much the conductors make fun and imitate
us when we are singing lazily. Not only does it bring a lot
of laughter into the rehearsal, but it also gets you to be
more conscious of your technique, your posture and your
attitude. I also think that this choir is much more physically-oriented - there is much time spent in warming up
the voice and the body every rehearsal. The warm-up itself
is also very interesting, because it involves an exercise
in sounds and vowels that English-speaking choirs do
not focus on very much. The vowels are pure, and the
movement between the different vowels is quite subtle.
They are usually vowels I do not use or think about very
much, so it is probably more diﬃcult for me than for the
other girls. I think the exercises have not only helped me
improve my singing, but also the way I speak Estonian.
The long buzzing scales, and the long-term rolling of the
Rs, were challenging for me at first. Lucky for me I can
roll my Rs, but for many choristers at home this exercise
would be next to impossible. Estonians, however, take it
for granted – of course you can roll your Rs for five minutes
straight while going up and down the scale!
Although sometimes during rehearsal I feel a bit confused or lost (things happen fast and people talk fast), the
girls around me always help me out. I have learned a lot,
not only about Estonian language, music and tradition,
but also about my own singing and my own attitude about
socializing and intercultural exchange. It has been a great
opportunity for me to get out of the cozy international
student bubble and to put myself in new situations, testing
my limits and my patience. I speak Estonian whenever I
can, and switch into English when I need to.
Ma kuulan, ma õpin, ma laulan ja see on fantastiline
kogemus! Suur äitah to Triin, and to all the choristers, for
making this once-in-a-lifetime experience possible for me.

juuni

Kust saavad juured alguse?

T

TEKST: Annika, I alt | FOTOD: Annika vanaema Heljo kogust

riin ja mina oleme sugulased. Jah, täitsa päris sugulased kohe! Triini vanaema (emaema) ja minu
vanaisa (emaisa) olid õde ja vend. Mõnele tundub
see juba kauge sugulus, aga meie pered on alati tihedalt läbi
käinud ja seetõttu peamegi endid suurteks sugulasteks.
Meie suguvõsa ajalooga on kõige rohkem kursis minu
vanaema. Ühel hämaral novembrikuu pärastlõunal palusingi vanaemalt, et ta tuletaks mulle meelde, kust meie
juured alguse on saanud.
Minu vanaema teab rääkida, et 19. sajandi lõpus, kui
mõisnikud hakkasid eesti talupoegadele maad andma, ja
kõikidele maad ei jätkunud, kolisid Triini ( ja minu) esivanemad kogu perega Ülenurme kandist Peipsi idakaldale
Oudova kanti. Seal ehitati endale Solna külla, mis oli üks
sealsete eestlaste küladest, maja. Solna külas sündis meie
vanavanaema Linda.
Naised tegelesid seal põlluharimisega ja mehed jahindusega. Jahist saadud karusnahkade müügiga teeniti ka
elatist.
1937. aastal võeti vanavanaisa kinni ja pandi vangilaagrisse. Toimus suur kulakuteks tegemine. Selleks,
et kolhoosikord sisse viia, võetigi väga paljud mehed
kinni ja toimetati kaugele. Minu vanaisa ikka rääkis, kuidas ta oli oma isa süles, kui püssimehed tulid
isa kinni võtma. Pärast seda elasid külas ainult
naised koos lastega ja mõned vanemad inimesed.
Uue sõja ajal anti neile käsk evakueeruda tagasi Eestisse,
et nad rindejoonele ei jääks. Siis tuligi vanavanaema Linda
(Mamma) koos oma kahe lapsega kaluripaadiga üle Peipsi
Eestisse. Nendega ühes paadis olid veel hobune ja lehm.
Esialgu asuti elama Savimäe külla. Saksa ajal pidid täiskasvanud metsas norme täitma. Mamma oli kaval ja muutis
oma poja Viktori ja tütre Elfriede sünnitunnistusi ja tegi
nad mõne aasta nooremaks, et lapsed tööst pääseksid.
Triini vanaema Elfriede pakatas alati energiast, ta oli
väga lõbus ja seltskondlik daam. Ta oli ka äärmiselt musikaalne. Musikaalsus oli Solna perel veres: Elfriede laulis

väga hästi ja tema vend, minu vanaisa Viktor, oli kõva
pillimees. Vanaisa mängis nii kannelt kui ka akordioni.
Ka Triini isaisa oli pillimees. Eks võib ju arvata, et sealt
Triini suurepärased musikaalsed oskused pärinevadki.
Mamma tegi kaunist käsitööd. Eriti hästi kudus ta sokke.
Selle ande pärandas ta Triini vanaemale edasi, kes teenis
õmblustöödega lisaraha. Minu vanaemalegi (oma vennanaisele) õmbles ta mitu kleiti.
Suuremaks saades asus minu vanaisa elama Räpinasse
ja Triini vanaema kolis Võrru, kus ta töötas sealses haiglas
terve ülejäänud elu.
Varsti sündis Triini ema. Läks paarkümmend aastat
mööda, Triini ema Heli ja isa Tõnu abiellusid ja peagi
sündis ka Triin.
Sellest, milline oli meie Triin väiksena, jutustab Triini
õde Tuuli, kes on ka minu imeline ristiema.
Triin on alati maksimalist olnud. Näiteks kas või sel hetkel, kui paduvihmas Tamula järve sillalt kala püüdsime,
konksuks kõveraks keeratud nööpnõel, mille otsa ei tule
ükski kalatobu ka ilusa ilmaga, saatis Triin mind koju kilekate järele, ise ammu läbiligunenud, aga ÜHE kala pidime
saama. Triin saigi - kala ujus ise kogemata konksu otsa.
Kui meile toodi klaver ja emme Triini muusikasse
suunas, oli tal väga raskeid hetki: teised lapsed mängivad, tema peab noote õppima. Emme küsis siis ühel
Triinile raskel hetkel, et kas viskame klaveri rõdult alla?
Triin ohkas: „Ei viska... nii kallis asi sai juba ostetud.“
Triin oli tänasele sarnaselt pühendunud, iseloomukas. Väga
ta mind ei kiusanud, pigem ühel hetkel mina teda. Aga ükskord
tegi ta sellist koerust, et värisesin hirmust ja tema julgusest.
Elasime 9-korruselises majas paljude teiste lastega. Kolasime pööningul ja katustel, mängisime poole ööni trihvaad
ja rahvastepalli, suusatasime, pidasime veesõda, ehitasime
onne ja veetsime paar suvekuud alati maal vanaema juures.
Vanem õde on kindlasti keerulisem olla... Mul on väga hea
meel, et olen Triinile järele kasvamas ja ta on mu parim sõber.
Mulle kõige armsam, kallim inimene! Ja väääga andekas!
U–DUUR
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Siin me oleme ehk
eesti kartulikoored Ungaris
TEKST: Annely, II sopran
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Kontserdi lõpuloo helistikku on olude sunnil langetatud. II alt peaks laulma pikalt (ja kõlavalt)
väikese oktavi mi-bemolli. Triin: „II alt, ära väga muretse sellepärast, kas see madal noot kostab
või ei. Küll ta kostab, kammerkoori bassid laulavad täpselt sama nooti kui teie.”

K

eskmiselt 32 kraadi sooja, kuulsusrikas ajalugu,
Nagu öeldud, on toit jumalik – ja soodne (forinti kurss on
magus vein ja maailma parim köök – tere tule- 1 euro 275 forintile, aga see muutub alatasa).
mast Ungarisse!
„Nädalaga olen juurde võtnud ühe kilo. Puha nende csigade
2012. aasta sügissemestril õpin erasmuslasena Lõuna- süü (suured pitsapirukad, mis kaaluvad umbes 400 grammi
Ungaris, linnakeses nimega Szeged. Elanikke on siin ja maksavad 200 forintit). Ja täna avastasin midagi võrratut.
ligikaudu 170 000, pindalalt on Szeged poolteist korda suu- RUDI. Rudi on nagu meie kohuke, aga magusam ja täiesti
rem kui Tallinn. Tisza jõgi jagab Szegedi pooleks – vana kohupiimast. Oo, see on suussulav. Ja mis kõige parem –
Szeged ja uus Szeged. 94% linnaelanikest on ungarlased. odav. Üks rudi kaalub umbes 30 grammi ja maksab 39 – 70
Linn asub Serbia ja Rumeenia piiri lähedal ning siin on pap- forintit. Kollase paprika kilohind pani mind täna aga suisa
rika- ja salaamimuuseum, kust saab tasuta võileiba. Szegedi rõõmust kilkama. Sõna otses mõttes kaotasin juurviljaletis
ülikoolis õpib üle 30 000 tudengi füüsikutest viiuldajateni. korraks enese üle kontrolli ja kilkasin. Aga noh, ma olen
Minu Ungari lugu sai alguse 2012. aasta kevad-talvel, kui külföldi diák – välismaalasest üliõpilane. Suure mahlase ja
mulle hakati ääri-veeri vihjama, et ma peaks end Ungarisse kollase Ungaris kasvatatud paprika kilo oli 89 forintit (31
täiendama minema (õpin 3. kursusel eesti ja soome-ugri senti). Nüüd krõbistan nagu hamster oma voodis paprikat
keeleteadust). Pärast pikki võitlusi iseendaga viisin oma ja dešifreerin ungarikeelset naisteajakirja, mis tõele au
paberid välisüliõpilastalitlusse ja jäin vastust ootama. Aga andes on surmigav.“
head asjad käivad ikka mitmekaupa: veidi pärast seda, kui
Ungari keel on üks maailma raskemaid keeli, aga kui järsain teada, et mind on programmi valitud, tuli teade, et jepidevalt tööd teha, saab hästi hakkama.
sain ka teise stipendiumi, osalemaks Erasmus Intensive
„Kahe nädala jooksul oleme praktikumides käsitlenud
Language Course’i kursusel Szegedis. 27. juulil asusingi ikka igasugu väljendeid. Valik kolmapäevasest praktikumist:
Tallinnast teele. Ligi 40 tundi bussisõitu (lennukitest käin kukorekol (kirema), kalapács (haamer), kézlabda (käsipall
kauge kaarega mööda) ja olin viimaks Szegedis – pooleks – Ungari üks kõvemaid spordialasid), gyep (korralikult niideaastaks. Muidugi on olnud üksjagu asjaajamist, et kõik vaja- tud muru), krumplit nem nagyon jól túl (need kartulid ei näe
likud dokumendid korda saaks. Esimesed nädalad möödusid head välja), frizura (sasipea), csülok Pékne módra (seakoot),
ühest kontorist teise joostes. Olen Ungaris ringi reisinud, cipőd van (kas sul kingad on), kecskeszakáll (kitsehabe),
kogenud seda päris ehtsat ungarlust ja proovinud ära pea- okosmobil (nutitelefon – otsetõlkes tark telefon) ja minu
aegu kõik ungaripärase (v.a kalasupp). Ja tõepoolest – veel absoluutne lemmik sellel nädalal – “Gyürük ura” (“Sõrmuste
oktoobris oli meil suvi!
isand”). Nalja saab rõhumärkidega. Jutustame piltide järgi.
Kuna ma sõitsin Ungarisse ennekõike õppima, siis alustan Pildil on Paul McCartney. Vajra (üks väga lahe ameerikjutulõnga harutamist sellest. Alljärgnevalt mõned väljavõt- lanna) saab ülesandeks öelda, mida ta koos sir Pauliga teha
ted minu blogist.
tahaks. Olime just õppinud sõna ‘nukk’ – báb. Kui aga seda
„Koolitöö on tõeliselt intensiivne, aga meil käib töö ja vile sõna natuke valesti käänata, saab lause: “Tahaks sir Pauliga
koos. Vahel on tunne, nagu oleks algkoolis – jutustame piltide lapsi teha” (nukuteatri asemel).
järgi, jookseme võidu tahvlini, et esimesena õige arv maha
Ja kuna Erasmuse aeg on ikkagi tudengielu tippaeg, siis:
kriipsutada. (Näiteks ütleb õppejõud: „huszonháromezer
„Reede õhtu läks pikale ja lõppes laupäeva varahommikul
kétszazkilencvennyolc” ja sina jooksed tahvli ette, et umbes sellega, et Daniel ja German mängisid kordamööda kitarri.
45-st tahvlile kribatud arvust leida arv 23 298.) Pärast lõu- Aga selle öö tegelik tippsündmus oli Budapesti vanakraaminapausi on meil alati mõni põnev loeng. Pärast loengut on päev. Nimelt võib kord kvartalis (või oli see aastas?) tuua
pooletunnine paus ja 16.00 algab mänguline keeleprakti- tänavale kõik selle, mida sa enam ei vaja. Vana mööbli, riided,
kum. Õhtuks kipub vägisi uni peale tulema, sest ruumid on mänguasjad, tehnika jne. Seejärel maanduvad kraamihunpalavad ja umbsed ning päev pikk ja pidevat keskendumist nikusse kodutute ja mustlaste hordid, kes tassivad kõik
nõudev. Igal hommikul lõbustame end pinginaaber Mat- selle, mida hing ihaldab, endaga.Varahommikul sõidab läbi
thijsiga ungarikeelsete ajalehepealkirjade lugemisega ja linna autovoor, mille kastidesse kogu see kola, mida öösel
proovime arvata, mida pealkiri võiks tähendada. Tavaliselt mitte keegi ei tahtnud, pannakse. Ja umbes kell kaheksa
arvame ära, aga mõnikord läheb kahe lause dešifreerimiseks hommikul on tänavad täiesti puhtad. Meie meestevägi, kes
veerand tundi. Matthijs on hollandlane, aga tema neiu on polnud enam kaugeltki kõige selgema silmavaatega, leidis,
Ungarist pärit ja tubli noormees tahab „oma ämma-äiaga et ka neil on korterisse uut sisustust vaja. Ma ei unusta vist
hästi läbi saada“, seepärast õpib ta ungari keelt. Igal juhul on iial seda pilti, kui korteri välisuks pauguga lahti löödi ja
meil praksis alati lõbus, sest me räägime omavahel magyang- German, roheline tugitool süles, üle läve sisse astus. Tool sai
lishis (segu ungari ja inglise keelest), mina kirjutan sõnavara nime “troon”, kaeti villase pleediga ja German võttis sellel
eesti keeles ja tema flaami keeles.“
mõnusalt istet. Meie Renataga vaatasime üksteisele ainult
Kuna minuga ikka juhtub, siis...:
kohkunult otsa ja püüdsime seletada, et te ju ei tea, kust
„Pidin ühel õhtul infarkti saama, kui väljast tulles avasta- see kraam pärit on ja kui räpane see võib olla. Umbes tund
sin oma teki alt ühe tegelase. Tulin mina koju, käisin pesus aega hiljem, kui mina ja Renata olime juba magama läinud,
ja hakkasin magama minema. Tõmbasin teki voodilt ära läksid poisid uuesti tänavale. Ja seekord toodi saagina koju
ja teki all oli RITSIKAS. Suur ritsikas. Ja siis hakkas tege- DIIVAN. Suur kolmekohaline pruuni värvi diivan, mille
lane mööda tuba ringi kalpsama. Viimaks sain ta kätte ja kohta Enrico stoilise rahuga ütles, et kui see valge linaga
üritasin teda aknast välja upitada. Meie akna kõrval oli ära katta, on see priima mööbliese. Lisaks tõid nad õuest
suur ventilaator. Korraga tekkis tuuletõmbus ja kardin jäi “jõulupuu” (plastikust kuuseoksad), vana klaviatuuri, pintsli,
ventikasse kinni. Sain tirtsu aknast välja ja hakkasin tulist katkise roboti, pakkepaberit, rösteri karbi (viimase kohta
kurja vandudes kardinat ventilaatori ümbert ära harutama. arvati, et see oli lihtsalt tore leid), naisterahva vaagnaluust
Kümme minutit läks aega, enne kui kortsus olemisega ilus tehtud röntgenpildi, laste joonistustahvli ja vana pontšo.“
oranž kardin lahti saada õnnestus.“
(Keda huvitab, siis minuungari.wordpress.com)

ajatu

Vinho Porto
TEKST: Kärt, reservst

T

argad inimesed teavad rääkida, et J.
K. Rowling ammutas Harry Potteri
loo jaoks inspiratsiooni Portugalist.
Porto vanalinnas on üks suurte akende ja kahhelkividega kaetud kohvik, kus ta kõik lõpuks
paberile kirja pani, ise samal ajal vinho porto’t
(portveini) libistades. Ja Sigatüükakooli
prototüüp on tegelikult… üllatus-üllatus...
Coimbra ülikool! Seesama, kus mina kuus
kuud Portugali maagiat tundma õppisin.
Esimesel aastal Tartu ülikoolis vabaaineid valides avastasin, et hispaania keelte
ja muude ülebookitud poppide keelte kõrval
on võimalik õppida ka portugali keelt, mida
pealegi õpetab keegi eksootilise nimega
Bruno Marques. Kahjuks olid Bruno suured
pruunid silmad loengutesse meelitanud nii
palju õhevil tüdrukuid, et mina sain jaole alles
teisel kursusel.
Kord sattus mulle portugali keele loengus
näppu üks brošüür, kuhu oli suurelt kirjutatud
Coimbra ülikool ning veel midagi sellist, et õpi
portugali keelt ja kultuuri vanimas Portugali
ülikoolis, ja hästi palju pilte õnnelike noorte
inimestega. Kodus lähemalt uurides selgus,
et Coimbra ülikool on üks vanimaid (14.
sajandist pärit) ja tunnustatumaid ülikoole
Euroopas, mille peahoone asub kunagises
kuningapalees. Googlemaps näitas muljetavaldavat pilti suursugusest hoonest ühe mäe
tipul.
Paberimajandust ajama hakates tuli aga
välja, et ajakirjandustudengil ei ole Coimbrasse
saamine üldse lihtne, kui mitte öelda võimatu.
Sellel lihtsal põhjusel, et antud erialal ei ole
Tartu ja Coimbra ülikooli vahel lepingut. Matsin idee sinnaminekust mõneks ajaks maha,
kuigi Coimbra sambad tiirutasid ikka mõtetes.

Selle aasta jaanuaris läksin kolmeks nädalaks Portugali ja Hispaaniasse reisima. Ka
Coimbrast jõudsin läbi käia. Üürikese Coimbras veedetud kuue tunni jooksul tundsin nagu
oleks koju jõudnud. Käisin mööda kitsaid kahhelkividega ääristatud tänavaid, jõin jõe ääres
portveini ning sõin mingisuguseid krabilisi ja
molluskeid. Coimbra ülikool oli midagi palju
enamat kui brošüüril ja googlemaps’is. Sinna
saamiseks tuli üles astuda ühest massiivsest
ja järsust trepist. Trepi tipus oli tõeline ülikoolilinnak: palju teaduskondasid, antiikseid
raamatukogusid, kohvikuid, sööklaid. Aga tõeline iludus oli linnaku lõpus asuv peahoone.
Selline koht, kust õhkub ajaloo hõngu ja mingisugust erilist meelerahu.
Sain kokku ühe portugali keele loengutest
tuttava tüdrukuga, kes oli Coimbras Erasmuse-aastal. Kui Coimbrast lahkudes kõvasti
mõtlesin, et õudselt tahaks sinna pikemaks
jääda, tuli jutu käigus välja, et Coimbra
ülikooli välissuhete osakond otsib endale
parasjagu pooleks aastaks praktikanti.
Reisilt tagasi jõudes ei mõelnud ma kaua,
kirjutasin korraliku CV ja motivatsioonikirja
valmis ning saatsin Coimbra ülikoolile. Aeg
kandideerimistähtaja ning praktika alguse
vahel oli napilt alla kuu. Praadisin umbes
kaks nädalat vastust oodates. Ja kui see kiri
lõpuks saabus, ei olnud liialt aega rõõmustada, sest kahe nädalaga tuli lennupiletid
leida, korterist välja kolida, autokool lõpetada, ülikooli ja ka kooriga läbi rääkida. Ja
loomulikult Portugalis elukoht leida. Peab
nentima, et üks raskemaid asju oli kuueks
kuuks kohvri pakkimine. Kui olin lõpuks
oma eluks vajalikud jalanõud välja valinud,
võisin minna...

Oma laulik varsti valmis

TEKST: Kristiina, I alt

... ja Portugalis avastada, et mitte keegi ei käi
kõrgete kontsadega. Sest teed looklevad pidevalt üles-alla mäge ning tillukeste munakivide
peal võib jalad murda, eriti veinivines olles.
Ja kui kvaliteetse veinipudeli hind on 2 eurot
(restoranis 3), siis on see täiesti vältimatu.
Paari esimese päevaga sain aru, et aasta
alguse reisi ajal Portugalist nähtu ja teada
saadu ning ka varem õpitu oli kõigest jäämäe tipp. Esiteks oli mul vale ettekujutus, et
valdan üsna hästi kohalikku keelt. Sattusin
algusest peale rahvusvahelisse (saksa-hispaania-tšehhi-brasiilia-eesti) seltskonda,
kus uued sõbrad suhtlesid üksteisega ainult
portugali keeles. Mitte et nad ei oleks inglise
keelt vallanud, aga see oli põhimõtte küsimus.
Esimesel tööpäeval otsisin pool tundi välissuhete osakonda mööda ülikooli linnakut taga.
Vigase portugali keelega sain lõpuks ühele
eriti sõbraliku näoga naisele selgeks tehtud,
kuhu mul on vaja minna. Välissuhete osakond
asus linnaku kõrgeimas ja taas pika ajalooga
hoones, kus iga nurga peal oli mõni tuhandeaastane skulptuur või kahhelkivi. Esimese
tööpäeva puhul ilus 20-minutine hilinemine.
Aga kui uksest sisse astusin, ei olnud poolt
osakonda kohalgi ja teine pool ei osanud minu
tulekut oodata. Tööpäeva lõpuks nägin aga
kõik Ana Maria’d ja Joāo’d ära.
Ajapikku sain teada, et minu vastutusalaks
koos kolme kolleegiga on Coimbrasse õppima
tulevad välisüliõpilased, keda oli kokku
3000. Ülesanneteks oli nende abistamine,
küsimustele vastamine ja kogu bürokraatia korraldamine. Lisaks veel mõne ürituse
korraldamine ning ülikooli dokumentide
kujundamine. Kuna suur protsent välisüliõpilastest olid brasiillased, kes ei vallanud

Põuelaulik
TTÜ AM
Staažikamate naiskoorlaste pajatu72
sed räägivad, et ammustest aegadest
313
peale on Tartu Ülikooli Akadeemiline
J. V. Jannsen, F. Pacius
„Mu isamaa, mu õnn ja
Naiskoor proovinud kokku panna ei võiks meie hakkama saada täiesti
rõõm”
täiesti oma laulikut. Algust on tehtud oma „Sukasäärelauliku“ tegemisega?“
L. Koidula, G. Ernesaks
Lauliku viimane laul
kõikvõimalike lusti-, bussi- ja tudengi- Mõeldud-tehtud!
„Mu isamaa on minu arm”
laulikutega, aga täpselt nagu Tallinna
Daamid ja härrad, poisid ja tüdru- Korraldustiimi suurus 10 inimest
linn, pole ühegi taolise ettevõtmisega kud! Maailma esimese ja ainukese Lauliku trükifirma
Tallinna
kunagi valmis saadud.
„Sukasäärelauliku“ saate endale soeRaamatutrükikoda
Ühel päeval võtsid kaks särasilm- tada alates 3. aprillist 2013. Palju õnne Lauliku välja andmise 2005
aasta
set ja teotahtelist neidu TÜANist ja meile!
Eestvedaja
TTÜ ANist julguse kokku ning küsisid Laulude arv
endalt: „Kui TTÜ AM sai „Põuelau- Lehekülgede arv
liku“ koostamisega hakkama, siis miks Lauliku esimene laul
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Sukasäärelaulik
TÜAN ja TTÜ AN
76
400
J. V. Jannsen, F. Pacius
„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”
M. Nurme, G. Ernesaks
„Muusikale”
11 inimest
Trükkal OÜ
2013
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inglise keelt, pidin üsna
kiiresti portugali keele
suhu saama. Telefonikõnedele hakkasin vastama
teisel kuul ja ajapikku
suutsin peale neli korda
üle küsimist aru saada,
mida nüüd täpselt teada
taheti.
Töösse suhtumine oli
portugalipäraselt väga töötajasõbralik. Ehk siis sellist asja
nagu tähtajad või kellaajad seal ei eksisteeri. Esialgu tekitas hämmastust graafikusse kirjutatud pooleteisttunnine
lõunapaus, aga peagi venitasin need päikesepaisteliste
ilmadega kahetunnisteks. Siis kui Roomas, tee nagu roomlased. Aga Portugalis võid teha ka lihtsalt nagu II alt.
Söögid olid uskumatud. Uskumatud selles mõttes, et selliseid asju ükski normaalne eestlane kokku ei paneks, ja kui
hästi need maitsesid – äädikane riis ning friikartulid koos
lisandina näiteks. Lõuna ajal käisin tavaliselt koolisööklas
söömas, kus sai väga odavalt suure kandikutäie toitu, nii
et ma ülejäänud tööpäeva raskuse all rääkida ei suutnud.
Portugalis on söögikultuur väga au sees ja iga õhtusöök on
nagu rituaal omaette. Tavaliselt tuli kokku suur hunnik
inimesi, kellest igaüks tõi vähemalt ühe pudeli veini ja
mingit söögiasja ning siis vaaritati paar tundi, enne sööki
joodi ennast laua alla ja siis kesköö paiku algas söömine.
Seda kõike saatis kitarrimuusika ja mahedad brasiilia
bossad. Ja vahel mõned trummid või suupill.
Tavaliselt olid õhtusöögid meie korteris. Alumise korruse naaber dona Elvira ei olnud selle üle ülemäära rõõmus
ning kui vaja, siis kloppis harjavarrega vastu põrandat,
mille järel meie suupillid vaikisid. Samas oli Elvira väga
uudishimulik ja erksa kuulmisega tädi, kellele meeldis ka
vaiksetel õhtutel kuulata, millal sussid ühest toast teise
liiguvad ning millal tuli kustu pannakse ja seda järgmisel hommikul poest tulles üle tänava vastu tulles sulle
karjuda. Kusjuures täiesti sõbralikult, sest see on oluline

Triin Koch - dirigent
Ene Ahven - koormeister
Viviane Kallaste - hääleseadja

Hooaja 2012/13 juhatuse koosseis
President: Anne Haller
Koorivanem: Karoliina Kalda
I soprani häälerühmavanem: Helena Elme
II soprani häälerühmavanem: Marion Mitt
I aldi häälerühmavanem: Grethe Juhkason

informatsioon. Ja peale seda tuli ta ning haaras enda embusesse ning musitas kõvasti mõlemale põsele. Selline on
kohalik komme.
Nii palju musisid nagu Portugalis kuue kuu jooksul, ei
ole ma vist terve elu peale ka kokku saanud. Kodutänava
restoraniomanikud, üks armas vanapaar, kelle juures korra
nädalas ikka sai õhtustamas käidud, kallistasid igal õhtul
kui töölt tulin. Alguses oli võõristav kui mõni võõras tuli
ning tutvumiseks sind kõvasti kallistas ja musitas. Aga
lõpuks harjus sellega ära. Kallivajadus sai rahuldatud,
põsed lõid õhetama ja silmad särama ning kuus kuud oli
rõõm põues. Inimesed olid nii soojad ja head. Peaks viis
Eestis, eriti selle halliga, samad kombed taasäratama.
Võtsin endale omamoodi eesmärgiks Portugali nii
palju kui võimalik tundma õppida. Elurütmi, söökideveini, keele, kultuuri, kohalikega ja mittekohalikega
puutusin iga päev Coimbras kokku, aga nädalavahetused
sisustasin reisimise, matkamise ja telkimisega. Coimbras olin Portugalis oldud nädalavahetustest kokku kolm.
Ülejäänud nädalavahetused käisin Portos, Lissabonis,
Algarve’is, väikestes mägikülades, põhjas-lõunas, läänes-idas, rannikul-sisemaal. Vahel plaanisin reisi ette,
vahel istusin lihtsalt bussi peale ja vaatasin, kuhu välja
jõuan. Või hääletasin kuhugi, kaasas magamiskott, kaart
ja taskulamp.
Täielik seiklus oli iga kord esmaspäevaks hääletades
tagasi Coimbrasse tööle jõudmine.
Aga alati sujus kõik kuidagi iseenesest.

Hädaabi sõnavara, et Portugalis
sujuks:
Olá – Tere
Tudo bem? – Kas kõik on hästi?
Sim, tudo bem. E contigo? –
Jah, kõik on hästi. Ja sinuga?
Vais fazer alguma coisa esta
noite? – Kas sa teed täna õhtul
midagi?
Nós gostaríamos de beber vinho
tinto. – Me sooviks punast veini
juua.
Nāo sei nada. – Ma ei tea mitte
midagi.

II aldi häälerühmavanem: Aigi Margus
Sekretär: Hanna-Liisa Ennet
Koduleht: Heidi Raidma
Tehniline: Marili Palover
Laekur: Kadri Pool
Noodikogu: Tiia Teder
Riietur: Anni Lember
Müük: Marge Thetloff
U-duur: Annika Oper
Arhivaar: Triinu Arak
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Need silmad, need silmad
(ja huuled)

ei iial unune!
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Lahendus:
1. Marion 2. Epp 3. Leelo 4. Laura-Liisa 5. Merili
6. Tiia 7. Annely 8. Karoliina 9. Ingrid 10. Merili
11. Eve 12. Kristiina 13. Laura 14. Kadri 15. Anni
16. Triinu 17. Karoliina 18. Leelo 19. Triinu 20. Kadri
21. Anne 22. Kristiina 23. Liina 24. Epp 25. Annika

Dirigent: „Tubli, II alt. Peaaegu sama kiires tempos tulite kui teised. Kuigi teid ma
juhatasin oluliselt varem sisse, kui peab.“ (M. Saar „Allik“)
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