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Üks kõigi ja
kõik ühe eest

01.–03.02 Suusalaager TTÜ meeskooriga Piusal
16.–17.02 Laululaager Tartus
28.02
2013. aasta üldlaulupeo naiskooride lugude salvestamine
õppematerjaliks
09.03

Tantsu- ja tutvumisõhtu „Puldis ainult naised” korp! Sakala
ruumides
TTÜ meeskoori korraldatud maskiball „Eksperiment”
Tallinnas
Kontsertõhtu „Richard Ritsing 110” TÜ aulas ning kohtumisõhtu vilistlaskooridega
Eesti heliloojate uudisloomingu esitamine kontserdil „Eesti
Muusikapäevade KOORumine” Tallinnas Mustpeade majas

23.03
25.03
31.03

05.04
Kevadkontsert „Muusikatund” TÜ aulas
18.–24.04 Rahvusvaheline koorikonkurss Maribor 2013 Sloveenias

02.05

Kolime Oeconomicumist tagasi TÜ peahoonesse

02.06

Eesti heliloojate teoste salvestamine ERRi stuudios
Tallinnas
08.06
ENLSi korraldatud naiskooride laulupäev Põlvas
08.–09.06 Triin Kochi kooride VI laulupäev Sulbi laululaval ja Pöksis
27.06
2014. aasta laulu- ja tantsupidu tutvustav kontsert „Aja
puudutus Raadil” Tartu Akadeemilise Meeskooriga

16.08
17.–18.08
19.08

Esinemine Mae leivakoja avamisel
Öölaulupeo laululaager Tartus
Öölaulupidu „Järjepidevus”, koos RAMiga Veljo Tormise
laulude esitamine filmi „Eesti muinasjutud” taustaks

10.09
28.09

Noorte vastuvõtt
Külas käis Andres Raudsepp Kanadast
Viie koori korvpalliüritus TÜ spordihoones ja pidu Tartu
Üliõpilasmajas

Puuduta mind oma tulise palgega
nii et on ilus ja valus.
Puuduta veel, ma palun.
Puudutan Sind oma rahu ja rõõmuga
nõnda palju kui vajad.
Nii on kirjas XXVI üldlaulu- ja tantsupeo
„Aja puudutus. Puudutuse aeg” nimiteoses
„Puudutus”. Kuigi tegelikult räägib lugu millestki muust, leian selles seose ka laulja ja
koori vahel. See on justkui kahekõne, milles
lubatakse üksteise jaoks alati olemas olla, nii
heas kui halvas.
Ja nii ongi. Vähemalt naiskooris, sest see
koor puudutabki sind oma rahu ja rõõmuga ja
just nii palju, kui sa seda vajad. Täpselt samamoodi peab ka laulja koori jaoks olemas olema.
Üks kõigi ja kõik ühe eest.
Kui tuleme kokku, kui leiame mahti, jätame
vaevad ja laulame.
2013. aasta on naiskoorile olnud väga värvikas, sündmusterohke ja põnev aasta. Sellest
värvikusest on oma osa püütud ka naiskoori
häälekandja kaante vahele, et need head
mälestused ikka meeles püsiksid.

05.–06.10 Sügisene laululaager Elva Gümnaasiumis
31.10
Korp! Ugala juubelikontsert, Jonas Tarmi teose
„Peegelpildid” esmaettekanne TÜ aulas

23.11

XIX Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev TÜ aulas

01.12

Piparkoogitaina valmistamine Mae juures ning
tõrvikurongkäik
Jõulukontsert „Ootust täis” Tartu Akadeemilise Meeskooriga Salemi kirikus ja jõulupidu „1001 Araabia ööd” Tartu
Üliõpilasmajas
Jõulukontsert Tartu Ülikooli Kammerkooriga Rannu kulutuurimajas ja jõulupidu Hellenurme veskis

14.12
18.12

Annika,
I alt

LEHE VALMIMISSE PANUSTAVAD
Annika Oper (toimetab), Mark Šandali (küljendab), Triinu Arak, Kristi Kuningas (korrektuurivad, kirjutavad ning aitavad
hüva nõuga), Hanna-Liisa Ennet, Anne Haller, Mae Juske, Karmen Kaljula, Eike Lorents, Marion Mitt, Laura Mähar,
Katriin Oll, Kadri Pool, Leelo Punak, Arthur Raichmann, Rait Sarjas, Pille Säälik, Piret Sütt, Annely Tank, Marge Thetloff,
Maarja Ülper (kirjutavad). Fotod pärinevad (väikeste eranditega) TÜANi, TTÜ AMi, TAMi ja TÜKKi lauljate kogudest.
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Koorivanem
Karoliina

Kui ma ühel novembrikuu kargel päeval meie särava
koorivanema Karoliina imearmsasse koju jõudsin, küttis
ta parajasti ahju. Lisaks Karoliinale võttis mind vastu ka
pisike kiisupoeg, kes oli äsja oma uude koju jõudnud. Maja,
kus nad nüüd kahekesi pesitsevad, oli Karoliinale juba
aastaid silma jäänud ning õnneliku juhuse tahtel sattuski
ta ühel päeval sinna elama. Kiire kodututvustuse järel pani
Karoliina teevee tulele, koogi lauale, võttis kiisukese sülle
ja seejärel hakkasime meie mõnusalt juttu puhuma.
TEKST: Annika, I alt | FOTOD: erakogu
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Kus möödus sinu lapsepõlv? Mis koolis
sa käisid?

Olen täitsa põline tartlane. Sünnist saati olen
siin elanud ja kasvanud. Käisin Karlova gümnaasiumis, aga laulma hakkasin ma natuke
varem. Karlova gümnaasiumi kõrval on selline
lastead nagu Helika. Kuna mina jäin sageli
viimasena lasteada, siis minu hästi tore kasvataja võttis mind käe kõrvale, viis klaveri
taha ja pani laulma. Ja nii ma seal erinevatel
üritustel laulsin. Karlova gümnaasiumisse
tavaliselt otsitakse inimesi, käiakse esinemistel kuulamas ja nii tuligi mulle kutse. Ma
käisin seal 12 aastat, see on hästi tore kool.
Eriti tore on muusikaklasside juures see, et
sa saad nii koorilaulu, hääleseadet, solfedžot, muusikaajalugu ja saad pilli tundi ka. See
arendab teistmoodi.
Kooli koorides laulsin
ma ka.

Muusikakoolis käisin ikka ka. Mingil
määral programmid
dubleerisid üksteist,
aga kooli õppekava
oli natuke taga, veidi
lihtsam. Kui muusikakooli solfedžos oli rohkem teooriat, siis koolis
me laulsime rohkem. Tegelikult ega ma väga
enam ei mäleta ka.

Kas sa teadsid kohe, mis pilli tahtsid
õppida?

Jah. Ma veel natuke kaalusin, aga ilmselt sai
määravaks see, et mu sõbranna õppis viiulit.
Seetõttu tundus viiul hästi tore pill olevat.
Mu isa tahtis millegipärast mulle klaverit
|
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Kuidas tuli otsus ajalugu minna õppima?

Mulle koolis ajalugu hästi meeldis, aga selleks
hetkeks, kui ma lõpueksameid sooritasin, ei
olnud ma milleski üldse kindel. Seepärast
valisin lõpueksamid nii, et mul oleks
võimalikult palju
valikuvariante. Ma
tükk aega kahtlesin.
Vahepeal tahtsin
minna matemaatikat õppima. Kuna mu
pere on meditsiinialal, siis ma tükk aega
mõtlesin, kas minna
arstiks õppima. Aga
need valikud ei
tundunud kuidagi
sobivat. Ja kuna ajalugu mulle meeldis, siis
mõtlesin alguses, et proovin ja kui ma ei leia, et
sellel mingit tulevikku oleks, siis on vähemalt
huvitav õppida.
Praegu olen ajaloo magistrantuuri teisel
aastal ja loodetavasti lõpetan kevadel. Põhiliselt tegelen sellega, et saaksin tööd kirjutada.
Kuidagi aga kujuneb ikka nii, et tööd on oodatust rohkem. Millegipärast tuleb see alati
üllatusena.

Sellele hooajale
läheme vastu pigem
teadmisega, et vaatame, mis me valmis
jõuame ja kui palju
üldse jõuame.

Kas sa käisid
veel lisaks ka
muusikakoolis?

4

sokutada, aga mul on hea meel, et ma viiuli
kasuks otsustasin. Klaverit peab sinna nagunii
juurde õppima.
Viiulit mängin nüüd ülikooli sümfoonia
orkestris. Kuidagi juhtus nii, et kui see viis
aastat tagasi taasloodi, siis hakkas nii minu
ema, isa kui ka tuttavate poolt tulema teateid,
et sinna otsitakse mängijaid. Ma muusikakoolist saati ei olnud viiuliga nii pidevalt
tegelenud. Kuigi muusikakooli juures oli sümfoniett-orkester, kus ma mängisin, aga selle
tase oli natuke teine. Proovisin ja saingi sisse.

|
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Eelmisel aastal tegid sa ka erialast tööd.

Ma olin eelmisel aastal märtsist juunini
laulupeomuuseumis tööl, kus asendasid
kuraatorit. Seal oli hästi põnev. Ma ei pidanud
tegema väga ekskursioone, selleks oli teine
inimene. Kuigi vahel ma asendasin teda ja
see oli ka põnev. Mina sain pigem asju uurida
ja nende põhjal kirjutada väikseid jutte või
näitust planeerida. Selline teaduri töö mulle
meeldib.
Eesti Rahva Muuseum võiks selle poolest
mulle sobida. Seal ma isegi töötasin ühel aastal valvurina. Ma otsisin suveks tööd ja neil
ei olnud midagi muud pakkuda kui ajutine
valvuritöö. Töötasin näitustemaja kõrval,
seal, kus inimesed teevad igapäevatööd. Pidin
olema laua taga, kust ära minna ei võinud ja
midagi teha ei tohtinud. Aga vahepeal ma
salaja laua all ikka heegeldasin.

Sa oled ka ju teatrifestivalil Draama tööd
teinud.

Jah, ma olin nendel Tartu festivalidel kõige
pealt vabatahtlik, kolm aastat PÖFFil. See
inimene, kes korraldab Draama festivali, on
ka PÖFFil tegev ja tema kutsus mind edasi
Draamale. Seal olen kaks aastat järjest pileti
süsteemi ja staabitööga tegelenud. Hästi
põnev on. Töö algab kunagi suvelkuudel ja
siis võtad ennast suvel ja septembri alguses
kolm nädalat täiesti kokku ja juba ongi see
tehtud.

Kui sul nende tegemiste kõrvalt aega üle
jääb, siis millega sa veel tegeled?

Ma mängin vahepeal klaverit. Mul on klaveriõpetaja, kellelt ma aeg-ajalt tunde võtan.
Viimasel ajal on see läinud küll nii, et ma ei
ole jõudnud midagi harjutada. Mulle meeldib ka niisama teatris ja kinos meeldib kohe
väga käia.

ajatu

Praegu oled neljandat aastat kooris,
teisel aastal olid tehniline. Kuidas see
amet sulle meeldis?

Iseenesest meeldis väga, sest seal on nii kindlalt paika pandud reeglid ja kui neid järgid,
siis on kõik väga lihtne. Selline asjatamine
mulle meeldib. Selle koorivanema tööga on
palju rohkem arvamist ja oletamist, tujude
peal mängimist.

Kui sind esimest korda koorivanemaks
valiti, siis mis tunne sind valdas? Kas
mäletad?

Ma mäletan seda päeva päris hästi. Mingil
määral olin ma väga meelitatud, aga samas ma
kartsin ka, et kas ma ikka sobin sinna. Jah, nii
ta oli, natuke muret ja natuke rõõmu.

Oled teist aastat koorivanem. Mis sel
aastal teisiti on?

Mingite asjadega oled harjunud ja oskad
oodata midagi, mis tuleb. Eelmine aasta oli
pigem avastamise asi. Eelmise aasta alguses
oli hästi palju suuri ideid, mida kõike võiks
teha. Sellele hooajale läheme vastu pigem
teadmisega, et vaatame, mis me valmis jõuame
ja kui palju üldse jõuame. Sel aastal teame
koori ootusi ka rohkem ning üritame kõigile elu lihtsamaks teha, et võimalikult vähe
sagimist oleks ning seeläbi kõik võimalikult
mugav oleks.

Mis on sinu peamised ülesanded?

Kui nii öelda, siis ma peaksingi kooriliikmete
üle valvama. Seda eriti noorlauljaid silmas
pidades. Nemad peaks kooriellu sisse viima,
siin on ka kindlasti lauluemadel suur roll ja
ka häälerühmavanematel ja kõikidel teistel.
Aga mingi järelevalve peab olema. Koori üldist
meeleolu pean ka jälgima, et kõik toimiks nii
nagu peab ja kui peaks juhtuma, et ei toimi, siis

tuleks selles osas midagi ette võtta. Kõikide
puudumiste ja hilinemiste koha pealt tuleb
kord majas hoida. Ja muidugi on ka igasugused
jooksvad ülesanded.

Kas sul on koori suhtes mingeid ootusi?

Mulle väga meeldiks, kui kõik need asjad,
millest ma juba eelmisel aastal rääkisin ja
millest eelnevad koorivanemad on rääkinud,
lauljatele meelde jääksid. Ehk ärge puuduge
ja ärge sahistage nootidega. Kui selle saavutaks, siis oleks väga tore. Aga eks soovin
ka, et kõik suudaksid nautida seda, mis nad
teevad. Et ei oleks
muid murekohti.
See on arusaadav, et
igapäeva elu tungib
sisse ja kui päev on
halvasti läinud, siis
võib olla ei tundu
kooriproov ka kõige
paremini minevat.
Aga see on eraldi aeg,
ja kui sa laulad, siis sa
ei pea millelegi muule
mõtlema.

Mida sa sooviksid
tulevastele
koorivanematele?

olemise aasta, ongi kõige meeldejäävam. Jõulukontsert kammeriga, mis oli ülikooli kirikus
on hästi meelde jäänud. Sellel aastal ei olnud
väga lund sadanud ning siis ühes proovis hakkas vaikselt akna taga lund sadama ja see oli
nii ilus. Põhuteater ja Jakobi etendused ning
muidugi ka Kanada on olulised. Aga see jõulukontsert tuleb mul alati meelde.

Ja kuidas koostöö Annega sujub?

Annega läheb väga hästi. Suures osas asjadest
mõtleme ühtemoodi, kui mõtleme ka erinevalt,
siis ongi kaks erinevat maailmavaadet, mida
üritame klappima
panna. Kuid kuna me
saame omavahel väga
hästi läbi, siis saame
kõike jooksvalt arutada. Ja meil on ka
lihtsalt tore koos
olla. Võib olla see on
mingi sugulaste asi ka.
Natuke ühte moodi
näeme maailma.

Mulle väga meeldiks,
kui kõik asjad, millest eelmisel aastal
rääkisin ja millest eelnevad koorivanemad
on rääkinud, lauljatele meelde jääksid.

Kannatlikku meelt. Mingil määral ka avatust.
Kui tuleb erinevate inimestega suhelda, siis
võiks üritada olla võimalikult avatud. Kui
ajada kogu aeg oma joont, siis võib midagi
kahe silma vahele jääda. Enesekindlust, sest
enesekehtestamine ei pruugi kõige lihtsam
olla.

Mis on su kõige meeldejäävamad hetked
naiskooris oldud ajast?

Millegipärast see teine aasta, tehniliseks

Kas te olete
Annega sugulased?

Jah, me oleme
sugulased. Minu
vanavanaisa ja tema vanaisa on vennad. Enne
Anne kooritulekut ma teda ei tundnudki. Kuna
Anne perekonnanimi on Haller ja minu ema
neiupõlvenimi on Haller, siis noorteõhtul
küsisin, et kas meil võiks olla ühiseid sugulasi.
Tema minu käest ei oleks kindlasti osanud
seda küsima tulla, kuna minul on teine perekonnanimi. Mõtlesime natuke ja leidsimegi
ühised sugulased. Kui ma nüüd vaatan, siis tal
on samasugused põsesarnad nagu mul, meie
suguvõsa põsesarnad. Näen neid oma emal,
vanatädil näen ja Annel ka.
U–DUUR
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Mis see suusalaager on?
TEKST: Eike, I alt | FOTO: Ilja Maljutenko

H

iljuti tuli kusagil jutuks kooriliikmete poolt
suur, et ei jõudnud ära oodata, millal sinna Piusa poole
oodatuim sündmus aasta jooksul. Kolman- teele saab asuda! Korraldajatega läksime tublisti päev
datel isikutel poleks ilmselt õrna aimugi, aga varem kohale ja puhkus võiski alata. Kui veedad tihti aega
asjaosalised teavad päris kindlalt öelda, et tegu on suusa- 50 naise seltsis, siis on suusalaager kosilaskooriga vägagi
laagriga. Suusalaager on traditsiooniline rahvasportlaste värskendav. Tutvud uute inimestega, veedad vabas õhus
kokkusaamine, mis paneb silmad särama ja tekitab roh- sportlikult aega ning puhkad argipäevast.
kelt kõneainet. Mõistagi on meil ka igasugused vahvad
Suusalaager pole mingi tavaline lähme-suusatameüritused Tartu meeskoori ja ülikooli kammerkooriga, aga natuke-üritus. Kõik veidrad ideed tehakse teoks ning
TTÜ meeskoor oma olemusega viib koosviibimise täiesti igaüks leiab omale väljundi. Mäed ja imekelgud (LOE:
uuele tasemele. Tundub, et kõik, mida need mehed kor- imekabod) saavad valmis ehitatud ning seelikuga suuraldavad, õnnestub! Mitte et naised asja korraldamiseks satamise peale ei kerki ükski kulmukarv. Mis põhiline
oma panust ei annaks, annavad muidugi, kuid tipi mehed – inimestel on lõbus! Nädalavahetus on täis naeru, laulu ja
tahavad, et üritus oleks äge, ning on valmis sellesse oma rõõmsat meelt. Mul polegi tegelikult vaja ennast ületada, et
aega ja vahendeid panustama.
inimestes asja vastu huvi tekitada – suusalaagrist saadud
Kui eelmisel hooajal esimest korda suusalaagris käisin emotsioon müüb ennast ise. See pole ainult noorlauljate
ja seda (endalegi üllatuslikult!) ka korraldada aitasin, siis veel avastamata jahimaadele viimine, kuigi nii mõnigi
oli pealehakkamine ilmne. Korraldusprotsess ise oli kihvt: lauluema ja -isa jagab oma õpetussõnu, kuidas ühele või
kui päeval arvutisse ei pääsenud, siis õhtul koju jõudes teisele huviobjektile läheneda. See pole ka mingi lähmeootas ees tubli sõnumimeri, mida (vaid mõne erandiga) joome-ennast-täis-üritus, nagu mulle esimesel hooajal
oli väga naljakas lugeda.
tundus. See on parim viis, kuidas oma nädalavahetust
Paar päeva enne ürituse algust oli ootusärevus juba nii veeta!
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Tere kallis Malle*!

kurba kirja, kus Sul tuleb lahti öelda
Äraütlemata suure kurvastusega peame lugema Sinu
s juba esimesel päeval välja puhata.
laagri
orses
sanato
t
suurepärasest võimalusest ennas
nud aasta otsa ka Sinu kehale.
See ei tee paha ainult Sinu meelele, vaid kogu ülejää
d laagrisse sõidul ning meeletunni
Sul jäävad nägemata suurt naudingut pakkuvad
värskendavad protseduurid
vaimu
ka
kui
olukad sotsiaalsed koosviibimised nii õhtul
l kaaluksime ikka tõsiselt varianti
laupäevase päeva esimeses pooles. Ehk siis Sinu aseme
end siiski kuidagi reedel laagrisse kohale sebida.
se ees...(müts maha võetud)...
Peame võtma mütsi maha Sinu siiruse ja enesekindlu
otiivi teenust kasutades.
lokom
u
ondlik
ühisk
e
üritada tulla, maksu mis maksab, kohal
tahtevõime kui füüsilise
Su
nii
ile
proov
lt
tugeva
paneb
Sellise abivahendi kasutamine
all rääkida.)
vormi. (Muudest teguritest võin pärast nelja silma
kõigile suurt rõõmu ja tooks
meile
teeks
tulek
vastu
jaama
a
tordig
ja
lillede
Sulle
l käib sanatoorses laagris
hetke
mise
saabu
õnnest pisaragi silmanurka, aga just rongi
välja nii patsientide vaimse kui
vilgas protseduuride jada, mille interruptus viiks rivist
ohjes hoida võib osutuda parajaks
moraalse tasakaalu ning siis seda hullunud kampa
Siiski-siiski teeme kõik endist
katsumuseks ka kõige kogenenumale hulluarstile.
kui peaksid jalaga taas tasast
l,
hetke
sel
oleneva ja olenematu olemaks Sul vastas
maapinda puudutama.
veel. Ja veel suurem on meil
Rõõmuga aga võime teatada, et sinusuguseid leidub
ekspress-otseliiniga! Ning
lausa
sse
rõõm teatada, et nad saabuvad sanatoorsesse laagri
istekoht pakkuda selles
üks
,
kene*
Malle
kallis
mis kõige toredam, neil oleks ka Sulle,
tore?
see
pole
Kas
imetoredas sõiduvahendis.
hommiku poole ja koos kena
Ekspress-liin alustab Kilulinnast laupäevase päeva
Taaralinna, kus siis vaheläbi
ones
sohvri ning toredate lauluõekestega liigub otsejo
peale võtta. Tolle kena
miga
kanda
leva
kaaso
a
peatusena on võimalik Sind koos Sinug
juhtmevaba sidet pidi,
lset
mobii
da
kteeru
konta
saab
a
sohvri nimi on Peeter ja temag
iooni 5******* või
binats
rikom
kui näperdad oma nutikasse telefoniaparatuuri numb
Aadressiks peab
dusel.
vahen
uvi
saadad talle järelepärimiskirja elektroonilise kirjat
ee.
@hot.
******
siis lisama mitte et kenale sohvrile, vaid
e Sinu saabumist koos UÕL-ga**
Loeme sellega Sinu probleemi lahendatud ja ootam
pumpama.
kikisilmi, et Sinusse taas eluenergiat saaks hakata
Kõikse paremat soovides
Dr. Mezimaguz-Love Härmalill
*Nimi on toimetajale teada.
** UÕL – Ulakate Õdede Liit
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Ühe põlve
lugu
TEKST: Hanna-Liisa, II alt

Sissejuhatus

Elu jooksul olen jõudnud äratundmisele, et on kaks põhilist
reeglit: esiteks – ära lükka ebameeldivaid asju edasi, ja teiseks – ära lükka meeldivaid asju edasi. Esimene reegel on
seotud eduga töös ning teine seondub õnnega isiklikus elus.

Sõlmitus

Sünnipäevad ei ole minu jaoks kunagi midagi head tähendanud. Aastal 1993 oli minu sünnipäeva hommikul meil
kodus köögis veeavarii, mis kuulutas kõik murdeea imelikud mured mulle avatuks. Aastal 2002 oli minu sünnipäeva
hommikule määratud sisehaiguste korduseksam, mille
järel võtsin akadeemilise puhkuse ja seejärel aastase mõtlemisaja järel dokumendid välja. Kümme aastat hiljem,
aastal 2013, olin oma sünnipäeva hommikul telefonis
kõnelemas lugenud ja lihaselise meesterahvaga (vn k.
горячий парень), et leppida nädalavahetuseks erakorraliselt kokku minu murtud kontidele kirurgiline operatsioon.

Teema arendus

Olin veetnud eelneva nädalalõpu esmakordselt (peale
mitmeaastast naiskoor-pakub-lisaks-laulmiseleaktiivset-seltsielu-hoovõttu) pikkade traditsioonidega
TÜAN-TTÜAM suusalaagris seekordse tuusikupealkirjaga „Sanatoorium”. Selle meenutuseks siinkohal
temaatiline salm:
Kaks kopsuhaiget elasid me külas,
üks köhis kodus verd,
üks mässas, mürgeldas ja ulas.
Nad surid lähestikku, ühe ropsuga,
üks vaikselt oma narmendava kopsuga,
kuid teine sootuks südamega.
(kuuldud Piusal)

Haripunkt

Suuski ma ülepea alla ei saanudki, küll aga vigastasin
Piusal teisel päeval meelelahutusliku sotsiaalprotseduuri
„Taastusravi lumel” käigus põlve nii, et koguni jalgugi enam
alla ei saanud. Häda ja viletsus! Ja eks sa seleta siis hiljem
korduvalt ja korduvalt, mis kuramuse kombel su trauma

8

|

detsember 2013

|

U–DUUR

veebruar

tekkis. Ametlikus terminoloogias toimus kukkumine jää
ja lumega samal tasapinnal, sisuliselt aga sumpasin kesteab-miks Lõuna-Eesti kuplite ja orgude nõlvadel põlvini
lumes ja ajasin mingi seletamatu seltskondliku konformismi ajel taga suurt sinist teraapiapalli. Vot nüüd ongi
just täpselt nagu vanarahvas räägib: esimene suusalaager
ei iial unune. Usk, et valu taandub ja turse alaneb, kadus
vastu hommikut ja, naeratanud veel abivalmis seltsilistele
hüvastijätuks kaamerasse, tõmmati kanderaami taga kinni
kiirabiauto uksed.
Kaks kipslongetti asetati Võrus
stabiilselt taha ja ka mediaalsele,
sest põlvekene pallimängul põrus.
Kaks parapatellaarportaali peatselt tehti,
modelleeriti kõõluse transtibiaalset grafti
ning morfiinisüsti saatel koju lubati.
(isiklik ülestähendus)

Pööre nr 1

Sealt edasi sai üllataval kombel ikka veel järjest halvemaks
minna. Võru kiirabis eemaldati liigesest veri ja juhendati
mind kindluse mõttes peale kipsi eemaldamist veel kuskil
suures keskuses asja arstlikult uurima ja üle kontrollima.
Tallinna haiglas võeti kips samal õhtul maha, vaadati
põlve palja silmaga, pandi sama kips kleepsuga tagasi ja
öeldi, et eks ma ikka ilmaaegu muretsen. Mina muidugi
muretsemist ei jätnud ja edasistel uuringutel hinnati põlve
rebestatud ristatiside lõikusevääriliseks.

Pööre nr 2

Mälu petab, aga kirjasõna püsib. Mõned mälestused
haiglapäevilt.
Laupäeva, 16. veebruari õhtul tõuseb palavik 39
kraadini, palun emal järjest villaseid tekke peale laduda,
isa toob soojad kindad, suusamüts on juba peas. Lõikusest
saab peatselt nädal mööda, olen vanematekodus.
Esmaspäev, 18. veebruar. Magdaleena haiglasse, tilguti alla, üksikpalatis. Palavikutab, võimlemist ei tehta.
Hooldaja vahetab peatselt äsjased linad kui ka teki, need
on inimsiluetikujulisena läbi vettinud. Kõndida ega seista
ei jõua, venin karkudel palatiuksele, vaatan kohkunult
koridori – sööginurk on mitmete meetrite taga. Abikutsumise lüliti on käeulatuses, plõksin seda sel päeval ses
seitsmendas palatis seitse korda.
Neljapäev, 21. veebruar. Toitu nüüd enam palatisse ei
tooda, teist päeva käin ise söögisaalis, mis on kolm palatit
edasi. Iga kuue tunni järel leban tund aega tilguti all, vahepeal protseduuride toas seotakse põlv ja võetakse neli
korda verd. Palavik langenud 37 kraadi peale. Harjutame
füsioterapeudiga madala paku peale astumist. Käsitrenažööril varbseina vastas veerandtund väntamist, vasak
jalg esimesele pulgale tõstetud, parem kord siin kord seal.
Järjekorras ootab ratastoolis mees.
Pühapäev, 24. veebruar. Voodiserval kõõludes pesen
kausis esmalt parema ja siis vasaku jala ja panen puhta
särgi. Vabariigi aastapäev.
Teisipäev, 29. veebruar. Füsioterapeudi turvamisel
siirdun trepist üheksa astet üles ja siis jälle alla, rippudes
käsipuu ja kargu vahel ja tehes ühtelugu püüdlikult nalja.
Teisipäev, 5. märts. Randmed valutavad ja väike
sõrm kisub kronksu, protseduuridekavas on tegevus
teraapia randmetele ja sõrmedele. Kisub kohe hommikul
nutule. Hommikune külm kott asendatakse ultramoodsa

kompress-kummikuga. Vasak alajäse endiselt kubemeni
paistes ja tuim, liiguvad ainult mu vaesed varbad, mis on
kui kartulipüreesse torgatud viinerid, lohistan käte abil
jalga voodist maha ja tagasi. Täna juba kaks ja pool korrust
turvatud ja superviseeritud trepikõndi.
Reede, 8.märts. Isa toob kohe hommikul lilli, naistepäev. Protseduurid: kompress, tegevusteraapia,
füsioteraapia. Kõnnime füsioterapeudiga neli korrust
trepist, vahepeal nuuskan nina ja puhkan, fitnessprojektile
kulub 20 minutit.
15.–17. märts. Nädalavahetuseks lubatakse tuju parandamiseks koju. Või noh, peaaegu koju, kuna vajan aktiivset
järelevalvet. Õues endiselt jää ja lumi, klammerdun kramplikult ja küüntega sõprade kargupoiste ja isa käsivarre
külge ja liigun aegluubis. Viimaks tuppa jõudes asun ema
eestvedamisel harjutama seljalt kõhule pööramist ning
muidugi jätkan samuti võimaluste piires viibutamist ehk
siis oma igapäevast ja kokku mitmetunnist personaalset
harjutusprogrammi.
Esmaspäev, 18. märts. Haiglasse tagasi. Vesiprotseduurina täiendavalt bassein: ratastoolis, kargud ja
kompsud süles, toimub eksursioon keldrikorrusele, duši
all seisan nagu bussis, libeda põranda tõttu ja tasakaalu
mõttes ühe käega torust kinni, siis tuuakse jälle ratastool,
liigume basseini äärde, linguga lae alla vinnatult nagu
kanderätikus rippuv vingupunn, vändatakse mind üle
serva vette, kardan maha kivipõrandale või betoonservale
sadada enne vee kohale jõudmist. Lõigatud põlvega jäse
jääb juhuslikus asendis vette heljuma, kuni märkan ta
käega põhja terve jala juurde lükata.
Kolmapäev, 20.märts. Esimest korda kogu selle aja
ning üleüldse päris pika aja jooksul tunnen, et halb ei
ole olla.
Esmaspäev, 25. märts. Kõrvalpalatis mingi nägus
noormees. Enne teda oli vanem amputeeritud jalaga
turske mees ja veel enne seda oigav raugaealine voodihaige. Uuesti nutupäev.
Laupäev, 30. märts. Käin täiesti iseseisvalt duši all,
kahest kargust kordagi lahkumata. See akrobaatika sisustab suurema osa päevast.
Pühapäev, 7. aprill. Kodus, st vanemate
juures. Harjutan toas kõndimist, ema võtab ja
viib ühe kargu ära. Suur tüli ja karjumine.
Reede, 19. aprill. Ärkan iseseisvalt ilma
äratuskella ja äratamiseta. Tänu veebruarikuisele põlvevigastusele esimest korda tunnen, et
olen välja puhanud.

Lahendus

Elu on täis üllatusi: palli mängid kolm minutit, lõikus kestab kolm tundi, oma neljanda
korruse kodunt oled eemal kolm kuud.Tilkhaaval immitseb õnn ja rõõm aga ikka ja
aina õuele tagasi, tuleb jälle talv ja tulevad
tuisud. Astmed ja lävepakudei ole enam
ees ja kõndides ma enam ei teadvusta, kas
jalgealune pind on peegelsile või veidi ebatasane. Olen ma aga selle kogemuse võrra
rikkamana ka kuigipalju targemaks saanud,
seda ei või lubada. Kardan, et mitte. Üks mis
kindel, nüüd on oma kümmekond aastat jälle
hooleta ja miks ei võiks jäädagi nii. Lootus
kustub viimasena.
U–DUUR
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Kes on

Tõre Kati?
TEKST: Tekst Leelo, II sopran ja Annika, I alt | FOTO: Kaspar Kallip

Tõreda Kati liikmed:
I sopran – Kati Teder
II sopran – Leelo
Punak, Eve Rannamäe
I alt – Annika Oper,
Epp Kaleviste
II alt – Kristiina Pruul
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õre Kati on lõbus kuuest neiust koosnev vokaalansambel, mis alustas oma tegevust 2012. aasta
lõpus Tartus. Tõreda Kati kõik liikmed on mingil
ajal laulnud TÜANis ning meie, Annika ja Leelo, laulame
seal siiamaani.
Tõreda Kati nimi jõudis meieni ühe esinemise järel, kus
Katil oli parajasti halb tuju reuma arvestuse tõttu ning ta
oli seal üsna torisev. Tollel õhtul esinesime esimest korda
Herberti nime all, aga kohe, kui meie nimi välja hõigati,
tundus see vale. Seetõttu hakkasime pärast esinemist
mõtlema uue nime peale ning jõudsime Tõreda Katini.
Järgmisel päeval sõitsime tüdrukutega suusalaagrisse
ning sügavama arutelu käigus leidsime, et Tõre Kati oleks
just see kõige parem nimi meie ansamblile. Enne nime
lukkupanemist pidime muidugi konsulteerima Annikaga,
kes sellel esinemisel osaleda ei saanud, ning Katiga, kes
suusalaagrisse ei tulnud, et kas talle ikka sobib, kui me
tema eesnime kasutame. Õnneks oli tollel hommikul
Kati tuju juba tunduvalt parem ning tal polnud selle nime
vastu midagi. Ja Annika, kellele esimese asjana hommikul
helistati, sai telefoni vahendusel aru, et nimeks tahetakse
panna Tore Kati. Igal juhul andis ta oma nõusoleku ning
sai väikese üllatuse osaliseks, kui selgus, et ei tahetagi olla
toredad, vaid hoopis tõredad.
Meie repertuaari kuuluvad nii eesti- kui ka ingliskeelsed
laulud, mis jõuavad meieni kas Kristiina andeka seadmise
läbi (nt „Single Ladies”, „Lady Marmelade”, „Seasons of
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Love” jt) või usina guugeldamise ja heade tutvuste kaudu.
Tellija sooviloo leidmiseks oleme ka Tartu Ülikooli raamatukogu noodiarhiivi puistanud.
Kuna Tõreda Kati liikmed on pärit nii Tallinnast kui
Tartust, siis tuleb enne esinemisi teha proove kord ühes,
kord teises linnas. Mõnikord muudab selline TallinnaTartu maanteel sõitmine meid pisut tõredaks, aga selle
vastu aitab proovipaigas ootav kuum tee (või teinekord ka
šampus ja vein) ning lauljate poolt kaasa võetud maiustused. Lisaks laulmisele meeldib meile ka maiustada, mida
me tihti ka oma proovides teeme. Korralike koorilauljatena
üritame küll oma näpud heast ja paremast laulmise ajal
eemal hoida, aga kui isu on suur, siis tuleb ikka kommipaus
teha. Proovidega käib kindlasti kaasas ka kerge üksteise
nöökimine, aga seda just parajas koguses, et kõik ikkagi
rõõmsa tujuga saaksid koju minna.
Oleme ansambliga ühe aasta jooksul andnud ligi
20 suuremat või väiksemat kontserti. Sinna kuuluvad muidugi kõik uhkemad kooridevahelised
üritused, kust Tõre Kati kuidagi puududa ei saaks.
Senistest ülesastumistest olulisim oli ilmselt meie esimene täispikk kontsert Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kus
esinesime täissaalile. Sellel kontserdil kõlanud lugudest
valmis ka meie esimene plaat, mida fännid saavad ilusa
palumise korral ka endale soetada.
Tõreda Kati tegemistel saab silma peal hoida sotsiaalmeedia vahendusel aadressil www.facebook.com/ToreKati.

märts

Maskiball „Eksperiment”

K

TEKST: Arthur | FOTOD: Kaspar Kallip
allis lehelugeja!

Kõigepealt tahan tänada, et mulle usaldati see väike
leheruum ja saan mõne rea maskiballist kirjutada.
Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor (edaspidi siin
artiklis TAM) on maskiballi traditsiooni üle väga uhke.
Alates 60. aastatest kuni tänapäevani välja ei ole meeskoor
seda traditsiooni mitte ainult elus hoidnud, vaid hingega
korraldanud. See on oodatud sündmus TAMi enda liikmete seas, aga usutavasti ka paljudes teistes koorides ja
kollektiivides, kes sellest traditsioonist osa on saanud.
Vaatamata kaunis pikale traditsioonile on maskiballile
iseloomulik see, et iga kord on see üritus paljude jaoks
täiesti uus ja tundmatu. Viimased kümmekond maskiballi
on toimunud rütmis üle ühe aasta (igal aastal lihtsalt ei
jaksa) ja selle aja jooksul on kõikvõimalikud kollektiivid
oma ridadesse taas hulga uusi liikmeid värvanud. Selgi
korral varakevadel koore läbi käies vaatas kuulajate seast
vastu palju uusi nägusid ja jutt tuli sättida nõnda, et vanad
saaksid kaasa noogutada („õigust räägib, oli tõesti äge
üritus”) ja ka uued tulijad ühelt poolt vanade reaktsioone
kõõritaksid ning teisalt uudishimust nihelema hakkaksid.
Et lugejale maskiballi korralduse eepilisusest väike ülevaade anda, alustaks ma sellest, kus me plaanide tegemisel
asusime. Eelmine maskiball Maardu mõisas oli mitmes
mõttes väga edukas. Üritus oli uudselt pidulik nii teema
kui ka koha mõttes, osalejaid oli piisavalt palju, finantsmajanduslikult oli kõik hästi lahendatud (kohapeal polnud
vaja praktiliselt midagi ehitada ja ega ehitamine ei oleks
olnud ka võimalik: koht oli selline, mida oleks olnud patt
muuta). Tagasiside oli fantastiline, ühesõnaga kõik oli
väga hea. Selles punktis oli vaja nüüd otsustada, kuidas
me saaks paremini.
Tegelikult me ju ei võistle. Me usume, et saab teha head
asja erinevalt.
Mõte läks suurelt lendu, käis ära üle puude latvade ja
kõrgete kaljude, vulises väikestes ojades ja mühises suurtes koskedes. Ja lõpuks oli meil plaan eksperimenteerida
maailma lõpuga. Selline asi ei saa kahtlemata toimuda
mingis ilusas kohas: me lihtsalt ei kujuta maailma lõppu
ette hästi kontrollitud süžee ja tsiviliseeritud keskkonnaga. Tegime julge otsuse lasta mingil osal stsenaariumist

peo jooksul vabalt kujuneda ja proovida üritusel lihtsalt
suunda hoida.
Koht ja selle ettevalmistus kujunes selleaastase maskiballi suurimaks väljakutseks. Ruum oli selgelt suurem
kui meile vaja, aga miskipärast arvasime, et suudame
selle n-ö kunsti ja olmet täis panna. See oli tohutu töö
ja näiteks kütmine omaette peatükk, mille tarvis tõime
200-liitristes vaatides kütust ja rentisime väikese auto
suurused soojapuhurid.
Tohutu töö tegid ära meeskoori mehed ja meid aidanud
kunstnikud eesotsas Pille Kalevistega. Minu jaoks ei olnud
see esimene kord maskiballi korraldada, olen väiksemaid
asju osalejana teinud paljudel varasematel maskiballidel,
aga seekord oli kõike kuidagi väga palju. Iseendale ja üritusele seatud eesmärgid ja võetud väljakutsed olid sellised,
et ega korralikust ämbrist palju ei puudunudki. Aga seegi
oli osa maailmalõpu-fiilingust, mida korraldajad lähedalt
nuusutasid. Kui peol osalejad higilõhna ei tundnud, siis
võib selle kirjutada peoärevuse arvele.
Sensatsiooni või enesepaljastusi ootav lehelugeja peab
siiski pisut pettuma: jah, meil jäi asju tegemata, see või
teine asi läks natuke pekki jne, aga saadud tagasiside põhjal
loeme maskiballi aastal 2013 õnnestunuks. Loodan, et meil
on järgmiseks ürituseks mõned fännid juures. Mainin vaid,
et tehniliselt oleks võinud paremini õnnestuda telenäo
Olaf Suuderi kurja maailmalõpu mastermind-videoetteasted (need ei jõudnud paljudeni) ja arvan, et suurel hulgal
külalistest jäi osa saamata kogu väärt kultuuriprogrammist,
sest esinejaid oli tõeliselt palju. Aga see-eest tasub ära
märkida sensatsiooniliselt hea laulev teater omaloomingulise libreto ja kõige selle juurde kuuluvaga. Kes nägi,
teab millest ma räägin.
TAMil on kombeks, et korraldatud üritused arutatakse
pärast omavahel läbi, tehakse kriitikat ja kiidetakse hästi
läinud asjade eest. Noored mehed kuulavad ja panevad
kõrva taha, vanemad olijad õpivad kogu aeg juurde. Nii ei
väsi me teid kunagi üllatamast ja rõõmustamast, pakkudes
teile alati seda, mida enda juures hea arvame olevat. Aga
mitte kunagi nii hea, et paremini enam ei saaks. Maskiball
aastal 2015 tuleb uus ja ägedam. Kohtumiseni!
U–DUUR
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Kuidas me Mariboris
konkursil käisime
Tekst: Pille Säälik, I alt | Foto: erakogu

Plaan: 1. päev, 18. aprill. Kell 09.30-11.05
Air Balticu lend BT431 Riia-Viin (kohalikud
ajad) Lubatud pagasimäär: 20 kg (1 kott) äraantavat pagasit reisija kohta + käsipagas 8
kg. Toitlustamine lennukis ei sisaldu hinnas.
Pardal arveldatakse eurodes või Läti lattides.
NB! Lennujaamas peaks olema hiljemalt kell
7.30. Palun täpsustada bussifirmaga Tartust
väljasõidu aega ja jätta ka varuaega Riia lennujaama jõudmiseks. Soovitan välja sõita
hiljemalt kell 3.00.
Tegelikkus: Vist sõitsimegi välja kell
kolm öösel. Mis sest ikka rääkida. Selle
talve viimane lumi oli veel minemata.
Maribori koorifestival Sloveenias toimus 12.
korda, naiskoor sai juhtumisi au osaks sinna
lausa kutsutud saada. Konkurente polnud
paraku palju: viis koori ja neist vaid üks mittesegakoor. Korraldajad kutsusid võistlema küll
üheksat koori, kuid elu tegi omad korrektuurid.
Samas võib etteruttavalt öelda, et konkureerivad koorid olid väga kõrgest klassist.
Plaan: Viini lennujaama tuleb vastu MikkReisid OÜ 50-kohaline buss (Ülo Mikk, tel. +372
xxxxxxxx) ja Loodusreisid OÜ esindaja Viire
Vahtra, tel. +372 xxxxxxxx. Bussis on olemas
kuumaveeautomaat, soovi korral saab peatuste
ajal teha kuumi jooke. Palun kaasa võtta oma
kruus ja lusikas, kohv või tee. Kõikide maitsele
sobivat teed ja kohvi ei pruugi meil kaasas olla,
väike valik on siiski esindatud. Bussis on olemas plastmassist topsikud, aga oma kruus on
turvalisem valik. Sõit Sloveeniasse, Maribori.
Lõunapeatuse võime teha soovi korral Austrias, Bad Fischaus, ca 1 sõidutunni kaugusel
Viinist lõuna poole. Tegu on keskkonnakaitsjast
arhitekti F. Hundertwasseri stiilis ehitatud
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teeäärse kauplus-kohvik-peatuspaigaga. Hundertwasser on arhitektuuristandardid pea
peale pööranud: ta laseb puudel aknast välja
kasvada, väetab katuseid, et need oleksid rohelised, teeb sirged jooned kõveraks ja mängib
värvidega nagu laps.
Tegelikkus: Kohe lennujaamas kõndis
üks meiega samal lennul olnud võõras neiu
Monika kohvriga minema. Ei, tegu polnud
vargusega, süüdistada võib hoopis Rimi kaubandusketi kohvrikampaaniat. Probleem
lahendati siiski operatiivselt, sest kuna eestlasest udupäine neiu oli kellegi kooriliikme
tuttava tuttav, saadi ta peagi telefoni otsa ning
ta kobis Viini kesklinna jõudnuna sealt kohe
võõra kohvriga lennujaama tagasi. Meie nuusutasime senikaua lennujaama parkla servas
võililli ja nautisime sooja päikest.
Teel Sloveenia poole avastasime, et reisikorraldaja soovitatud isevärki arhitektuuriga
toidukoht oli maha jäetud. Õnneks leidsime
ühe vähem pretensioonika, aga maitsva toiduga teeäärse tanklaresto.
Maribori jõudsime pärastlõunal. Majutusime meeldivalt nõukaaegsesse ühiselamusse,
tutvusime linnaga ja lisaks söödeti meil veel
õhtul kõhud täis. Mis veel tahta, ilm ka soe.
Plaan: 2. päev. 19. aprill, tegevused
Mariboris.
Tegelikkus: Bussijuhid Ülo ja, hmm, see
teine, olid mõlemad vuntsikandjad. Marili
küsis neilt hommikusöögilauas, kas nad on
vennad. Paraku piirdus sarnasus vaid vuntside
ja elukutsega.
Sellel päeval oli meil esimene esinemine,
õhtul, kohustuslik kava. Läks enam-vähem,
sest kuna naiskoori kevad sisaldas lisaks

konkursile ka muid esinemisi (mis, remargi
korras öelduna, läksid väga kenasti), siis
ausalt öeldes ma ei mäleta konkurssi, mille
jaoks me nii ebaühtlaselt valmistunud oleksime. Aga kes ei riski, see šampanjerit ei joo.
Plaan: 3. päev, 20. aprill, tegevused
Mariboris.
Tegelikkus: Tegelikkuses ma ei mäleta,
kas vabakava ja lõppvõistlus oli samal päeval
või ei. Kontrollisin üle – ei olnud. Igal juhul
saime me vaatamata oma suhteliselt logisevale vabakavale siiski lõppvõistlusele, sest
a) meiega samas kategoorias konkureerinud
Šveitsi meeskoor oli veelgi logisevam, mis siis,
et nad ka Tormist laulsid, ja b) meie olime
paraku ilusamad.
Plaan: 4. päev, 21. aprill, tegevused Mariboris. Õhtupoolikul sõidame Ljubljanasse,
majutus hotelli Park hosteliosas. www.hotelpark.si Broneeritud on 8 neljakohalist tuba, ja 4
kahekohalist tuba. Duširuum ja WC kuulub iga
toa juurde. Mõned 4-kohalised toad on narivooditega, majutuse juurde kuulub hommikusöök.
Hotelli vahetus läheduses leiab erinevaid söögikohti, kesklinn on 10-15 min. jalutuskäigu
kaugusel.
Tegelikkus: Selle pühapäeva hommikupoolikul toimus lõppvõistlus ja ma
vaatasin ise tagantjärele üllatusega, et saime
seal kolmanda koha vääriliselt punkte. Punktimaniakid kiigaku paremale, kus hinded ära
toodud. Olime igal juhul rõõmsad. Konkurss
ise lõppes sama päeva pärastlõunal suurejoonelise buffet’ga Maribori teatrimajas.
Tõesti-tõesti, ma ütlen teile, vein voolas
ojadena! Maitsev toit säras vastu taldrikuteks muundatud peeglitelt ja kui mõni terava

aprill
silmaga kelneripoiss tühjenevat pokaali
märkas, ei lubanud ta sel vaatepildil kaua
kesta. Nagu järeldada võite, kujunes pärast
seda üritust alanud bussisõit Ljubljanasse
läbi vihmaseks tõmbuva ja pimeneva Balkani ülilärmakaks ning kõikidele muudele
lauludele lisaks lauldi dirigendi eestvedamisel ära ja seletati üksipulgi lahti kõik
Pirgo-Petseri laulu mittevägadelikaatsed
üksikasjad. Aknad tõmbusid uduseks ning
bussijuhid ja giid olid vist ainsad kained inimesed kambas (kuigi giidi puhul pole ma
siiski päris kindel). Pidu jätkus Ljubljana
hotelli tubades ja koridoris, õnneks keegi
siiski aknast alla ei kukkunud (naiskoor
majutus 18. korrusel).
Plaan: 5. päev, 22. aprill. Hommikusöök.
Jalutuskäik Ljubljanas, millele annavad
võlu tema sillad ja 19. saj. pärit juugendhooned. Kesklinn, Ljubljanica jõgi, Kolmiksild,
Draakonisild, Prešereni väljak, keskturg,
Frantsiskaani kirik, Ljubljana kindlus.
Kesklinnast leiab ka huvitava suveniiride- ja
kohalike toodete valiku (meetooted, liköörid, puidutooted). Bledi linn www.bled.si ja
vaated Sloveenia Alpidele. Teeme peatuse
maalilise Bledi järve ääres, võimalik on sõita
ajaloolise kirikupaadi pletnaga järvesaarele
ja külastada kirikut. Hochosterwitzi kindlus-Kärnteni liidumaa võimsaim ajalooline
ehitis. Kõrgele kaljurünkale ehitatud kindlusest avanevad ilusad vaated ümbrusele,
www.burg-hochosterwitz.com Ööbimine
Austrias Penzendorfi lähedal asuvas perehotellis, 2-kohalised toad. Vaata lähemalt
www.sonnen-hof.at
Tegelikkus: Hommikul oli hääl ära, huvitav, miks. Jalutasime hommikupoolikul
Ljubljana kenas kesklinnas ja kulutasime
raha, kellel seda oli. Aga siinkohal on siiski
viimane aeg rääkida natuke sellest toredast
riigist. Sloveenias elab vaid kaks korda
rohkem inimesi kui Eestis. Millegipärast
kujutasin sloveenlasi kui pisut lärmakaid ja
teatraalseid itaallastele sarnanevaid inimesi,
kuid tegelikkuses olid nad lihtsalt väga meeldivad, pigem tagasihoidlikud, naeratavad ja
sundimatud. Ilm oli sel aastaajal seal maanurgas eestlase jaoks suvine ja inimestele
näis olevat väga iseenesestmõistetav vaba
aega tänavakohvikutes veini (hea ja odav),
jäätise (hea ja odav), kohvi (vt eelmisi hinnanguid), pere, sõprade ja lemmikloomade
seltsis veeta. Õnneks jäi veinitamise ja kohvitamise aega ka meile. Maribor oli pisike
ja ka Ljubljana kesklinn meenutas pigem
mingit miniatuurset muinasjutulinna kui
Balkani ühe eesrindlikuma riigi pealinna.
Läheksin heameelega sinna riiki tagasi.
Tagasisõidu esimesse päeva mahtus
veel Bledi järve külastus Sloveenia Alpides
– keset järve on saar kirikuga, ümberringi
lumised mäed. Saarele sai romantiliselt:
kaks tugevate pihkudega noormeest tüürisid kaks suurt naisi täis paati ühelt kaldalt
teisele ja tagasi. Hakkas sadama, aga ette
võetud laul „Nokturn” sai ilmselt paljude
jaoks uue romantikakuue ülle.

Esimene kojusõidupäev lõppes Austrias. Vihma sadas, kindlusekülastus jäi ära.
Bussi katus lekkis pisut, tagumistes ridades
avati vihmavarjud. Kui natuke ka Austriast
rääkida, siis bussiaknast, tanklatest ja hotellist nähtuna on tegu ilmselge heaoluriigiga.
Mäed on väga võluvad, faasanid jalutavad
rohumaadel ringi ning värske sõnnikuhais
paneb tõdema, et põllumajandust pole selles riigis unarusse jäetud. Eestis võib ühe
hõlmaga atru vedavaid traktoreid tikutulega
otsida, kuid siin näis neid igas majapidamises ringi vuravat.
Plaan: 6. päev, 23. aprill. Hommikusöök
hotellis. Suundume läbi Austria ja Tšehhi
Poola. Külastame Jasna Gora kloostrit, mis on
kuulus oma imettegeva Musta Madonna poolest. Ekskursioon kloostris. Majutus Varssavis,
Best Western Hotel Portos, 2-kohalised toad.
Poolas teeme peatusi vastavalt vajadusele,
enamasti on tegu teeäärsete peatuspaikadega,
kus kõrvuti tankla ja söögikoht. Poolas ei ole
kaardimaksed igal pool võimalikud, hea oleks
omada ka 15-20 PLN sularaha. Kui see pikk
reisipäev kulgeb sujuvalt, siis teeme viimase
peatuse 100 km enne Varssavit, omapärase
puit-palk-stiilis söögikohas-puhkekeskuses
www.hotel-gorski.net. Võimalik on valida
endale sobiv toit salatitest-suupistetest
kuni suppide-praadideni, teenindus on kiire,
kaardimaksed toimivad. Varssavisse hotelli
jõuame ca kella 22-23 paiku, siis on hotelli
restoran juba suletud.
Tegelikkus: Kloostriekskursioonile me
ei jõudnud, sest teekond läbi Slovakkia osutus ummikuterohkeks ja kui me pool üheksa
Jasna Gorasse laekusime, oli mungast giid
juba oma mungakohustuste juurde naasnud.
Musta Madonnat saime piiluda läbi avatud
kloostriuste, aga palvetavate inimeste rohkus tekitas tunde, et meie turistipilk on siin
küll kohatu. Õnneks oli vähemalt Tesco lahti,
nii et saime endid järgmiseks päevaks toiduga varustada. Hotell mugav, uni hea.
Plaan: 7. päev, 24. aprill. Hommikusöök
hotellis. Vahepeatustega sõit kodu poole.
Hiline lõunapaus Leedus, 19. km nime kandvas söögikohas. Tasuda on võimalik kaardiga
või sularahas Leedu littides. Prae hind 15-20
LTL, supid 5-12 LTL.
Tegelikkus: Mmm, rikkalik hommikusöök oli paljude jaoks lunastus eelmise
päeva vintsutuste eest. Lugesin läbi Rein
Raua „Rekonstruktsiooni” (aitäh, Svea!).
Mitmeid naisi oli vallanud motoorne
rahutus, mis väljendus ohjeldamatus heegeldamises ja patsipunumises, mida ei
loksutanud isegi Poola kahtlase kvaliteediga maanteed. Lubatud toidukoht oli öö
hakul meie sinna jõudes muidugi toidust
tühi. Mae sai viimase portsu, siis lukustati
uks. Oli tunda pahameele tõusu, lisaks haises bussi WC. Õnneks jõudsime siiski enne
nälga suremist koju. Lumi oli sulanud ja soe
kevadine vihm, mis tilkus pähe otse taevast,
mitte läbi bussi katuse, tegi tuju rõõmsaks.
Ja lõppkokkuvõttes oli see reis ikkagi väga
tore. Aitäh, Maribor!

Tulemused
FINAL RESULTS
1. STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM, SWEDEN,
cond. Helene Stureborg: 90,4 points
2. ZBOR KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET
LJUBLJANA, SLOVENIA, cond. Ambrož Čopi:
88,8 points
3. RESONANS CON TUTTI, POLAND, cond. Waldemar Gałązka:87,4 points
4. KAMERCHOR ALUMNI HEIDELBERG, GERMANY,
cond. Werner Glöggler,
4. TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE NAISKOOR,
ESTONIA, cond. Triin Koch: 86,9 points
6. MANNERSTIMEN BASEL, SWITZERLAND, cond.
Oliver Rudin: 84,4 points

RESULTS BY CONCERTS,
COMPULSORY PROGRAM:
1. STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM, SWEDEN,
cond. Helene Stureborg: 89,4 points
2. ZBOR KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET
LJUBLJANA, SLOVENIA, cond. Ambrož Čopi:
89 points
3. RESONANS CON TUTTI, POLAND, cond. Waldemar Gałązka: 88 points
4. KAMERCHOR ALUMNI HEIDELBERG, GERMANY,
cond. Werner Glöggler: 87,2 points
5. TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE NAISKOOR,
ESTONIA, cond. Triin Koch: 86,2 points
6. MANNERSTIMEN BASEL, SWITZERLAND, cond.
Oliver Rudin: 79,8 points

FREE PROGRAM:
1. STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM, SWEDEN,
cond. Helene Stureborg: 91,6 points
2. RESONANS CON TUTTI, POLAND, cond. Waldemar Gałązka: 88,8 points
3. ZBOR KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET
LJUBLJANA, SLOVENIA, cond. Ambrož Čopi:
88,4 points
4. KAMERCHOR ALUMNI HEIDELBERG, GERMANY,
cond. Werner Glöggler: 87,2 points
5. TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE NAISKOOR,
ESTONIA, ˇcond. Triin Koch: 86 points
6. MANNERSTIMEN BASEL, SWITZERLAND, cond.
Oliver Rudin: 85 points

GRAND PRIX:
1. STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM, SWEDEN,
cond. Helene Stureborg: 90,2 points (with one
point deduction)
2. ZBOR KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET
LJUBLJANA, SLOVENIA, cond. Ambrož Čopi:
89 points
3. TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE NAISKOOR,
ESTONIA, cond. Triin Koch: 88,4 points
4. KAMERCHOR ALUMNI HEIDELBERG, GERMANY,
cond. Werner Glöggler: 86,2 points
5. RESONANS CON TUTTI, POLAND, cond. Waldemar Gałązka: 85,4 points (with three points
deduction)
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Laulik kõigile Eestimaa
naiskoorilauljatele

Laulik, mille autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikooli Akadeemilisele
Naiskoorile ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilisele Naiskoorile,
nägi ilmavalgust 2013. aasta suvel. Sellest, kuidas sinnani jõuti,
annavad aimu projekti säravad eestvedajad Kristiina ja Mai-Liis.
TEKST: Annika,I alt.

Kust tuli idee teha naiskooridele päris oma väike
laulik?

maha. Olgu see suusõnaline, esemeline või missugune tahes.
Laulik oli hea võimalus kirjutada ennast hariliku pliiatsiga
hästi-hästi pisikeselt Eesti naiskoorimuusika ajalukku.”

Kristiina: „Idee kasvas (vist) esialgu välja TÜANi
soovist TTÜ ANiga rohkem lävida ja ühisprojekte läbi
viia. Kindlasti polnud kellelgi alguses plaanis teha midagi Missuguste ametimeestega pidite „Sukasäärelauliku”
üle-eestilist, pigem lihtsalt kahe koori suhtlust arendada. valmimise protsessi käigus kokku puutuma?
Juhtus aga nii, et TÜANi poolt sain projektijuhiks mina ja
Kristiina: „Ametimeestega puutusime kokku
kui ma peaks enda ettevõtmisi mõne sõnaga iseloomus- kahel erineval moel: esiteks toetuste ja teiseks autotama, siis pigem on just õiged sõnad suurejoonelisus, kirg ja riõiguste taotlemisel. Toetuste taotlemisega seoses
väljakutse. Ainuõige kaaslasena sellel teel nägin Mai-Liisi, midagi erilist ei meenu, tavaline paberi- ja kirjatöö.
sest meil oli juba välja kujunenud ühisele maailmavaatele Küll aga jääb meile mõlemale eluks ajaks meelde nii
ja iseloomujoontele toetuv tugev sõprus. Teadsin, et tege- mõnigi autoriõiguste taotlemisega seotud lugu.
mist on väga kohusetundliku, andeka ja vähemalt sama Minul isiklikult on meeles üks varajane laupäeva hommik,
kirgliku inimesega kui mina.”
mil ei tahtnud veel teki alt välja pugeda, kuid töö vajas
Mõlemad neiud tõdesid, et lauliku tegemise tegemist. Pidin helistama Hando Runnelile, et küsida luba
ajendiks oli nii isiklik kirg, missioonitunne kui ka laulu „Veskimees” avaldamiseks. Kes ei tea, siis Hando
väljakutse, kuid üks tugevamaid motivaatoreid oli Runneli näol on tegemist äärmiselt omanäolise, kohati
vana hea feminism. „Olime naiskoorikaaslastega aas- tõreda/kibestunud 100% kunstnikuhingega väärikas eas
taid imetlusega kõrvalt vaadanud Tehnikaülikooli kirjanikuga. Kui olin umbes neljandat korda seletamas, kes
Akadeemilise Meeskoori mehi, kui nad erinevatel koos- ma olen ja miks helistan, katkestas ta mind lausega: „Ah
viibimistel demonstratiivselt oma „Põuelaulikud” lahti soo, et koorilaulja, jah? Ja tahate „Veskimeest” laulikusse
lõid ja veatult laule ette kandsid. Nii küpses juba ammu panna? No aga kui nii, siis laulge mulle salm või kaks!”
peas mõte: „Kui meestel on, miks siis naistel ei võiks olla?” Nii ma siis laulsin laupäeva varahommikul voodis teki all
Kristiina jaoks oli Eesti naiskooridele lauliku tegemisel ka Hando Runnelile „Veskimeest”. Muide, me saime autori
eksistentsiaalne ajend: „Ikka kipub nii olema, et kui sa teed nõusoleku. Küll aga ei leidnud „Veskimees” kahjuks teed
midagi väga hästi ja kirega, tahad, et sinust jääks ka midagi „Sukasäärelaulikusse”, sest laulu teine autor, Henn Rebane,

14

|

detsember 2013

|

U–DUUR

igavene

ei suutnud leppida faktiga, et tema kunagine soololaul on
saanud vastu tema tahtmist ülipopulaarseks koorilauluks.
Ta kinnitas, et teeb kõik, et „Veskimees” koorilauluna enam
populaarsust ei koguks.”
Mai-Liis: „Henn Rebane oli ka ainus autor, kes keeldus luba andmast. Seoses autoriõigustega meenub veel
kaks lugu, kus autoriõiguste hoidjad oma kõrge ea ja
kehva tervise tõttu ei jõudnudki isiklikult laulude avaldamisega kirjalikult nõustuda. Esimese näitena võin
kirjeldada Lembit Veevo autoriõiguste saamist. Nimelt
saatsin tiguposti teel kirja Lembitu pärijale Linda Veevole,
paludes luba Lembit Veevo laulude avaldamiseks. Linda
eest hoolitsenud peretuttav Kalev Küttaru luges selle
kirja Lindale ette, kes nõustus ilma autoritasuta laulude
avaldamisega, kuid ei jõudnud oma nõusolekut allkirjaga
kinnitada, sest 15 minutit pärast kirja ettelugemist ta suri.
Teine näide on A. Garšneki pärija Leida Garšnek, kes
samuti enne kirjaliku nõusoleku andmist manala teele
läks.”
Kui küsida, mis lauliku valmimise protsessi käigus
kõige aeganõudvam oli, siis ei oska projektijuhid erinevaid
etappe kohe võrreldagi. Väikese mõttepausi järel otsustati,
et tehnilistest toimingutest kestis kõige kauem laulude
arvutisse sisestamine ning organisatoorsetest toimingutest oli kõige aeganõudvam autoritega suhtlemine, nende
nõusoleku saamine ja autoritasude maksmine.

Milliste parameetrite järgi te laulud valisite?

Kristiina: „Laulude valimiseks korraldasime kõigepealt
suurema kogumise TÜANi ja TTÜ ANi lauljate hulgas.
Kõik said meile saata laule, mis võiksid ühes „Sukasäärelaulikus” olla. Edasi valis juba mõlema koori dirigentidest
ja koormeistritest koosnev muusikaline nõukogu välja
lõppvaliku. Otsustavaks sai fakt, et „Sukasäärelauliku”
näol on tegemist akadeemilise, korralikes 4-häälsetes
(või rohkemahäälsetes) seadetes laulude kogumikuga,
mitte lustilaulikuga.”
Mai-Liis: „Oluline faktor otsustamisel oli ka dirigentide
kogemus ja üleüldine naiskooride repertuaari tundmine.
Nemad teadsid öelda, palju kõnealuseid laule on lauldud
ja kas neid lauldakse aktiivselt ka täna. Sellest teadmisest
oli palju abi. Tahtsime laulikusse panna sellised laulud,
missuguseid lauljad tõesti laulda tahavad.

Kuidas müük läks?

Kristiina: „Lauliku esialgne tiraaž oli 300. Pärast
esimest müüginädalat saime aru, et olime Eesti naiskoorilauljaid tohutult alahinnanud. Laulikud läksid nagu soojad
saiad. Suurendasime tiraaži tuhandele. Tänaseks on lauliku soetanud ligi 60 erinevais Eestimaa paigus tegutsevat
naiskoori, samuti on laulikute vastu huvi tundnud erakollektsionäärid, dirigendid ja raamatukogud. Hetkel on laos
(ehk Mai-Liisi ja Kristiina magamistoas) järel 94 laulikut.
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Teeneliste kõne
[Kõne on peetud Tartu Ülikooli aulas 16. juunil 2013. a.]

T

umedapäine ja viipekeelt rääkiv Tuuli
[Suurkivi], armas kõrgehäälne sopran Silja [Aliste], kunstnikuhingega
Rea [Sepping], venelanna Maria [Loginova]
(kes rääkis rebaste ristimisel Comarketist
ja oma põhjatust kotist), otsekohene ja suur
naiskoori fänn Maarja [Malmet], pühenduv
ja organisatoorne Helen [Lempu], rõõmsameelne ja sportlik Merli [Aksen], eeskujulik
viisipidaja ja tõeline laulufiil Erika [Laidla],
rõkkava naeruga suslik Elise [Pärnamets], selgehäälne spordi- ja tantsulõvi Anu [Salujärv];
Margot, Heidi ja Triinu – need on kolmteist
2008. aastal naiskoori tulnud lauljat.
Kui Heidi ja Margot kohe esimesel päeval
koori tulid, said nad esimesse sopranisse, põhjusega – nad ise valisid sellise juuksevärvi
(Heidi oli siis veel blond..iin). Ene üritas
ka mind korduvalt I soprani juurde istuma
panna (kuigi ma olin lausbrünett), aga ma
jäin siiski punastades endale kindlaks. Esimeses proovis istusin Janika [Aava] kõrval ja
Pille-Kristi [Sääliku-Kuninga] ees, kusjuures
viimased siis arutasid, et huvitav, kuidas täna
ikka eriti ei kõla ja kuidagi kole on täna see
kõik. Ma mõtlesin: „Appi”. Mina ei kuulnud
ju midagi. Ja koor laulab „Sinu aknal tuvid”,
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mis on niigi noorlauljat pahviks lööv. Ja ma
istusin, meenutan, kõrglauljate Janika, Pille
ja Kristi juures. Pille koputas mulle veel õla
peale ja ütles vaikselt, et ärgu ma kartku, et
meie koor kogu aeg nii liimist lahti on. Vabandas, et praegu kuidagi selline imelik on ja nii.
Ma olin endiselt hämmingus. Üritasin siiski
Pillele hästi tavalise näoga otsa vaadata, aga
ütlesin hullumeelse naeratusega „okei” ja noogutasin vist ka veel otsa. Normaalse noorlaulja
kuvandiga sai tehtud üsna kehv sissejuhatus...
Ene juures oli ses osas lihtsam, et kõik teised olid ka noored ja kõigil teistel esines ka
laulmisprobleeme, „kõrvavärdjaid”[1] ja muid
peetusi umbes samas mahus. Igasugune kohe
kokkulaulmine oli muidugi õudne ajugümnastika. Eriti siis, kui nooti ei loe. Isegi Piret
Rips tundus vist ületamatu. Enam nii karm ei
ole – isegi kui kohe välja ei tule, on just need
kõige esimesed kokkulaulmised kuidagi eriliselt mõnusad.
Ja juba rebasena ootasime Ene oivalisi
jutte naiskoori minevikust ja hulludest või
lihtsalt ajastuhulludest seikadest. Need jutud
1 Tegu on kõrvades peituva laulmist pärssiva
omadusega, mida nimetatakse selliselt just naiskooris.

on legendaarsed, neist ei saa ka vanem laulja
kunagi küll.
Triini sõrmed paistsid ka kohe alguses
silma. Muidu väiksed kehaosad, aga kaugjuhtimisfunktsiooniga, ühendatud teiste inimeste
suude, tihti ka diafragma ja ajuga. Huumorist
rääkides, siis Heidi igavene lemmik on HiidAnsip a la Triin.
Kui meie kolmekesi koori tulime, siis ega
esimesel paaril aastal ei tahtnud eriti kõva
häälega suure koori ees oma arvamust avaldada või ideid pakkuda. Meie ajal oleks see
tundunud kohatuna. Distsipliin oli teistsugune, vanem laulja oli rohkem au sees – neid
oli rohkem. Tagantjärele mõeldes on päris hea,
et mõne natuke veidra asja kommenteerimata
jätsime, et oli austus kõigepealt naiskoori
natuke kuulama ja vaatama õppida ja siis
püüda oma isikuga kohanduda ja uut verd
tuua. Aeg on muutunud, aga siiski – tegelikult
tundub, et ka praeguse aasta noored on piisavalt kuulavad-jälgivad, samal ajal keevalised,
hakkajad, arvamusega. Eri aasta lauljatel on
kahtlemata kas just erinev roll, aga vahe. Üks
ongi lihtsalt rohkem laulnud, teine vähem!
Vahe noore ja vanema laulja vahel on see, mis
naiskoori toidab. Kõige paremas mõttes. Aga

igavene

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori see ta on lõpuks tagasi! Ja ometi polnud temaga naiskoori reetnud oleks. Kui kunagi ise kolmemiski ei sõltu mitte sellest, et sa tuled laulma, õieti suhelnudki. Laura heast maitsest toi- kesi läheme – hea on teada, et oled tegelikult
vaid sellest, kui kauaks sa siia laulma jääd, dus, riietes, naudingutes – no mis siin rääkida. tagasi oodatud ja sinust tuntaks puudust.
mida selle ajaga peale hakkad.
Svea [Pärsimäe] uskumatu intelligents, soe
Mõtlesime teenelistena rääkida osast
Veider on mõelda, et naiskooris käimine süda ja tema võrratu, erakordne huumor – sel- naiskoori probleemidest ka otse, vaadates
ei ole katkenud mitte ühelgi aastal alates line naine! Ja on võimatu üle saada Svea pojast, naiskoori piiridest kaugemale. Kui püüda
Teise maailmasõja lõpust. Ei ole katkenud hurmur-Siimust – teismeeas noormees ja käsitada probleemi laiemalt, siis on meil
alates 1945. aastast... See tähendab, et midagi emadepäev Kanadas – see oli kadestamisväärt. kolm probleemi: kooris ei laula ühtegi neegpeab olema ja ongi? sellest kõigest jäänud ka No ja Kristina [Tõnismäe] otsekohesus, mis rit, ühtegi meest ja meil ei ole sooneutraalseid
praeguse koosseisu sisse. Ja mina olen nonde on tõeliselt puhastav. Ja Ragne [Kasesalu] riietusruume. Üks venelane meil peaaegu juba
lauljate järeltulija.
arukad ja kindlad sõnavõtud. Ja on uskumatu, oli, aga venelane pole küll kellegi neeger[2].
Kujutage ette ühte punasevõitu 1960. aasta et kooris laulab päris veskiemand [Mae] ja Mis on sellel pildil valesti? Quo vadis, naislaulupidu vene ajal. Laulupeo lõpus on kõla- me lähme päris oma kooriõe leivaahju oma koor? Margot ütles, et rootslastel on ilmselgelt
nud kohustuslik „Tallinna marss”, aga koorid lauluga avama. Laura-Liisat [Muru] on alati liiga palju aega – käigu põllul ja tehku tööd
lavalt ära ei lähe. Paar TÜANi lauljat võta- huvitav vaadata – stiilitunnetus on märgatav –, aga õed, kuidas suudame panustada Eesti
vad vist koos TAMi ja ehk ka teiste ülikooli ja jutt pühenduv. Tiia [Prits, end. Teder] ütleb eksportmahtude kasvu, kui oleme 21. sajandis
kooridega üles „Mu isamaa on minu arm”. ikka otse, kui küsida, ja Leelo [Punak] – no 20. sajandi mõtteviisiga? Mis on sellel pildil
Isegi kui keegi üritanuks seda väga hakata samasugust verbaalsust peab otsima. Piret valesti? Algaval hooajal kutsugu iga laulja
maha suruma, siis teate, see kasvas nii kiiresti [Sütt] kui I soprani soloist on omaette nähtus, koori mehe ja neegri! Või siis, meesneegri.
laulukaarde välja – kõik laulsid! Valitsus oli ja pealegi nagu ütles kunagi üks rase laulja – Ilusa, aga mitte Tallinnast. Mis neid lapsi
olnud suhteliselt hirmul, et mis nüüd saama isegi lapseootel olles ei tule Piretil puusade pealinnale ikka juurde teha.
hakkab ja mis jama sest kõigest välja tuleb. juurde sangu! Pireti kasu-lauluema Kristi
Muide, ülikooli naiskooris laulmine teeb
Ernesaks mõistagi lavale ei läinud... Aga lau- [Kuninga] teadmistepagas ja kindlakäeline kuulsaks ka. Olin hiljuti Tallinnas ühel muulukaart polnud võimalik loomulikult peatada asjatamisoskus on eeskujulik. Ja Liina [Viks] sikaüritusel. Tutvustan ennast, öeldes, et mu
– „Mu isamaa...” kestis. Seltsimees Käbin olla – ärakarand sopran, kes maalähedase mõtte ja nimi on Triinu. Ja täiesti võõras noor muuviimaks öelnud, et ah, kui nad tahavad, laulgu kaunite lokkidega jutuvestjana sobib alti nagu sik küsib: „Aa kas oled Tartust? Sa laulad vist
see oma isamaa laul siis ära. Ja laulupeo juht valatult. Sellised naiskoori märgi kandjad lau- TÜANis? Jaa, ma olen ise ka Tartust pärit ja
viiski Ernesaksa käe kõrval pulti. Ja Ernesaks lavad meie kooris!
tundsin näo järgi ülikooli naiskoori laulja ära.”
juhatas. Seda tegid meie koori lauljad. Alates
[Armsalt] Kõigil noortel võiks olla sees Sõnad on üleliigsed – ma olin kuulus!
järgmistest laulupidudest kuulub „Mu isamaa see tunne, et mina kavatsen küll teeneliseks
Tartu Ülikooli peahoones on see mingi lõhn,
saada või veel kauem siin kooris laulda. See mida esimestel aastatel alati siia sisse astudes
on minu arm” ametlikult laulupeo finaali.
Ja teate, kui Kanadas eestlaste vanadeko- mõte, et huvitav, kas mind ka kunagi „koori kõik tähele panevad. Selline spetsiifiline, keedus [Ehatares] see vanem naine vanadusest ilmasambaks” peetakse. Ja teate, olgugi et see miahoonelik?, vana peahoone lõhn. Ilmselt on
väriseva, aga kindla häälega meiega teisel on lihtsalt järgmine, 5. aasta, mis saab läbi, ja kõigil meil sellest mingi mälestus. Mina seda
korrusel „Ei saa mitte”-t kaasa laulis... See on valitud just see viisaastak, mida siis lausa lõhna niisama enam ei tunne. Sotsiaalteadon olnud meie privileeg, see on olnud meie koori ees Tartu Ülikooli aulas meeles peetakse, lane ütleks, habituatsioon, harjumine – aju
õnn. See on kummardus meie vilistlastele, siis see saab tõesti oluliseks. Et mina nüüd ei suuda kogu aeg kõike uue ja nn salvestameie dirigentidele ja veel millelegi. Või kui olengi teeneline, mul on koori ees teeneid ja misväärsena võtta. Ka väga olulised detailid
naiskoor laulis „Carminat”, või kui naiskoor koor tänab mind selle eest.
saavad aastate jooksul teistsuguseks – need
pidutses Åbo meeskooriga, või kui Helene
Alguses oli naiskoor meie elu, nüüd on meie muunduvad millekski muuks uueks. Millest
[Urva], Maarja [Ülper] ja Mae [Juske] rääkisid elus naiskoor. Käib kõrval ja on. Kusjuures on mingil hetkel...tohutult kahju. Ja muidu
meile enne juubelikontserti proovis armastu- rabeled ju küll selle pärast, aga on veel keegi ja unustadki ehk ära, et alles nooruke laulja oled,
sest. Aga juba Tartu Ülikooli kohvikustki leiab veel miski, mis vajab ka aega. Ja teed valikuid. aga kui vaatad kõrvalt neid päris kuldkõrisid,
tõe: „Rääkida muusikast on sama, mis tantsida Mõni suudab valikuid teha oskuslikumalt, päris Ilmasambaid, räägid vilistlastega, siis
arhitektuurist.”. Meie koor on väga ilusa ja mõni ei suuda. Nii see on.
saad aru, et vau, sellised on need naiskoori
olulise pagasiga ja me kirjutame seda järjest
Ja nii see peabki olema. Selles mõttes ei ole Naised.
juurde. Me ise oleme need, kes koorile värvi see viis aastat lihtsalt viie või nulliga lõppev
Suured kingad, kuhu mahtuda, aga on uhke
annavad. Ei pea olema ülivärvikas isiksus, aga ümmargune arv, vaid täitsa selline hea aeg, olla üks kandjatest. Loodetavasti vääriliselt.
Asendamatut koorilaulu teile ja,
tuleb austada seda, kust oleme tulnud, austada et oled igasuguseid asju kooris juba näinud,
vivat, crescat, floreat!
teda, kes kõrval.
tunnetad koori järjest paremini, oled omaTriinu Arak, I alt
Me küll mõtleme endast kui pillist, aga ano- enda elus paljudele asjadele mõelnud, midagi
Heidi Raidma, I sopran
nüümsete lauljatega küll tegu pole. Ei lauljate kogenud.
Margot Hein, I sopran
Mina olen tänaseks päevaks mõelnud neli
jaoks, ei dirigendi jaoks. Ei laululises, ei muus
mõttes. Ega seda ei oskagi..kuidagi kirjeldada... korda, et ma ei soovi enam naiskooris laulda.
Mida tähendab, kui Pille tunnistab häälesea- Kaks neist esimesel aastal, kaks hiljem. Mardes dirigendile kõva häälega, et jaa, ma ise got mõtles ühe korra, et enam ei taha, ja läks
laulsin valesti, tema (ehk noorlaulja) laulab ka. Aga tuli tagasi. Võrreldes meie esimese 2 NB! Kõne kirjutajad ei pea viha teiste nahavärmeil siin õigesti. Pille kohusetundlikkus, aastaga on mõned asjad muutunud, mõni asi vide või rahvuste vastu. Tegu on tundliku, aga siiski
aatelisus. Või kui Laura [Mähar] tuleb ühek- on jäänud samaks. Ja nii on igal lauljal olnud huumoriga! Lähemal uurimisel ja meenutamisel
sakuisest välislähetusest tagasi ja kivi langeb oma põhjus ja oma aeg, millal minna või kor- saab lugeja aru, et terve lõik on ajendatud ühiskonna
vaikides, aga siiralt naeratades südamelt: huuh, raks ära käia. See ei tähenda, et ta kuidagi nüüd toonastest päevakajalistest teemadest.
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Kaks ühes: naislaulupäev ja Pöks käsikäes

N

Tekst: Annely | Fotod: Kaido Muttik

ovember. Külm tuul. Sajab vihma
( ja taevas teab, mida kõike
veel!). Aga see lugu ei räägi teps
mitte vihmasest martide ja kadride lemmikkuust, vaid teeb ajarännaku möödunud
suvesse. Seab sammud ühte laulupeorongkäiku. Täpsemalt sellisesse, milles marsivad
pärjalintide lehvides Tartu punaseelikud.
Kuupäevaks on 8. juuni 2013. Tere tulemast
üle-eestilisele naislaulupäevale Põlvasse!
Juba hommikupäike annab lootust, et ilm
kisub palavaks. Naiskoorid (proovides nagu
ikka kombeks, mõningate hilinejate ja puudujatega) rivistavad end laululavale. TÜAN
eeskujulikult kõige ees. Koorilaulja peab
teadupärast olema ääretult hea kohanemisvõimega. Seda ka siis, kui mõni dirigent lööb
takti nii, et kohe sugugi aru ei saa, mis tempos
ja kust nüüd siis täpsemalt peaks laulma. Ega´s
midagi hullu olegi – hoia lihtsalt ise fookus (ja
mõistus) paigas.
Proov sujub ja naiskoori suureks rõõmuks
jõuavad meieni ka päris oma „Sukasäärelaulikud”. Sööme supi ära ja lidume bussi riideid
vahetama. Keegi otsib tulist kurja vandudes
oma sõlge, mis näikse olevat kuhugi bussi
avarustesse jalutama läinud. Hirmus palav on.
Kontsert kulgeb üldjoontes päris kenasti ja
vett kulub nagu kõrbe-ekspeditsioonil. Seisame esimeses reas kaks tundi järjepanu püsti.
Lauspäikeses. Kujuta nüüd ette, kulla lugeja, et
paned selga villase kampsuni, jalga karupüksid,
pähe läkiläki ja lähed 90-kraadisesse sauna.
Siis seisad püsti ja huugad torust nii kuis tuleb
ülemist sol-nooti. Piiiiiiiikalt. Exempligratia.

Ent eesti naine on tugev naine, ei murra teda ei
uss ega püss. Laulurõõmu jagub veel bussiski,
kui oleme teel Triini maakoju.
Seekordne traditsiooniline kooride ühiskontsert toimub hoopis õhtul. Rahvast on palju
ja laulud saavad korraga niisuguse kerguse ja
lennukuse, et nii laval kui lava ees on ütlemata
hea olla. Sulbi laulupesas peetud ühislaulmisele järgneb sume ( ja harjumuspäraselt
veini- ja laulurohke) suveöö. Mina ei mäleta,
mis kell ma magama läksin, aga aeg oli kaugelt
üle kahe-kolme.
Üks mu lemmiklaule naiskoori repertuaarist on Tormise „Suveöö”. Olgu see Eestimaa
suvi kui üürike tahes, „istub suveöö mu kõrvale
õuel ja kõneleb: „Kuula!”„. Kuula siis ometi –
aeg-ajalt vaikust. Ja muusikat iseendas.

Herr Kasterpalu arengupotentsiaalist

H

Tekst: Laura, II alt

oolimata
seekordse
Tartu staarinimeste paraad oli vaat et esmaklasöölaulupeo „Järjepidevus” siline (Vaiko Eplik oli vist ainsana puudu),
über-populaarsusest, üritusele filmimees Sasha sai näha palju rinnahoidjates
kohalesaabunud rahvahordidest ja lauluväl- naisi ja seejuures täiesti džentelmeniks jääda,
jakul valitsenud isamaalistest meeleoludest, ühesõnaga üllatusi jagus.
Tõrv meepotis või sade veinis, kui soovite,
mille kirjeldamisel tuleb klišeedest puudu,
jäi peale seekordset öölaulupidu sisse õõnes oli pigem see, et muusikalise elamuse saatunne, vähemalt mulle, umbes selline, nagu miseks ja andmiseks olime ise päris palju
(tsiteerides M. Timmermanni Eesti Som- panustanud, aga see, raisk, jäi tulemata endast
meljeede Assotsiatsioonist) „oleks eelmisel sõltumatutel asjaoludel. Asjaolusid siinkopäeval kolm klaasi liiga palju Uue Maailma hal loetlema ei hakka, nimetame neid näiteks
mõttetute tanniinidega Pinot Noir’i joonud”. force majore’iks – kindlustus ei hüvita.
Üritus tervikuna läks kindlasti korda,
i-le pani homeerilise täpi kolleegi küsimus
läks väga hästi korda – mu meelest oli nii üritusejärgsel päeval: „No Laura, kas see
proov RAM-iga (Mikk Üleoja!!!!) kui ka tõesti oligi nii mõeldud? Pool tundi!! Järjest!!!
repertuaar hullult vinge (ütleks, et oli suur KOORILAULU!!!! Miks!!! Miks Tõnis Mägi
potentsiaal elamuse saamiseks), Mae sai teha „Koitu” ei laulnud?!” Siinkohal juba naeratasin
debüüdi noodihoidjakarjääris, kodumaiste malbelt.
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Uue Maailma veini pohmelus taandus minu
jaoks alles siis, kui lugesin Mikk Üleoja saadetud kirja, mida Triin kooriga jagas. Lõpetuseks
teilegi üks soe väljavõte sellest:
„Olin peale Tartu afääri mõned päevad
telgiga võsas. Jõudsin nüüd tagasi elektrooniliste sidevahendite manu. Palun edasta
oma koorile suur ja südamlik tänu nii päevaste kui ka öiste jõupingutuste eest. Nii
kogu koor kui ka solistid tegid nendes ebainimlikes tingimustes suurepärase soorituse.
Au ja kiitus!”
PS! Kogu seda keerulist olukorda tulekski
tegelikult tõlgendada kui naiskoori suurt
triumfi – me jäime välja vilistamata olukorras, kus väljavilistamise tõenäosus lähenes
ühele. Me ujusime!, eesotsas Pireti ja tema
soologa. Uhke värk!

august

Lugu
unistuste
täitumisest
Tekst: Piret, I sopran | Fotod: Marili Palover

E

las kord üks naine, kellel oli üks
vesiveski. Naine oli juba aastaid
veskit elus hoidnud, seda tohterdanud ja kaunimaks muutnud. Veskist oli saanud
tema elutöö ning seetõttu kutsuti naist ka Veskiemandaks. Tema juures käisid inimesed kaugelt ja
lähedalt, perekonniti ja gruppide kaupa, ikka selleks, et
näha, kuidas viljast saab jahu, mannat, tangu ning muud
head ja paremat. Oma külalisi kostitas Veskiemand alati
imemaitsva kakuga, mida ta hoole ja armastusega ahjus
küpsetas. Veskiemandal oli palju unistusi. Üks neist oli
rajada veskisse leivakoda, et saaks küpsetada leiba tõelises
leivaahjus ning näidata ja õpetada seda kunsti teistelegi.
Veskiemand ei lootnud hea õnne peale, vaid haaras härjal sarvist: kirjutas projekte, otsis arhitekte ja ehitajaid,
lõpuks leidiski. Aega kulus palju, kuid viimaks see juhtus –
Veskiemanda leivakoda sai valmis.
Veskiemandal oli veel üks unistus. Et seda pidulikku
sündmust väärikalt tähistada, soovis ta, et Naiskoor,
kuhu ta isegi kuulus, tuleks leivakoja avamist oma
lauluga kaunistama. Ja nii juhtuski, et ühel kaunil
augustikuu pärastlõunal saabus veskisse karvaseid ja
sulelisi, teiste seas ka Naiskoor. Veskiemand oli külaliste
rõõmustamiseks katnud laua enda valmistatud toitude
ja suupistetega. Ülihead hapukurgid, maitsvad pirukad

Veskiemand Mae
küpsetab oma uues
leivakojas kõige
maitsvamat leiba.

Tänukummardu
s Sulle,
mu kallis nais
koor!
Unistus naisko
ori laulmisest
leivakoja
avamisel maand
us mu mõtteisse
juba ehituse alguses. Se
e tundus nii va
jalik ja õige,
sest naiskoor on
mu elus tähtis
ja veski
on tähtis.
Ma ei hakkagi võ
rdlema, kumb tä
htsam,
sest mõlemal on
oma roll kanda
ja kõik see
on läbi põimun
ud katkematult
viimase 16
aasta jooksul,
katkendlikult ag
a juba 25
aastat.
Aitäh, koor, ai
täh, Triin ja En
e, et kaunistasite unusta
matult Hellenu
rme veski
ja kogu küla su
ursündmust.
Tajun siiani, ku
idas leivateod lei
vakojas
on lauluga õnni
statud.
Mae, II alt
Hellenurme ve
skiemand

ja koogid, õunamahl. Loomulikult sai sisseõnnistatud peo aukülaline – leivaahi (mis sellest, et
kord oli ahju juba katsutud). Soe leib võiga viis lihtsalt
keele alla. Naiskoor andis meeleolu loomisel oma osa:
hoolimata sellest, et Naiskoor kohtus Dirigendiga leivakohas esimest korda pärast suvepuhkust, polnud kõlal
väga vigagi. Veskiemanda emotsioonidest pakatavad
tänusõnad tõid nii mõnelegi osalejale pisara palgele
ning uskumatult armas oli luulepõimik, mille esitas
Veskiemanda Õpetaja koos oma praeguste õpilastega.
Hämmastava innu ja meisterlikkusega deklameerisid
nad luuletusi kodust ja leivast.
Pärast tordi söömist laulis Naiskoor värskes õhus heatahtlikele kuulajatele veel mõned laulud ning tervituslaul
kõlas koorikaaslasele, kes siirdus Naiskoori juurest teistele tegudele.
Oli kaunis õhtu ning loodetavasti jäi rahule ka Veskiemand. Tema toimetab endiselt veskis ning silmapiiril
on juba uued unistused. Jõudu ja jaksu talle nende unistuste teoks tegemisel!
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september

KORVPALL AD 2014
Kes minevikku ei mäleta, see… peab
minema arhiivi. Või lugema seda meenutust, aitab ka. Pisut.
28. septembril 2013. Issanda aastal sai
Tartu Akadeemilise Meeskoori korvpallimeeskond TTÜ AM-i meeskonnast jagu
tulemusega 55 : 43. Põhjus oli lihtne:
eelmisel aastal, küsides Tamarilt enne
mängu: „Kus karikas on?”, sain vastuseks
võimaluse näha põgeneva tipika selga,
kadus teine kaubandusse kiiremini kui
bariton baari. Tulemuseks oli kartulikorvitäis Saku õlut. No tegelt ka, milline
tartlane selle nimel pingutada viitsib?
Sellel aastal oli õige karikas kohal ja tulemus oli ka õige.
Kõik see trall toimus juba kuueteistkümnendat korda. Allakirjutanul on
neljateistkümnel korral olnud võimalus
küünar-, hüppe- ja õlaliigeseid pidi selle
sündmuse juures ja sees viibida, viimased
n korda ka korraldustoimkonna liikmena.
Oh aegu! Ja kõik need aastad (n) on naiskooripoolne kaas(pea)korraldaja olnud
Kristi, kelle kasutegur on äärmiselt kõrge
kõiges, mis puudutab töö teaduslikku
organiseerimist. Iseäranis kaunilt avaldus see eelmisel aastal, kui ühel hetkel
tekkis põhjendet hirm, et joogiasutuses
TÜÕV (Teeme Ühe Õlle Veel) võib lõppeda humalahurm. Meeskoori liikmed ei
saanud ei anumise, palumise ega ähvardamise peale rangelt valvurineiult luba
minna OMA ruumi joogipoolist juurde
hankima, seevastu Kristi sai senituvastamata põhjusel (ei mingit vihjet soolisele
diskrimineerimisele) kenasti meeskoori
laoruumi sisenemiseks vajaliku loa.
Korraldamisest on võimalik tunda
suurt rõõmu. Kõige suuremat rõõmu said
korraldajad tegelikult tunda aastal 2011,
kui üritust korraldasid rivaalid Revalist.
Aga ka Tartus umbes 120 inimesega koosviibimise läbiviimine on olnud meeldiv
kohustus. Korraldamine on meil üldjuhul käinud nii: korraldustoimkond tuleb
kokku, Kristi kirjutab üles kõik ideed, mis
välja paisatakse, pärast otsitakse teostamist väärt mõtted segadikust välja ning
viiakse ellu. Nii hästi või halvasti nagu
oskused lubavad. Siinkohal olgu tänatud
maani kummardusega kõik abilised nii
Tartust kui ka Tallinnnast, kes on aidanud
neid mõnusaid koosviibimisi läbi viia.
Tahtsime head, välja tuli nagu tahtsime
(subjektiivne hinnang). Aga et liiga palju
korraldamisrõõmu pole ka tervisele hea
ning et Kristi ideede jäädvustamise kirjapaber on otsa saanud, siis – ausalt – meie
edaspidi enam nii ei tee.
Lubaduse annab Rait ja Kristi on sellega nõus.
Allkirjastatud emotsionaalselt
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Korvpalliürituse
tants 2013
Tekst: Kadri, II sopran | Fotod: Peeter Säälik

O

li jällegi käes september , korvpalliüritus lähenes. Võtsin ka sel
aastal liikumiskavade õpetamise
enda kanda, kuid esmalt tuli tantsutrupp
kokku saada. Paljud eelmise aasta tüdrukutest enam ei osalenud ja vabatahtlikke
oli algul ainult kolm (koos minuga). Kui
eelmisel aastal oli tantsijaid palju ja kõik
tulid ise tantsutundi kohale, siis seekord
käisin eraldi vestlemas ja tüdrukuid veenmas – ilmselt pelgasid paljud, et ma teen
liiga raskeid tantse (aga ausalt, kõik tantsud on olnud täitsa õpitavad!). Lõpuks
kandis veenmistöö vilja ja kokku tuli 8 tüdrukut: tublid tantsijad Marion, Eike, Maris,
Helena, Marge, Stiina ja noorlaulja Maria.
Eelmisel aastal oli mul kohe alguses kindel
plaan olemas, mis tantsud teeme. Seekord
tuli nuputada, mida publiku üllatamiseks
teha. Otsustasime teha neli tantsu, et igal
time out’il ja vaheajal oleks mingi etteaste
olemas. Sõelale jäi hip-hop, kõhutants, päris
kisakoori tants ja midagi veel. Aga mida?
Alguses, kui kutsusin kooriliikmeid tantsutruppi, hõikasid Laura ja Pille tagareast, et
nemad tulevad tantsima siis, kui ma teen
Winny Puhhi. See tundus põnev! Kui laul
oli valitud ja idee olemas, selgus, et Laura ja
Pille siiski ei olnud nõus osa võtma – leidsid
kohe igasuguseid vabandusi. Eks me tegime
siis selle tantsu ilma nendeta.
Peale igat teisipäevast ja neljapäevast
proovi veetsime paar tundi tantsutrennis.
Võtsime proovis tantsud ka videosse, ikka
selleks, et igaüks kodus salatrenni teha saaks.
Ka kõik riietus sai detailideni läbi arutatud
ja üle vaadatud. Kogu protsess ise oli lõbus
nagu alati, palju naeru koos keha trimmiva
tantsuga: pidin pidevalt ohjeldama ekstaasis tüdrukuid, kes improviseerisid ja kilkasid
nagu algklassilapsed.

Ürituse päeval saime siis kõik pool tundi
varem kokku ja vaatasime üle suure platsi
ning asetuse, tublimad harjutasid veel prooviruumiski. Kindel plaan oli esimesena lüüa
publikut Winny Puhhi esitusega. Olime riietunud lüpsinaisteks: seljas kitlid, kummikud,
kummikindad, meil olid oma väikesed ämbridki koos suurte saemeeste kõrvaklappidega.
Tants oli täielik improvisatsioon ehk segu
hullusest, „Luikede järvest”, sumost. Igatahes väga äge oli vaadata inimeste reaktsiooni
peale tantsu lõppemist, kõik olid pahviks löödud ja me saime väga suure aplausi! Pille ja
Laura suurepärane idee sai realiseeritud!
Teisena tuli meil esitada hip-hop tants,
mis oli neist neljast kõige keerulisem. Minul
näiteks vedasid närvid alt ja vahepeal koperdasin, kuigi tantsud olid ammu selged. Teised
muidugi kiitsid meid ja ütlesid, et koperdamisi ei olnud väga märgata. Trennis õpitud
latiinotants, mis oli pigem nagu kõhutants,
oli väga rahulik ning pikad seelikud lehvisid
ja paljad nabad välkusid. Meestele meeldis,
loomulikult! Kõige lõppu jätsime oma päris
kisakooritantsu, mille puhuks Helena oli
valmistanud meile väga lahedad värvilised
sahistid. Nii me siis lippasimegi seal platsil
nagu väikesed koolitüdrukud patsides, voltseelikutes ja põlvikutes. Pärast elasime veel
nende sahistitega sahmides meeste pallimängule kaasa ja nagu Tartu mehed ütlesid, aitasid
meie tantsud neid seekord võidule! Emajõe
Laulikud arvasid, et me võiks ka neid edaspidi
oma tantsutruppi võtta.
Loomulikult tegime ka mõned fotojäädvustused Tartu tubli meeskonnaga ning
sättisime edasi peole Sõbra majja. Minu tublid
tantsutüdrukud saavad aga kõige suuremad
kiidusõnad! Eriti armas oli nende poolt tehtud
roosa särgike kirjaga „Dancing Queen”, mida
ma nüüd uhkusega kannan.

igavene

Naiskoor tellis endale
heliloomingut
Tekst: Marion, II sopran

P

ole enam ammu saladus, et naiskoor plaanib järgmise hooaja alguses välja anda
helikandja, millele jõuab ainult Eesti
heliloojate loodud uus naiskoorimuusika. Kuna
aga uut heliloomingut naiskooridele üleliia sageli
ei kirjutata, võtsime kätte ja tellisime ise erinevatelt heliloojatelt spetsiaalselt TÜANile kirjutatud
heliteoseid, mida koori kavva sobitada, aga esmajärjekorras siiski ERRi stuudios koostöös Tanel
Klesmentiga plaadi tarbeks kvaliteetselt linti võtta.
Triini soovitustel ja eeluurimiste tulemusel
plaanis naiskoor ühendust võtta päris paljude
heliloomingut viljelevate persoonidega, kontakti
saime seitsme heliloojaga: Galina Grigorjeva, Pärt
Uusbergi, Kristo Matsoni, Martin Sildose, Tõnu
Kõrvitsa, Tauno Aintsi ja Riho-Esko Maimetsaga.
Nimetatutest neljalt esimeselt tellisimegi naiskoorile mõeldud teose. Ülejäänud kolme heliloojaga
selle projekti raames koostööd teha ei õnnestunud,
sest nende töögraafikud ja meie kasutuses olnud
arendusstipendiumi tingimused ei võimaldanud,
aga loodud kontaktide tulemusel ei ole tulevased
ühisprojektid välistatud.

Pärt Uusberg kirjutas meile heliteose „Öölindude õhtu”. Lugu on naiskoorile juba vaikselt
hinge pugenud, esmakordselt kõlas see TÜANi
esituses 23. novembril XIX Tartu ja Tartumaa
naiskooride laulupäeval. Kõige põnevam ja kohati
ka keerukam oli suhtlemine Galina Grigorjevaga,
aga selle tulemusel jõudis meie paksude noodimappide vahelevenekeelne teos „Песнь Пресвятой
Богородице”. Nii mõnegi neiu silmad lõid sügiseses
laululaagris särama, kui seda lugu õppima hakkasime. Kristo Matson kirjutas meile teose Viivi
Luige tekstile „Ühe hilissuve nukrad tuuled”. Uut
ja huvitavat muusikat käib hetkel naiskoori käest
läbi päris palju, seetõttu pole me seda teost veel
jõudnud puudutada. Aga eks aeg näitab, mis sellest
teosest välja areneb.
Ühe teose valmimist me veel ootame: Martin
Sildose lugu valmib 2013. aasta lõpuks. Kuna me
ei andnud ühelegi heliloojale otsesid piiranguid või
juhtnööre, ongi see ootusärevus ja saabuv üllatus
olnud projekti kõige toredam osa. Kunagi ei tea,
mida andekad Eesti heliloojad naiskoorile esitamiseks luua võivad.
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sügis

Jonas Tarmi „Peegel
Nende kirjatükkide eesmärgiks ei ole rääkida, kuidas me
noore, andeka ja kena helilooja Jonas Tarmi „Peegelpiltidega”
esimest korda publiku ees üles astusime. Kes 31. oktoobril
ülikooli peahoones kohal olid, nägid ja kuulsid seda
isegi. Juttu tuleb hoopis telgitagustest ehk sellest, kuidas
me kõige selleni, mis korp! Ugala 100. sünnipäeva
raames antud kontserdil toimus, üldse jõudsime.

trükipoogen
tulevikumuusikat
(tarmi tõttu, trinigendile)
sajajalgsed suusajäljed
mitmekämbla aerupaar
vanaaegne vikerkaar
kimbus noodivaruvõtmed
hoitud hingehelilaad
kartulite põllumaad
kaheksandikkohvipaus
iseloomutaktijoon
tuikav naljaunisoon
pingul pillikehakeel
kõrgepingene süsteem
kõige ilu korduv skeem
(piripill)
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ui sai alustada Joonas Tarmi teose Peegelpildid
õppimist tekkitas pea iga noot ja sõnarõhk
elevust ja nalja, alustades oooorasepõllust
ja lõpmatuseni tilkuvatest tilkadest. Hoolimata sellest
puurisime ja uurisime iga silpi/noodijupi usinalt igas
proovis. Sama uurimustööd jätkasime ka sügiseses Elva
laululaagris. II sopran sai ikka Ene käest teada, et III osas
on ikka kogu aeg tarvilik laulda TUUL, mitte TOOL…..
Üldse oli põnevat avastamist palju, näiteks said valgutava teabe ka II alt Triini vahendusel, kui ta mainis,
et nende IV osas lauldavad tilgad on justkui jogurtiplärakad (pärast seda ei saanud mina isiklikult tükk aega
jogurtit ilma tilkadele mõttlemata süüa). Tilkadega oli
üldse raske, kogu aeg tuli neid „tilguteid” uuesti harjutada, nagu väljendus Ene. Protsess olgu küll keeruline
päädis aga ka ühe suurepärase teose sünniga, mille Triin
ka klaveril ette kandis „Põõõõgeneme, lähme Pöksi elama”
Lisaks rikkalikele teadmisetele, mis saime laululaagrist
kaasa, pidime ikka ka edasipidi kogu aeg elutõdesid juurde
õppima. Nimelt saime aru, et eestlased on jätkuvalt pisut
rütmivärdjad, mille peale sirutas Triin käed teava poole

|
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Marge (II sopran) märkmed
ja kurtis ,,Jeesus kristus sa näed ja sa ei tee midagi....,,.
Eks me pidime siis ikka ise midagi tegema, et see nõnda
ei oleks :)
Aja edenedes saime ka ise mitmest teosest peituvast ja
selle käigus välja tulnud tõeterast aru. Nimelt olime IV
osa alguses sunnitud tõdema erinevaid fakte. Õnneks oli
aga ka julgeid kes neid mõtteid julgelt teistega jagasid. IV
osa jures kommenteeris Leelo näiteks surmtõsiselt ,,Jah,
kaks tilli ja kaks tilka,,. Ka teine suurepärane aus vastest
pärineb Leelolt. Nimelt uuris Triin koori käest, et miks
hakkab IV osa 23 leheküljel olev pikk vokaal domineerima? Loogiline ……aga miks? Leelo vastab agaralt : sest....,
et .saab!!!!? Pärast arutelusid läksime aga tropide noh
Droppide juurde tagasi nagu Triin väljendus ja jätkasime
Tilk Tilk konkreetset laulmist, mis küll aegajalt siiski
kõlas nagu katkine kraanikauss nagu Ene muiates mainis.
Üldiseks tõdemuseks sai aga Triini seletus, et meie IV osa
ehk keerukaima osa pusime oli tegelikult väga Light ja
lively ehk kui kalorivaesus ja energiajooks kokksu saavad
siis kokku tuleb ligt toode koos energijoogiga – Vot sedasi
tulebki seda laula !!!!!

sügis

lpildid” proovisaalis

A

Eike ja Anne (I aldid) märkmed
lustasime, nagu ikka, laulutehnikast ja partiide

õppimisest. Õhku sai visatud ja enamasti ka
sealt vastustega kinni püütud mitmeid uusi
ja vanu küsimusi. Näiteks kumma õlaga peaks häält toetama. Või kuidas jõuda ülemisele noodile. Vastus viimasele
küsimusele on teatavasti, et õhu ja sidumisega, seepeale
tekkis meile parasjagu partiid õpetanud Enel omakorda
uus küsimus, et kui sidumisega, siis kas meil nöör on ikka
kaasas. Küsimus, kust nööri leida, tekkis „Peegelpiltide”
õppimise käigus korduvalt Triinilgi. Äkki see on mingi
haikude asi? Üks nöör peahoone ruumi 128 laes üsna tahvli
ees ja dirigendi kohal leiduski, õnneks ei läinud seda siiski
vaja, olgugi et üpris napikalt.
Üsna pea sai selgeks, et kappavad hobused („Peegelpiltide” I osa „Valge hobune ja hällivad kasvud”) on kukepea
kõigi tilkade kõrval (IV osa „Tilgad”). Nende viimastega
nägime ikka kurja vaeva, eriti meie, aldid. Püüdsime, mis
me püüdsime, aga ikka ütlesid nii Ene kui Triin (sopranid
kinnitasid veel takkapihta), et kohas, kus I alt pidi laulma
„tilk, tilk, til”, laulsime meie hoopis „tõlk, tõlk, töll”. Ka olevat meie tilgad olnud venivad või äärmisel juhul tekitanud
tunde, et me anname iga tilgaga kui ämbriga pähe. Teine
alt ei olnud palju parem, rohkem kui üks kord panid nad
oma tilgad sinna, kus I alt oma tilkadega juba ees oli. Mis
tahes kokkulepped, et valede kohtade peal sisse ei astu, ei
kandnud vilju. Triin võis küll vahetult enne pausikohta
kõva häälega „Paus!” hüüda, aga ikka hõikas keegi II aldist
ainult sekundi murdosa võrra hiljem valjult ja uhkelt „tilk”.
Triin ei jätnud siiski jonni ja õpetas kujundlikult edasi,
selgitades, et abi võib olla sellest, kui võtta pausi ajal tilga
kuju. Kuigi ka temal tekkis lõpuks küsimus, miks on vahepeal vaja teha „til, til, til” – ega meil mingid jõulud ei ole.
Õige viisi laulmisega ei olnud asi palju parem. Selgus,
et suurt septimit me tõenäoliselt ära ei tunneks, kui see
meile tänaval vastu tuleks. Ilmselt peaks septim meid seetõttu parajateks mühkamiteks. Ka ei laulnud me tihtipeale
mingis konkreetses helistikus, vaid olime, nagu Triin ühes
proovis väljendus, kõik väljaspool helistikku ja lihtsalt
undasime. „Peegelpiltide” viimase osa ühe viimastest

akordidest suutsime me päris mitmes proovis ära laulda
nii, et selle vapustavast ilust ei saanud keegi midagi teada.
Ehk lühidalt kokku võttes: tõenäosus, et me teeme lõpuks
ka laval esinedes midagi, mida noodis kirjas ei ole, oli kogu
aeg üsna suur.
Oli ka helgemaid hetki. Üks selline koitis näiteks kord
altide proovis, kui harjutasime kohta, kus aldid hoiavad
rohkem kui viis 4/4 takti ühte ja sama nooti. Viimase sellise takti lõppedes nentis Triin rahulolevalt: „Nii, see koht
sai nüüd ka selgeks.” Eks lauljad katsusid ka omalt poolt
positiivset tagasisidet anda ja nii kinnitas üks altidest
proovis, kus esmaettekandeni oli jäänud paar nädalat, et
käigu viimase noodi jooksul saab ta juba aru küll, kus ta
on. Ühes viimastest proovidest kõlanud tõdemus, et aldid
mõjuvad oma lauluga nagu Vello Orumets või Artur Rinne
ning sopranid nagu Jacksonid, ei olnud samas ilmselt just
kiitusena mõeldud.
Jõudis kätte esmaettekande nädal, andsime helilooja
valvsa pilgu all teosele viimast lihvi. Ikka ja jälle pidi meile
meenutama, et lisaks noodile tuleb vaadata ka dirigenti,
sest kust me muidu teame, et meil tuksub samamoodi
nagu tal. Samas tekkis pilgu noodilt pööramisega kohati
ikka veel probleem, et noote, mida me laulsime, oli rohkem
kui neid, mis oli kirja pandud. Seda nii nootide arvu kui ka
noodikõrguste mõttes. Kuni viimase hetkeni kummitasid
meid ka probleemid õige emotsiooni edasi andmisega. Ehk
nagu Triin selle kohta ütles: „Naistena peaksite te teadma,
mida tähendab pehmelt. Aga te panete nagu tainarulliga.”
Kokkuvõttes läks kõik aga ikkagi hästi. Viimane proov
aulas kammerkoori ja helilooja ees jättis küll mulje, et
vahepealset kaht teose õppimisele kulunud kuud pole
olnudki. Samas võib-olla just see ehmatus sundiski meid
ennast kokku võtma ja esitama laval „Peegelpilte” vaat
et pareminigi kui üheski varasemas proovis. Viimastes
proovides kokku lepitud taganemistaktikat, mis nägi ette
Triini kiiret kummardust ja seejärel veel kiiremat lavalt
lahkumist juhuks, kui üks häälerühmadest ei peaks „Tilkades” õigel kohal sisse astuma, ei läinud seekord õnneks
vaja. Nii et „parem kui ükskord, kindlapeale”.
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I
Valge hobune
piimhallis udus
Ootab hommikut.
Hällivad kasvud
läbi veepinna peegli.
Päike on loojund.
II
Ämblikuvõrgud
tuhkpihlaka lehtedes
võnguvad tuules.
III
Tuul puhub väljas.
Suur tamm kohiseb tasa
ja räästas tilgub.
IV
Männioks tilgub.
Lume alt välja sulanud
tõrvpruunid lehed.
Orasepõllul
kahutanud kõrte vahel
kükitab jänes.
Kaalu Kirme
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ajatu

Laululinnud
ülikoolis

L

TEKST: Argo Soon, bass (TAM)

auluhimulistel tudengitel on oma rõõmu väljenda-

miseks võimalusi mitmeid. Keskmisest suurema
lauluhimuga tudeng astub koori liikmeks. Saab
laulda ja on tore. Ühel hetkel tahaks nagu miskit veel,
laulmise mõttes. Ja kuidagi iseenesest on leitud huvikaaslased ja isegi juhendaja. Ja pärast kooriproove või
vahel ka proovi vaheaegadel omandatakse mõned laulud.
Ja kantakse need esimesel võimalusel ette. Loomulikult ei
tormata kohe suurte kontsertsaalide lavadele. Alustatakse
ikka koori semestrikontserdi vaheajal ülikooli aula rõdult.
Ja lauldakse väikestele tuttavate seltskondadele jõululaudade ümber kui ka naistepäeval ja muudel puhkudel.
Akadeemiliste kooride akadeemilistel kollektiividel on
hea võimalus suurema auditooriumi ees ülesastumiseks
ka TTÜ meeskoori maskiball. See võib olla näiteks raudtee-teemaline ja omandada tuleb vastavasisulised laulud.
See jällegi rikastab repertuaari.
Loomulikult koori ja teiste kooride nääri-, jõulu- ja
muud peod. Nimi tuleb aasta pärast esimest avalikku
etteastet; ristiisaks saab tollane koori president ja hilisem poliitik. Kui nimi juba olemas, siis on ka tegutsemine
hoogsam. Pannakse ennast proovile esimesel Raimond
Valgre nimelisel vokaalmuusika konkursil, laulmas käiakse
tudengilaulu konkurssidel. Ja saadakse päris häid kohti,
mitu korda tullakse isegi esimeseks. Enim jääb meelde
tudengilaulu konkurss, kus osaleda otsustatakse päris
viimasel minutil – paar tundi enne konkursi algust kirjutatakse tuntud viisidele une-teemalised sõnad, ühikast
laenatakse öösärgid-pidžaamad ja otse lavale! Pärast esinemist juuakse üheskoos teed.
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Noored mehed Innar Tõru,
Mait Märtin, Tiit Jürimäe,
Margus Arak, Margo Muda,
Aivo Arula, Argo Soon.

Suure lava tunnet õnnestub tublidel ööbikutel tunda
nii Estonias kui viimastel, ent ikka veel pop-muusikute
seas prestiižsetel Tartu Levimuusikapäevadel. Iseseisvalt
astutakse üles viimaks ka piiri taga – Uppsala Festivalil
ühises programmis Heidy Tamme ja Olav Ehalaga ning
kolme kontserti hõlmaval kontsertmatkal Saksamaale
Göttingeni. Uuh!
Aga puhas vokaalmuusika tundub mingil hetkel siiski
kuivavõitu. Iseäranis tüütutel bussireisidel, kuhu mingil
hetkel võetakse kaasa kidra ja mis aitab laulu päris hästi
üles võtta. Bussi esiots laidab ja taguots kiidab. Kiitus on
siiski mõjusam ja kitarrile lisandub mandoliin, siis akordion. Ja ühel hetkel ka viiul. Viimasega on kitsas bussis
küll ohtlikuvõitu, iseäranis silmadel.
Norra on üks imeline paik. Ja seal elavad trollid. Näha
neid ei saa, aga nende väge tunda saab aeg-ajalt ikka. Näiteks
lõhuvad nad pilkava trolli-laulu peale bussi kardaani. Ja liiglustliku hõiskamise peale panevad bussi hoopis põlema... Aga
pole halba ilma heata, bussibänd sai endale viimaks nime.
Aga ka punk on koolist saati veel hinges ja tahab välja
röökimist. Mistõttu astutakse meeleheitlik samm vananemise meeletul kiirteel ning proovitakse seda muusikastiili
elustada. Siis lisandub bändi ka bass. Ja punk elab! Ning
esinemisvõimalusi jagub mitmesse Eesti paika. Nimi tuletatakse sedakorda sõbraliku naiskoori vokaalansambli
kahemõttelisest tiitlist.
Mingil hetkel tekib laulusti kõrvale siiski ka konkurente,
sest tudengist saab ühel hetkel töö- ning pereinimene.
Mõne viib elutee koorist ja Taaralinnast hoopis eemale,
mõne koguni piiri taha, mõne ka manalasse. Lust siiski jääb.

oktoober

Sügisene laululaager
Elva linnas
Karmen, I alt

Ja jääb midagi hoopis väärtuslikku – jäävad ühtehoidvad sõbrad ja
toredad mälestused. Aastatega kujunenud traditsioone hoitakse
alles ja suviti konkureeritakse Eesti saarte laululindudega; ühise
uusaasta mürgliga üritatakse unest äratada Metsa-Otti. Kellega
veel veeta igavaid laupäevi või keda kutsuda talgutele – ikka endisi
lahingukaaslasi laululavadelt. Ja kui selg sügeleb, siis sauna selle
juurde, kel parasjagu saun soe. Huvitav on, et iseäranis kenasti
kõlavad saunalaval just vaimulikud laulud.
Ja muidugi sünnipäevad! Inseneridest laulukaaslaste eestvedamisel sündis Wäärtasjade Tehas, mis toodab insener-tehniliste
lahendustega kingitusi. Aga ainult oma klubi liikmetele. Sünnipäevade numbrilised näitajad jäävad siinkohal mainimata... Aga
noorlauljatel on see kõik veel ees.
Tekstis esinema pidanud nimed ja numbrid, suht suvalises järjekorras: Hannes Astok, Sleep Singers, Sweet Singers, Üllar, Margus,
Margo, Aivo, Mait, Vallo, Urmas, Riho, Argo, 1988, 1992, 2008,
2013, Andri, Leegitsev Buss, Taavi, Häbelikud Mokad, NyriTyri.
Argo Soon on lisaks muudele kooslustele ka TAMist alguse saanud
Sweet Singersi liige. Sweet Singers (ehk singersid) on laulumeelne
sõpruskond, kes oli aastaid tagasi, nagu artiklis kirjas, edukas
vokaalansambel (juh Ene Peiker) ja muidu vinge rühm kooskäijaid. Praeguseks on seltskonnaga liitunud sõpru siit ja sealt poolt
Eestit ning igal suvel käiakse koos suvelaagris, talvel talvelaagris,
ehitatakse oivalisi leiutisi Wäärtasjade Tehases, tähistatakse laste
lõpetamisi, jagatakse kurvemaid hetki jne. Ikka saatjaks laul ja
pill. Omavahel on sõpruskonnad moodustanud ka nende naised
ja lapsed, kes on üles kasvanud oma abikaasade ja isade kõrval
Singersi naisteks ja Singersi lasteks. Singersid on üks uskumatu
seltskond ja võrratult ilus näide (koori)laulu ja lõpuni kestva sõpruse tähendusest.

5. oktoobril toimus Tartu linnamaraton ja justkui kooskõlastatult
pidas naiskoor samal nädalavahetusel maha kahepäevase laulumaratoni. Minu jaoks oli laululaagri näol tegemist alles teise prooviga.
Pakkisin kaasa villased sokid, punase huulepulga, magamiskoti ja
rebasesaba ning olin oma esimeseks laululaagriks valmis.
Naiskoori sügisene laululaager toimus kaunis väikeses linnas Elvas. Startisime üheskoos bussiga „Vanemuise alt”. Kohale
jõudes heitsime seljakotid nurka ja alustasime võimlemise ja
hääleharjutustega. Proovipäev oli väga pikk ja intensiivne – laul
kõlas koolimajas hommikust õhtuni. Noorlauljatele anti aega
ka omakeskis hääli seada ning naiskoori raudvarasse kuuluvaid
lugusid õppida. Ene kirjutas igaühe kohta paberile mõned salapärased laused ja kuigi ta „tagus klaverit nii et sõrmed kõverad”, läks
meie laulujoru algul ikka omasoodu rändama. Siiski ei kaotatud
lootust ning proovi lõpuks tõdeti üheskoos, et tegemist on kiiresti
õppivate tublide noortega, ja kõik olid õnnelikud.
Esimese päeva õhtul pärast proove, kui töö oli tehtud ning aeg
oli lõbutseda, pandi proovile noorlauljate loovus ja esinemisoskus: noortel tuli üks naiskoorile tuttav laul ette kanda ilma viisi
ja sõnadeta, st pantomiimina. Ülesanne tundus algul võimatuna,
kuid kokku oli tulnud siiski kümmekond noort loovat inimest ja
etendus sündis nagu iseenesest.
Järgnes teine voor: enesetutvustus ja sabade esitlemine. Nagu
naistele kohane, muutus tutvusring üsna emotsionaalseks jutuajamiseks täis suurehäälelist naeru ja pisaraidki. Noorlauljaid
kostitati kõikvõimalike küsimustega: kuidas noored maailma enda
ümber näevad, mis neile peale laulmise veel teha meeldib, kas ka
suusatada oskavad – jaatava vastuse korral järgnes ovatsioon –
ning kas prints on juba leitud. Küsitlusele järgnes noorlauljate
ristimistseremoonia ja vande andmiseks laskusid põlvele kordamööda nii noorlauljad kui ka nende armsad lauluemad.
Teine päev algas kollektiivse hambapesu, hommikusöögi
ja võimlemisega. Seitsmetunnine laulupäev seljataga, tundus
laulmine loomulikumana kui kõnelemine. Taas kord kogunesime kokku pikkadeks tundideks: me laulsime, laulsime, sõime
ning laulsime. Ühel hetkel olid aga teetermosed tühjaks joodud,
magamiskotid kokku rullitud ja üksteist toreda aja eest tänatud – pühapäeva õhtuks oli laulumaratoni finišijoon ühiselt
ületatud ning aeg oli naasta bussi, mis viis meid laululaagrist
tagasi igapäevategemistesse.
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|

detsember 2013

|

25

november

Noorlauljaks olemise

võlu ja valu
Tekst: Katriin, II alt | Fotod: Triinu Arak

P

Tartu ülikooli akadeemilise naiskooriga liitusin, möödus
17. novembril kaks kuud. Pole nagu
väga pikk aeg, eriti kui arvesse võtta, et meie
seas laulab naisi, kelle (naiskoori) liikmestaaž
küündib kümnete aastateni. Ometi tunnen
juba praegu, et olen naiskoorist leidnud midagi,
mida olen otsinud kaua. Olles elus üsna palju
erinevate keskkondade ja seltskondade vahel
pendeldanud, tean väga hästi, mida tähendab
kuuluvustunne või õigemini – selle puudumine. Mulle ei meenu, kes oli see inimene, kes
ütles või kirja pani, et üksi olemine ei pruugi
olla pooltki nii kurb ja üksildane, kui on olla
ümbritsetud „valedest” inimestest; nendest,
kellega ühist keelt ei leia. Mulle on see tunne
pagana tuttav. Sügisel Tartusse kolides lootsin,
et kogen igatsetud kuuluvustunnet ülikoolis,
oma kursusekaaslastega tutvudes; ma ei osanud kindlasti ette näha aga seda, et tühimiku
täidab naiskoor.
Otsus kooriga liituda ei sündinud üleöö.
Laulda on mulle alati meeldinud, nii üksi,
kaksi kui kooris. Ehk oleksin aasta jagu
oodanud, tudengiellu rohkem sisse elanud,
aga laulupidu hingas kuklasse. Ma ei oska
päris täpselt öelda, miks otsustasin naiskoori
proovima tulla, sest esialgu uurisin rohkem
segakooride kohta. Ilmselt jäid naiskoori plakatid mulle hästi silma, kutsusid laulma ja
siin ma nüüd olen, istun koidiku eel ühikatoas,
klappidest kostub kõrvu naiskooride klassika
„Ei saa mitte vaiki olla” ja kirjutan oma esimest
artiklit U-duuri. Ma olen õiges kohas, tunnen
seda kontideni välja. Isegi loenguid või nädalavahetust ei oota nii nagu kooriproove, ilma
naljata. Eks minus pulbitseb too noorlaulja
õhin, mis uute kogemuste ja proovilepanekutega kaasneb. Olen varem laulud laste- ja
noortekooris, osa võtnud neljast laulupeost
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ning muidugi lõõritanud ka üksi, nii laval kui
duši all, aga... Naiskooris laulmine erineb senisest kogemusest diametraalselt.
Varem üritasin laule lihtsalt ära laulda, nii
kuidas parasjagu oskasin. Eks mingi musikaalsus on minus alati olnud ja muusikakoolis sai
seda kõvasti arendatud, aga siiski – toonane
musitseerimine tuli kuidagi lahmides, toore
jõuga. Nüüd ma ei söö muusikat, ma lähenen
sellele. Tasa ja targu, aga siiski lähenen. Teate,
see olukord on mõneti sarnane hobusefilmide
ülesehitusele. Keegi leiab või ostab endale
taltsutamatu noore täku ja siis kabjakandja
muudkui perutab ja näitab iseloomu; inimene
ei oska läheneda, sikutab muudkui rakmeist,
aga siis mõte välgatab ja selle asemel, et taluperemeheliku jõuga hobust maha suruda,
hakkab inimene ootama, et loom temaga
harjuks. Iga päev astub ühe sammu lähemale,
kuni lõpuks saab lakka silitada, ja siis, enne
kui loom märgatagi jõuab, istub ratsul seljas
ja galopib mööda lõpmatuid põlde. Lõpp läks
nüüd pisut banaalseks, aga mõte säilib. Mina
olen praegu jõudnud laka paitamiseni: naiskoor on mind juba ligi lasknud, hääl enam ei
värise, vaid pigem juba heliseb, ja homme on
noorlauljate suurpäev – meie esimene esinemine akadeemilise naiskoori ridades.
Oma perutamised oleme ka juba üle elanud,
kuigi nood on möödunud õnneks sõbralikult.
Kui hakkasin alguses suure õhinaga õppima
Tarmi teost, mida vana koosseis oli juba
mõnda aega nokitsenud, ja noorlauljatele
mingil hetkel hakati tasapisi seletama, et ilmselt me hooaja avakontserdil kaasa ei laula, ei
jätnud see mind sugugi külmaks. Meile küll
seletati arusaadavalt, miks selline otsus vastu
võeti ja et see on noorlauljate puhul täiesti
tavapärane ning see kõik oli mulle mõistetav, aga kõigest hoolimata valdas mind kerge

kurbus. Tundsin end lapsena, kellelt komm ära
võeti. Seepeale vaatasin sügavamalt endasse:
kas ma peaksin paremini laulma, rohkem pingutama, midagigi teisiti tegema. Teadvustasin
endale küll, et antud situatsioonis pole midagi
isiklikku noorlauljate suhtes, see on nii vaid
koori kõla ja ettekande kvaliteedi huvides, aga
miski näris mind. Tundsin endas survet olla
väga hea, lauda väga hästi, eksimatult; soov
Triinile ja teistele lauljatele muljet avaldada
oli nii tugev, et tegelikult see ainult sulges mu
häält, mitte ei avanud seda.
Hääleseadetes käimine on pinget tunduvalt maandanud ja hääl hakkab samm sammu
haaval kõlavärve juurde koguma. Olen küll
hääleseadetes osalemise nimel viis nädalat
loengust puudunud, aga see on seda väärt.
Lisaks hääletreeningule olen sealt küllaltki
palju emotsionaalset tuge saanud. Teisi lauljaid, nii noori kui vanu, üksi laulmas kuuldes
olen nägema hakanud palju laiemat pilti.
Igal lauljas omad värvid, niksud ja naksud,
head ja vead. See kõik on muidugi loogiline
ja iseenesestmõistetav, aga varem oli ainult
teooria, hääleseades toimub kõik päriselt,
kõigi silme all. Ja näha Triini töötamas kogu
tema inimlikkuses ja supervõimekuses on
niivõrd motiveeriv ning innustav, et selle
kirjeldamiseks ei jätku sõnu. Ka üksi hääleseades käies õpin muusikale lähenema, seda
paitama, sinasõber olema. Uusi teadmisi ja
võtteid on praegu siiski veel piisavalt palju,
neid kõiki korraga rakendada ja ise seda tehes
täiesti vaba olla on pisut keeruline. Ma ei tule
sellega nii hästi toime, kui sisimas tahaksin,
aga ma annan endale aega, ei sikuta rakmeist.
Homsel Tartu naislaulupäeval on noorlauljate
esmakordne esinemine ja see pole ainult esimeste saavutuste tähis akadeemilise naiskoori
lauljaina, vaid mälestus kogu eluks.
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2014. aastal noppis naiskoor oma ridadesse
12 uut lauljat. Seekord küsis U-duur
värsketelt naiskoorlastelt järgmist:

Loore Lifländer, I sopran

1. Kõik võtsid mind vastu nagu väikest last,
mis oli nii armas, sest tundsin, et kuulun
kuhugi, kus minust hoolitakse. Inimesed
on rõõmsameelsed ning hea huumoriga.
Isegi kui olen väsinud või on kehv olla, siis
minu häälerühmakaaslased, eelkõige mu
lauluema, alati motiveerivad ning aitavad.
Kokkuvõttes on super tore!
2. Me laulame kogu aeg. Pole vist päeva, mil
ma poleks oma sõpradele pinda käinud
oma pideva koorilaulude laulmisega.
Samuti on naiskoorilaulja sõbralik, väljapeetud ning austab koorikaaslasi.
3. „Öölindude õhtu” ja „Haned, luiged” (mitte
see laulupeo variant, vaid see raskem).
4. „Tilgad” ja „Ämblikuvõrgud”.

Miina Johanna Kütson, II sopran

1. Esimest korda naiskoori tulles tekitas
minus imestust inimeste sõbralikkus. Tekkis tunne, justkui oleks mind perekonda
vastu võetud. Ka ehmatas mind koori kõrge
tase, tundsin ennast lauluoskamatuna,
kuigi olen lapsest saadik laulnud. Seda
tunnet tajusin esmakordselt.
2. Olen tähele pannud, et naiskoorilaulja naer
kõlab nagu laul.
3. Hetke lemmiklaul on Pärt Uusbergi
„Igatsus”.
4. Kõige raskem on kindlasti Jonas Tarmi
„Peegelpildid” ja enim tilkumise osa.

Triinu Suumann, I sopran

1. Minu esimene mulje naiskoorist on väga
positiivne. Kõik on väga toredad, abivalmid ja loomulikult suurepärased lauljad.
Tehakse palju tööd ja pingutatakse ühise
eesmärgi nimel.
2. Naislauljad on kõik omamoodi erilised:
kaunid, stiilsed ja rõõmsameelsed. Huumorisoon on ka paigas.
3. Praegune lemmiklaul on Rasmus Puuri
„Haned, luiged”. Seda just oma mõtte pärast.
Teeb kurvaks, aga on tohutult ilus. Väga
meeldivad ka Veljo Tormise „Etüüdid
helilaadides”.
4. Kõige raskem teos on kindlasti Jonas
Tarmi „Peegelpildid”.

Anett Sibrits, II sopran

1. Veidi hirmutav ja aukartustäratav, sest
pole kunagi varem nii professionaalses
kooris laulnud.
2. Loodan, et saan seda varsti teadma. Tunnen aga, et naiskoor on mulle selle vähese
ajaga nii palju juurde andnud. Minu elu

1. Missugune on sinu esimene
mulje naiskoorist?
2. Mis teeb naiskoori naise eriliseks?
3. Mis on hetkel sinu lemmiklaul?
4. Mis on kõige raskem laul?

uus energia!
3. „Ood armastusele”.
4. „Peegelpildid” (eriti „Tilgad”).

KarmenKaljula, I alt

1. Minu esimene mulje naiskoorist oli suurepärane. Kuulsin naiskoori esimest korda
oma päris esimesel ülikooliaktusel. Olin
lummatud koori kõlast ja kaunitest kostüümidest ning punahuulsetest särasilmsetest
neidudest.
2. Naiskoori teevad eriliseks muidugi väga
kaunite häältega neiud, kuid minu arvates
on väga imetlusväärne ka see, kuidas koor
on nagu organisatsioon
3. Kõige rohkem meeldib mulle hetkel
Grigorjeva kirjutatud teos. See kõlab nii
võimsalt ja pühalikult.
4. Kõige raskem teos minu jaoks on senini
olnud Jonas Tarmi „Peegelpildid”. Tegemist on kõrgema matemaatikaga.

Kristiina Peterson, II sopran

1. Esimene mulje (katsete õhtust) on väga
positiivne ja samuti üllatav, sest tuldi
kohe rääkima ja suhtuti väga sõbralikult
ja toetavalt.
2. On selline MISKI, mida ei ole võimalik
täpsemalt määratleda.
3. „Pühade tee” vist.
4. Tiltiltiltil tilk.

Maria Rebane, I sopran

1.–2. Esimene mulje naiskoorist oli suurepärane. Imeilusad, enesekindlad ja
vapustavate häältega naised, kõik nii sõbralikud ja abivalmid, samalpõhjusel ongi
naiskoor minu arvates väga eriline. Kõik
võtavad asja südamega.
3. Minu lemmiklaul on „See kauge hääl”.
4. Kõige raskemaks pean Jonas Tarmi
„Peegelpilte”.

KatriinOll, II alt

1. Esimeses proovis olin pisut pahviks löödud.
Ma olin väga hästi kursis naiskoori tasemega ja seega tuli pisikese üllatusena, et
mind üldse ja veel kohe pärast ettelaulmist
vastu võeti.
2. Naislauljad teeb minu silmis eriliseks see,
et meil kõigil on erinev taust ja kokku on
tulnud omanäolised inimesed, aga igas
naiskoori naises heliseb muusika mitte
ainult lauldes, vaid ka kõneledes ja lihtsalt olles.
3. Urmas Sisaski „Ood armastusele” võitis
mu südame esimesel kuulamisel.

4. Loogilistel eeldustel oleks selleks „Peegelpiltide” tsükkel, aga tegelikult on minu
jaoks kõige raskemad olnud mõlemad
„Haned-luiged”.

Piret Väljaots, II alt

1. Tegelikult on see päris hämmastav, kuidas
ma esimestest proovidest ei mäletagi suurt
midagi… Ma olin vist liialt ametis nootide
uurimisega ja neile pihtasaamisega, et kõik
muu mu ümber ununes. Lisaks olin ma
õnneõhinas, sest sain üle väga pika aja jälle
teistega koos laulda.
2. Ma usun, et naiskoori naine on naiselik
naine. Võimekas. Tark. Ilus,hea ja osav.
Mõtlev inimene. Mitmekülgne.
3. „Nooruse unenägu”. Mul lihtsalt tekib sellega väga imelikke seoseid, mis mulle korda
lähevad.
4. Tehniliselt kõige keerulisem on minu jaoks
praegu vaieldamatult „Peegelpildid” Sisuliselt on kõige keerulisem „Pühade tee”.

Kristel Oja, I alt

1.–2. Esimene mulje oli väga hea, esimesel
proovil kõik naeratasid ja olid väga abivalmid, oli näha, et nad olid väga rõõmsad
uute lauljate üle. Jäi silma ka koori
professionaalsus.
3. 3.”Ood armastusele”.
4. „Peegelpiltide IV osa”.

Helis Lembe, II sopran

1. Äärmiselt sõbralik õhkkond oli juba
esimest korda prooviruumi sisenedes
(muidugi ka kõik järgnevad korrad). Oli
kohe hea olla, pole sellist tunnet teistes
koorides tundnud.
2. Iga inimese teevad eriliseks täiesti erinevad tahud. Raske on suurele grupile sellist
üldistust leida, sest me kõik oleme omamoodi erilised.
3. Kindlasti Pärt Uusbergi looming, kindlat
ei oskagi kohe valida.
4. Jonas Tarmi ,,Peegelpildid’’.

Helena Mandel, II sopran

1. Äärmiselt positiivne. Koori teeb meeldivaks nii repertuaar kui ka inimesed. Võin
julgelt väita, et kooriproovid on mu iga
nädala lemmik osa.
2. Eks ikka laul südames, sära silmis.
3. 3.Raske on konkreetset lemmikut valida,
kuna mulle reaalselt meeldivad kõik laulud,
kuid Ernesaksa „See kauge hääl” on päris
südamelähedaseks saanud.
4. Tarmi „Peegelpiltide” IV osa „Tilgad”.
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tulevane

Üks küsimus NSSSi
teemadel

S

TEKST: Kristi, I alt

el hooajal on naiskoori argisõnavarasse ilmunud saladuslik lühend
NSSS. Ja tüdrukutel on kiire: mõni
vahetab Rootsi, Norra, Soome ja ka Eesti
kooridega kirju, mõni vahetab kirju heliloojate ja luuletajatega, mõni tingib hotellidelt
paremaid majutustingimusi välja, mõni lunib
koolidirektoritelt võimalust kool keset koolinädalat tudengeid täis majutada ( jah, nad
tulevad neljapäeval, ei!, nad ei ole valmis reede
hommikul enne tundide algus nii 7.30 majast
lahkuma), mõni otsib toitlustajat 1400 inimesele, mõni otsib esinemispaiku, kuhu lisaks
1400 lauljale mahuks ära ka mõned kuulajad.
Lisaks ülikooli naiskoorile on edukalt tööle
pandud ka sõpruskooride esindajad. NSSS,
mis muud, noogutavad teadjad.
Millega tegu? 24.–27. aprillini 2014. a
toimub Tartus Põhjamaade tudengikooride
festival ehk Nordic Student Singers’ Summit,
festivali peakorraldaja on ülikooli naiskoor.
Uurisime korraldustoimkonna liikmetelt,
mille põnevaga nad siiamaani tegelenud on.

Kuidas NSSSi korraldamine edeneb?

Marion: „NSSSi korraldamisesse panustades olen hetkel suhelnud hoolega Rootsi
kooridega, keda praeguse seisuga on tulemas 10. Samas tõenäoliselt kõige vahvam asi,
millega tegelema hakkan, saab olema kõik
vabatahtlike koordineerimisega seotud. Teemasid, mille lahendamiseks on vabatahtlike
vaja, on mitmeid ja seetõttu saab see olema
kindlasti üks väljakutseid täis ja põnev ettevõtmine. Samuti annab see võimaluse suhelda
mitmete erinevate ja huvitavate inimestega.”

Mis on olnud praegustes tegemistes
kõige keerulisem?

Aiki (TTÜ akadeemiline naiskoor):
„Kõige keerulisem asi, mida olen praeguseks
teinud, oli eesti folkloori, „Tuljaku”, tõlkimine
inglise keelde. Et ta vääähegi kõlaks, aga oma
detailset tähendust ei kaotaks. Lihtne on anda
üldist muljet edasi, aga see pole enam see. Kui
ikka peab Viru valssi veeretama või Tõnni
taadil ja Manni memmel elada laskma, jääb
sõnadest vahel tõsiselt puudu.”

Miks Sa NSSSi asjadega üldse tegeled?

Ken (TÜ kammerkoor): „Mind võlub
NSSSi korraldusmeeskonnas toimetades
kõige rohkem naiskoorlaste kõigutamatu
entusiasm ja tegutsemistahe: see annab jõudu
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ja inspiratsiooni mitte üksnes NSSSiga tegelemiseks, vaid innustab südamega tegelema
ka kõige muuga. NSSSi meeskonnas on hea
töötada, sest ma tajun, kuidas kõikidesse
suhtutakse võrdselt, ollakse abivalmid ja kuulatakse kõigi arvamus lahkelt ära. Niisuguses
õhkkonnas ongi lausa lust särasilmi töötada
ning ma olen kindel, et sellise meeskonnaga
teeme niisuguse NSSSi, mida mäletatakse
veel kümne aasta takka.”

Kas sa midagi kardad ka?

Lagle: „Tunnistan, et tunnen salaja tohutut
hirmu, kuna tegu on ikkagi väga suursugusel
ja rahvarohkel sündmusel osaleva rohkem
kui tuhandepealise laulukoori lõpupeoga.
Samas paneb silmad särama mõte, et saan
anda oma panuse NSSSi lauljate premeerimisele hea söögi ja meelelahutusega pärast
pikki pingutusi nõudnud galakontserti. Praeguses galaõhtusöögi planeerimise järgus, mil
kindlasse paika on loksunud vähesed asjad
ning toimuva hakkav on veel suuresti idee
tasandil, on protsessi areng äärmiselt põnev
– iga päevaga tekib uusi mõtteid ning samaaegselt kujutan ikka ja jälle ette, kui tore üritus
olema saab.
Minu mõtetes on NSSSi galaõhtusöök ning
sinna juurde kuuluv tants, trall ja hea äraolemine juba kümneid ja sadu kordi toimunud.
Kindlasti tunnen ürituse korraldamise ees
veel palju salahirmu ning kaotan ka närvirakke,
kuid kavatsen seda kompenseerida ürituse
vahvuse, sellest tulenevate elupikendavate
naerupuhangute kui osalejate positiivset
tagasisidest tulevate heade emotsioonidega.”

Miks sa nende videotega mässad?

Karoliina: „Festivali videoline osa hõlmab

endas väga mitmeid erinevaid asju, eks eesmärke ole ju ka sel videol rohkem kui üks. Üks
selline on tekitada huvi: olgu sihtrühmaks
siis lauljad, külastajad või sponsorid – kõigil peaks tekkima soov saada festivalist osa.
Teiseks soovime püüda mälestuse festivalist
ka DVD-plaadile ehk siis pakkuda võimalust
soovijatele galakontserti hiljem järele vaadata,
meenutada neid tundeid, mis kontserdi ajal
valdasid ning näidata emale kodus, kuidas
Põhjamaade koorid kõrvuti laulavad.
Nendele kahele lisaks on meil aga veel
üks eesmärk: täiendada galakontserti lugudega oma kodu helidest. Otsida enda jaoks
need helid, mis seonduvad koduga, polegi
kõige kergem. Kui need leida, neile näpuga
osutada ja öelda, et see on minu, saab aga võibolla ka midagi enda kohta rohkem teada.”

Kõige pöörasem asi, millega seni
korraldustoimkonnas kokku oled
puutunud?

Kristi: „Kui otsisime Tartus galakontserdiks sobivat ja piisavalt suurt paika, käisime
vaatamas ka Vitamiini tänaval asuvaid
angaare. Jõudsime Jürgeniga kohale Maarjast
varem ning tõdesime: põrandat ei ole, aknaid

Festivali koduleht ja infokiri:
http://nsss2014.ut.ee/
Facebook:
https://www.facebook.com/Nsss2014Tartu
Youtube: http://www.youtube.com/user/
nsss2014suggestions
tartu.nsss@gmail.com ootab aga kõiki
ettepanekuid, kuidas festivali veelgi
paremini teha. Oodatud on ka karm kriitika,
paar paid ja kaasalöömissoovid.

tulevane

Festivali logo.
Algselt toimumiskohaks
vaadatud angaarid osutusid
kõlbmatuks. Neil puudusid
aknad, uksed, põrand, lagi
ja lõpuks olid nad ka lihtsalt
võssa kasvanud.

Peakorraldaja
Maarja Ülper
on Vitamiini tn
angaare vaadates
lausa sõnatu.
ega uksi ei ole, vettpidavat katust ei ole, üks
külg puhta avatud ja võssa kasvanud. Ja ikkagi
me mängisime korraks, ainult korraks, mõttega, kui ägeda kontserdisaali sinna ehitada
saaks. Selleks ajaks kui Maarja kohale jõudis,
oli meil muidugi paigas juba ka 1000 põhjendust, miks ei ole mõistlik seda kõike ette võtta.

Mis on seni kõige enam üllatanud?

Kadi (TTÜ akadeemiline naiskoor):
„Mul tegelikult ei olnud aimugi, kui mastaapse
üritusega tegemist on. Ootan põnevusega, mis
uusi väljakutseid/teemasid/arusaamisi ma
avastama hakkan.”

Kas kõike seda tehes silmad ikka
säravad?

Jürgen (TAM): „Silmad, teadagi, on peeglid, peegeldades vastu seda, mida näevad ning
kuidas nähtut tõlgendavad hing ja mõistus.
Minu silmis peegeldub kõikide teiste korraldajate sära, hingest tungib esile lootus näha

Maarja tegeleb NSSS-i
korraldamisega juba
kolmandat aastat, kuid
õnneõhin tal endiselt ei
taha lõppeda.

veel tuhandet säravat silmapaari – peegelpilt
peegelpildist positiivselt sidestamas, andmata
teed negatiivsete emotsioonide tekkele ning
võimalusele selle sära tuhmumiseks. Minu
silmisse toovad sära kõik teised säravate silmadega inimesed, kellega mul on õnnestunud
tutvuda ning kellega mul on veel võimalus
tulevikus kohtuda.”

Mis teeb meele rõõmsaks?

Anni: „Hästi tore oli, kui koor vastas peale
üht kirja, et nad kohe ei jõua mu küsimustele
vastata, sest neil on veel NSSSi komitee moodustamine pooleli. Minu jaoks oli see tõend, et
ka meie külalised on tulevale festivalile rõõmuga pühendunud, ning korraldustöid tasub
jätkata samas vaimus.”

Mis tunne on?

Laura: „Valin sobivaid toite ja veine sinna
kõrvale – no kuulge, saate isegi aru, et ausalt
öeldes tunnen, et ujun võis, vähemalt senini.”

NSSS – mis sa minuga teed?!
Ausalt, olen väga õnnelik, et naiskoorile on
kogu see kupatus nimega Põhjamaade Üliõpilaskooride Festival kaela sadanud. Sadas
küll juba pea kolm aastat tagasi, kuid õnneõhin ei taha kuidagi lõppeda. Ja Jumalale
tänu selle eest.
Kuid jah, eks selle õnnega on nagu on, sest
kui aus olla, siis aegajalt on ikka raske ka.
Võiks öelda, et isegi päratult keeruline ja hullumeelne. No kasvõi näiteks siis, kui mitte
viimasel minutil, vaid kolm minutit pärast
viimast minutit selgub, et logo on kujundaja

arvutis, mis on lootusetult katki. Või siis
hetkel, kui enam ei ole kiire, sest kiire on
möödas, saabub teadmine, et kujundaja on
koos arvutiga Moskvas ja logo, mis peaks
olema lauliku kaanel, on koos temaga ära.
No mida Sa, hing, siis teed? Ei maga ja ei söö,
aga logo potsatab 28ndal tunnil pärast suurt
närvipinget siiski su töölauale.
Sel hetkel loodad, et see kõik on möödas, aga võta näpust, ei ole. Mingil viivul
aga ei olegi enam nii valus, kui mõni asi aia
taha läheb, vaid pigem õpetlik. Ja annangi

endale andeks, sest meie ihholavastaja Anne
Türnpu kuldsed sõnad koputavad õlale: „Mul
on õigus eksida!”
On kuidagi esimese armastuse tunne, mis
teadupärast ju ei roosteta, kuid enam iial
tagasi ka ei tule. Ja mõnel päeval mõtlen, et
tegu oleks justkui oma lapsega – jube palju
on kohustusi ja muresid, kuid kui sa ise ei
võta aega, et näha, kuidas see kõik sulle vastu
naeratab, siis oled ise loll.
Maarja Ülper,
I sopran
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ajatu

Soovitused hr Kurgule
TEKST: Maria Rebane, I sopran ja Triinu Arak, I alt

Kured on juba läinud, häälemured kimbutavad üha
enam. TÜANi soprani ja aldi duo kogusid hr Kurgu jaoks
sõbralikke nõuandeid, et laulmine ei jääks seisma,
vaid heliseks rinnus ja kurgus (tähendab, siiski kohe
kindlasti mitte kurgus!) ja hammastes edasi ka pimedal
ajal. Nimetagem seda pimeda aja hääle helkuriks.

Pime aeg ja hääleprobleemide ennetamine

Väga head haiguste ära hoidjad (mida inimestel kodus tavaliselt
ka leidub) on sibul, sidrun, mesi, küüslauk, aaloe ja ingver. Mõned
nõuanded ja abimehed veel.
●● Sööge puuvilju ja juurvilju – hoiate immuunsüsteemi korras!
●● Küüslauk. Lõigake viilud nt võileiva peale ja immuunsüsteem saab
head turgutust!
●● Citrosepti tilgad. Need on tõesti väga head immuunsüsteemi
parandajad!
●● Pihlakad.
●● Kibuvitsa vili (gripiennetus).
●● Punase siilkübara juur ja ürt – suurendab külmetushaigustele
vastupanu võimet ja kiirendab ka paranemist. Toimib muuhulgas
gripiviirusesse (tüüpi A). NB! Raseduse ajal mitte kasutada. Pikka
aega ei tohiks droogi manustada. Ravimite tarbijad, uurige, ega see
pole teile vastunäidustatud.
●● Ženšenni juur – suurendab võimet panna vastu väliskeskkonna bakteritele-viirustele ning psüühilisele koormusele. Päevane annus on
1–2 droogi. Muide, õige ženšenni juure pulbri tunnete ära, kui lisate
sellele tilga kontsentreeritud väävelhapet: kui tegemist on ženšennijuurega, värvub pulber 1–2 minuti möödudes tellispunaseks,
pisut hiljem punakasvioletseks ja seejärel violetseks. NB! Mitte
kasutada raseduse ajal, rinnaga toites. Lastele ei soovitata droogi
anda. Ravimite tarbijad, uurige, ega see pole teile vastunäidustatud.
●● Kuldjuur – suurendab füüsilist ja vaimset töövõimet, tugevdab
immuunsüsteemi. Droogiks on juurikas koos peajuurega, mis tükeldatakse ja kuivatatakse temperatuuril 50–60 kraadi.
●● Jooge teed (mee ja sidruniga).
●● Hoidke jalad soojas! Ja pea ja käed!
●● Olge rõõmus!
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Kui kurk juba on haige

●● Küüslauk. Kui kurk on valus, närige küüslaugu laastud
väikesteks tükkideks ja tundke neelatades küüslaugu
vapraid tegelasi, kes kurku vastu kipitavad.
●● Sinepipulbriga jalavann. Seda kassid ostaksid!
●● Närige saialilleõisi.
●● Luuletuski ütleb: „Räägi tasa minuga”. Ehk siis: ärge
karjuge.
●● Kuristage soolveega.
●● Kodune külmetussiirup. Kasutada võib näiteks
küüslauku, sidrunit, sibulat, mett, ingverit ja aaloed.
Hakkige soovitud komponendid pisikesteks tükkideks
ning segage mee ja sooja veega.
●● Soe kanasupp. Teadlaste avastused kinnitavad, et
kanasupp ergutab limaskestade tööd, aitab vähendada hingamisteede ummistusi ja pärssida põletikke.
Parima tulemuse saamiseks tuleks kanaliha koos
köögiviljadega (näiteks sibul, porgand ja seller) keeta
tasasel tulel vähemalt 12 tundi. Mida kauem on pott
pliidil, seda enam kasulikke aineid jõuab kanaluudest
suppi.
●● Tehke soolaheeringakompressi! Lõigake soolaheeringast filee. Pange see ümber kaela, katke kilega ja siis
paksema riidega. Ebameeldiv, kuid tõhus kurguravim.
(Võib-olla ei ole kooriproovi siiski mõtet nii tulla..)
●● Algava külmetuse korral ajage 200 ml vett keema.
Lisage 1 tl mett (praegu küll enam ei soovitata mett
tulise tee sisse panna), 1 tl vaarikamoosi, veidi punast
pipart ja 2 sl viina. Jooge teed kuumalt, pange jalga
villased sokid ja selga soojad riided. Jalad peavad hakkama tulitama.
●● Köha vastu võtke värskeid aaloelehti, pressige need
katki, segage meega ja määrige ööseks rindkerele.
●● Soe õlu meega. Marilile maitses, aga mida rohkem
mett, seda õudsem...
●● Muud arstimid: Trachitol, Neoangin, Citrosept,
piparmündiõli, piparmündi, rosmariini ja nelgi auru
hingamine, Cayenne’i jook, soe sidrunivesi.
●● Ärge suitsetage ( ja vältige suitsetajaid).
Pr Tee on tuntud kui hr Kurgu vana hea sõber. Võiks
lausa öelda, et pikemas perspektiivis sammuvad nad ühte
rada tõenäoliselt aegade lõpuni. Daam jagab meiega heade
kaaslaste nimekirja, kellega on hea koos hääle komponente
turgutada.

Kurk, nohu, köha

●● Aaloe – kui pigistate aaloe mahla ja määrite seda nina
sisemusse, aitab see kinnisest ninast lahti saada.
●● Aedliivatee (hea rögalahtisti) – päevane annus 6–8 g
droogi (varretipud, lehed).
●● Alteejuur (eriti ärritav köha ja ülemised hingamisteed)
– valage peenestatud juured veega üle (1 : 20) ja jätke
30 minutiks seisma segu vahepeal loksutades. Mitte
kuumutada! Jooge tühja kõhuga ja 2–3 korda päevas
üks tassitäis.
●● Aniis (köha) – ühekordne annus täiskasvanutele on
1–1,5 tl kuivatatud droogi. Mitte kasutada suu kaudu
võetavate rasestumisvastaste vahendite tarvitamisel.
●● Ingver – tee valmistamiseks kasutage 2–4 g droogi
( juurt). Südameravimitega koos mitte tarvitada.
●● Islandi käokõrv e põdrasammal – sobib eriti köha ja
bronhiidi korral. Tarvitage 15–20 minutit enne sööki.
Päevane annus on 4–8 g droogi.
●● Kassinaeris (ülemised hingamisteed) – päevane
annus 5 g droogi (lehti). Õisi võib lisada esteetilistel
kaalutlustel.
●● Lagritsajuur (klassikaline köhavastane vahend) – toetav vahend ka kopsupõletiku puhul. Päevane annus on
5–15 g droogi ( juur).
●● Luuderohuleht (rögalahtisti, hingamisteede katarrid)
– päevane annus on 0,3 g droogi (lehti).
●● Metsvaarikas – maitsev ja hea tee. Kasulik ka.
●● Nurmenukk (köha) – juurel on toime suurem, kuid
niisamuti on suuremad ka ärritavad kõrvaltoimed.
Päevane annus on 1–2 g droogi ( juur) või 3–4 g droogi
(õied, lehed).
●● Paiseleht (kurgupõletik, köha, bronhiit).
●● Pune (köha ja bronhiit).
●● Sookail (köha) – sobib ka külmetushaiguste ja reuma
puhul. Ülemiste hingamisteede põletiku korral hingake
sisse sookailuauru.
●● Teeleht (köhatee koostis).
●● Uni
●● Humalakäbi – uinumise soodustamiseks on ühekordne
annus 1–2 g droogi.
●● Meliss – jooge mitu korda päevas. Ühekordne droogiannus on 1,5–4,5 g.
●● Piparmünt – rahustab ja on lihtsalt väga hea maitsega.
●● Mure
●● Meliss – jooge mitu korda päevas. Ühekordne droogiannus on 1,5–4,5 g.
●● Naistepune – päevane annus on 2–5 g droogi. Toime
saabub enamasti 2–4 nädala jooksul.
●● Südamerohuürt – päevane annus on 4–6 g droogi
(varretipud), enamasti tarvitatakse seda tinktuurina.

Hr Kurgule soovime palju tervist ja pr Teele huvitavaid katsetusi!
P.S. Artiklile on plaanis kirjutada järgmise aasta U-duuri järg, kus TÜANi
näitsikud ühendavad suuremamahuliselt meditsiini, rahvameditsiini ja
professionaalide kogemuse! Tasub jääda lainele, sest tükk tõotab tulla täielik
lati pats e eriti magus!
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igavene

Triin Koch - dirigent
Ene Ahven - koormeister
Viviane Kallaste - hääleseadja
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Hooaja 2012/13 juhatuse koosseis
President: Anne Haller
Koorivanem: Karoliina Kalda
I soprani häälerühmavanem: Helena Elme
II soprani häälerühmavanem: Marion Mitt
I aldi häälerühmavanem: Annika Oper
II aldi häälerühmavanem: Ragne Kasesalu
Sekretär: Hanna-Liisa Ennet

Koduleht: Gerli Viikmaa
Tehniline: Kirstin Karis
Laekur: Kadri Pool
Noodikogu: Grethe Juhkason
Riietur: Laura-Liisa Muru
Müük: Marge Thetloff
U-duur: Annika Oper
Arhivaar: Triinu ArakU-duur: Annika Oper
Arhivaar: Triinu Arak

