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Palju õnne, kallis U-duur!
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori häälekandjat on
välja antud juba 15 korda, hurraa! Kuigi aastaarvuliselt
on ajakiri ilmunud kauemgi, on füüsilisel kujul seda naiskoori akadeemilise aasta toimetustest pajatavat trükist
avaldatud just 15. Ka ma ise saan väikestviisi pidupäeva
tähistada: olen toimetaja tiitlit saanud kanda viiel korral.
Kahel korral on mul olnud au seda tiitlit ka jagada: möödunud juubeli U-duuri pealik oli Pille ning eelmisel aastal
võtsin endale seltsi Katriini. Varasemalt on toimetajapulti
kaunistanud Maarja Ülper, Kristi Kuningas, Ingrid Maasi,
Katre Luhamaa, Laura Mähar, Helene Urva ja Kärt Kallaste.
Aga tähtpäevalise verstaposti möödumine pole ainus,
mis käesoleva U-duuri eriliseks teeb, sest iga lugu, mis
kaante vahele mahtus, on erilise hoole ja armastusega
kirja pandud. Tegelikult on sama erilisus kumanud naiskoori kohal terve aasta, mille sisse on mahtunud edukas
teatrikarjäär, maailma esmaettekanded, salvestamised, tärkavate heliloojate programm, Hiiumaa mõnureis ja veel
palju ning rohkemgi veel. Kogu eelnev leidis kulminatsiooni sügisel: meie ette astus külalisdirigent Ben − kirglik ja nõudlik muusikaarmastaja. Beni kõrval saadab meid
sel muusikalisel rännakul ka koormeister Jaanus. Nagu
näha, on meeste osakaal naiskooris järsult suurenenud.
Jah, on olnud üks väga eriline aasta!
Ma väga loodan, et kõik lugejad leiavad siit, U-duurist
nr 15, nii mõnegi maiuspala nosimiseks. Minul on küll
kõht ammu punnis. Head isu!
Ma tänan siiralt ja kogu südamest kõiki häid ja ilusaid, kes
U-duuri valmimisse panustasid, siia oma mõtteid, andeid
ja hinge sisse panid! Aitäh!

Armastusega
Annika

tõrvikurongkäik
laululaager
jõulukontsert „Wolcum!“ Viljandi Pauluse kirikus
jõulukontsert „Laota rahu üle maa“ Tartu Akadeemilise
Meeskooriga Tartu Pauluse kirikus ja
jõulupidu „Külm“ Polygon Teatri saalis

Hooaja 2016/17 juhatuse koosseis: president: Triinu Arak, koorivanem: Marili Pärtel, I soprani häälerühmavanem: Kirstin Karis,
II soprani häälerühmavanem: Kristiina Peterson, I aldi häälerühmavanem: Triin Todesk, II aldi häälerühmavanem: Mae Juske, arhivaar: Karoliina Kalda,
kommunikatsioonispetsialist: Annika Oper, laekur: Kadri Pool, märkmikukunstnik: Helena Andreson, müük: Mariel Luuk, noodikogu: Hanna-Liisa Ennet,
riietur: Laura-Liisa Muru, sekretär: Maarja-Liisa Pilvik, tehniline: Elis Sõrmus, veebihaldur: Maris Palo, U-duur: Annika Oper
U-duuri valmimisse panustavad:
Annika Oper (toimetab); Mari Ainso (küljendab); Kristi Kuningas, Maarja-Liisa Pilvik (keelekorrektuur); kirjutavad, nõustavad, abistavad: Triinu Arak, Mae Juske,
Karoliina Kalda, Jaanus Karlson, Katriin Kersen, Benjamin Martin Theophilus Kirk, Triin Koch, Paavo Kuldkepp, Maie Oper, Lennart Peep, Maarja-Liisa Pilvik,
Marili Pärtel, Elis Sõrmus, Kertu Süld, Jaanika Tammaru, Maarja Ülper. Fotod pärinevad (mõne erandiga) TÜAN-i, TAM-i ja TÜKK-i lauljate kogudest.
Tartu Trükiteenused (trükivad).
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AJATU

Triinu − sügava hingega
hetkes elav analüütik
Annika, I alt
Tartu Ülikooli Akadeemilise Ülikoori hooaja 2016/17 president Triinule meeldib väga inimesi intervjueerida.
Ise intervjueeritav olla meeldib talle märksa vähem ja suhtub minu soovi temaga intervjuu teha, veidi
skeptiliselt. Siiski õnnestus mul talle auk pähe rääkida ja nii me ühel härmatunud talveõhtul vestlesimegi.

Triinu on alati olnud ümbritsetud muusikast: tema isapoolne vanaisa laulis TAM-is,
isa laulab praegu TAM-is, ema laulis ülikooli
ajal TÜAN-is ja laulab praegu Emajõe Laulikutes.
Triinu vanaisa, suure südamega apteeker, on väga kirglik argilaulik, kes on alati
laulnud koosviibimistel ja sünnipäevadel.
Praegugi laulab ta Eesti Meestelaulu Seltsi
Tartu meeskooris. Triinu emapoolne suguvõsa tegeleb heal tasemel spordiga ja nii lähedalt muusikaga seotud pole, kuigi on tütre
ja tütretütre kontsertidel peaaegu alati suure
huvilisena kohal. Kuigi vanaema on tal teine
alt, kuid kes koolijärgselt koorides ei laulnud.
Aga kuna Triinu ema laulis ülikooli naiskooris, isa meeskooris, siis käisid ikka kõik vanavanemad alati kontsertidel ja nii on ka Triinu
juba väikesest saadik istunud oma ema ja isa
kontsertidel. Mingist ajast hakkas seal üpris
igav. Mitte alati, aga ikka väga tihti. Kontserdid olid lapse jaoks pikad ka. Vanaema tõi tavaliselt kommi kaasa, et raskematel hetkedel
väikesel Triinul natukenegi lõbusam oleks.
Kontserdi käigus üritas Triinu alati välja
mõelda, mis on tema tänane lemmiklaul, et
pärast oleks seda hea emale ja isale öelda.
Mis talle aga eriti nende kontsertide juures
ei meeldinud, oli see, et tihti pidi lilli viima
küll Alo Ritsingule, küll Vaike Uibopuule.
Teismeikka jõudes oli Triinul piisavalt
julgust, et öelda, et ta ei tule nendele kontsertidele. Nii jäigi tal päris mitu aastat kontsertidel käimist peaaegu et vahele, võin kui
käis, siis üliharva. Aga Arengud ja Ritsingud
ja teised olid alati tema jaoks kuidagi suured.
Ta oli täiesti üllatunud, kui koolis oli mõni
inimene, kes ei teadnud, kes on Kuno Areng
või Alo Ritsing. Sest sa ju tead, kes on Eesti
president, kuidas sa siis neid ei tea?
Kooli ajal laulis Triinu kooris ja käis ka muusikakoolis. Kui kool läbi sai, tundus loogiline jätkata kooris laulmist, aga peale ülikooli naiskoori, meeskoori ja kammerkoori ta
teisi koore väga ei teadnudki. Seda, et tegelikult Tartus umbes 100 koori on, ka mitte.
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Miks Triinu näiteks kammerkoori ei läinud, ta ei mäleta. Ta polnud
kunagi naiskoori teadlik fänn, see oli lihtsalt midagi argist ja justkui
tuttavat, midagi, mis alati olemas oli, kuigi viimastel aastatel nõks kaugemal. Aga naiskoori ta ikkagi tuli, vanematele ta katsetele minemisest
ei rääkinud. „Ma läksin loomulikult kõige viimasel korral, kui oli
umbes miljon inimest kohal. Issand, see oli lihtsalt õudne. Naiskoorist
ma teadsin ikkagi Vaiket ja mitte Triini ja teadsin, et tema mind päris
kindlasti ei tea. Kui 139 uksest sisse astusin, kostus Triini suust hüüatus, et siin on küll üks tuttav nägu. Ma ehmusin nii ära! Sest mu ema siis
enam kooris ei laulnud, aga ju ta mäletas mind mu isa kaudu. Äkki.“
Triinu laulis ette „Eesti muld ja Eesti süda“, aga Triin uuris veel
lisaks hääleulatuse kontrolliks, kas ta „Ei saa mitte vaiki olla“ teab.
„No muidugi teadsin, aga sel hetkel ei mäletanud ma muidugi enam
midagi. Sest ma pidin laulma sealt lõpust „Siis sa ise oled süüdi“ jne,
mis soprani osaks üle läheb.“ Triinu teatas ka ilma seda laulmata,
et teine alt ta kohe kindlasti ei ole, tema ikka tunneb oma häält.
Triin ikka üritas Triinu hääleulatust teada saada, Triinu aga ajas oma
igipõlist jonni edasi ning lõpuks jõuti kompromissini, mille tulemusel
platseerus ta esimese aldi madalamasse rühma, kuigi jäi lahtiseks. Kui
Triinu prooviruumi sisenes, üritas Ene Triinut, ilmselt viidates Triinu
emale, sopranitesse istuma panna, aga Triinu jäi endale kindlaks.
„On üks huvitav asi, mis ma oma kolmandal või neljandal aastal
avastasin. Kui ma väike olin, viis isa sageli mu ema proovi ja mina
olin ka vahel autos, vahel läksin emaga sisse kaasa teda saatma, mingisse eesruumi. Ma tegelikult ei saanud kunagi aru, mis hoonesse ta
läheb. Ma arvasin, et tema prooviruum on Lutsu raamatukogus. Ja
ma mäletan, et seal olid hästi suured kapid, nii suured, et kui ma käed
üles tõstsin, siis vaevu ulatusin nendeni. Ja et seal olid pikad-pikad
inimesed, kes ringi käisid. Ühel hetkel ise proovi kõndides ma järsku
avastasin, et need on needsamad kapid, kus meie noodimapid on. Mis
on praegu ka suured, aga mitte enam nii kolossaalsed. See oli nagu
deja vu, täiesti sürr.“
Eelmisele avastusele sarnane kogemus on tal veel. „Ega ma naiskoori plaate polnud varem väga nii kuulanud, aga mingi hetk, kui
ma juba kooris olin, kuulasin naiskoori „Eesti mustrid“ plaati. Ja kui
tuli Lembit Veevo „Kadakad“, tundsin ma ära, et need kõlad olid
täpselt need, mis olid olnud minu lapsepõlve naiskoori kõlad. Ma mäletan, kuidas ma istusin oma laua taga ja see käis mul makis, see plaat.
See oli kohutavalt pikk hetk. Ma olin mingis mõttes nagu täiesti naelutatud. See hetk ei olnud minu esimesel aastal, vaid veidi hiljem, kui
juba mingi naiskoori kõla ja repertuaar olid minu jaoks teatud kuju
võtmas. Kui seda pausiaastat poleks mul kooliajal vahele jäänud, siis
ma vist ei oleks sellest ka niimoodi aru saanud. Nendes harmoonilistes
kõlades oli minu jaoks see päästik, sest minu jaoks kõlaski naiskoor
sedasi. Minu lapsepõlve Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor kõlas
harmooniliselt täpselt nagu Lembit Veevo „Kadakad“. See on minu
jaoks harmooniliselt kokku pakitud mälestus, mul ei ole selliseid rohkem.“
Kui Triinu oli selle avastuse kätte saanud, ei julgenud ta seda laulu
rohkem kuulata. See oli olnud nii tugev tunne ning natuke oli sees
ka kartust, et äkki uuesti kuulates see tunne kaob ära. „Muusikal oli
minu jaoks nooremana hoopis teistsugune tähendus ja roll. Eks see
tuli loomulikult, et koorilauljad võtsid oma lapsed kontsertidele kaasa,
ja nii oli ka minuga. Aga tegelikult ei teadnud ma muusikast siis mitte
midagi. Muusika oli küll minu elus olemas, aga hoopis teistmoodi,
ka teistmoodi tähtsalt. Minu praegused teadmised muusikast ja see,
kuidas ma üldse muusikat tunnetan, on ikka hästi palju muutunud.“
Esimese aasta lauljana Triinu väga suud ei pruukinud. Ta tundis, et
kõige pealt peab sellesse seltskonda sisse elama. „Aga see ei tähenda
ka seda, et noored ei peaks kunagi mitte midagi rääkima. Ükskõik
kas tegu on kiriku, koori või korporatsiooniga, see on inimese enda
vabadus seal olla, ja oma reeglitega võõrasse kloostrisse ei minda. Kuigi
praeguses maailmas tekib muidugi kohe küsimus, kas ja kuivõrd me
kloostritest üldse rääkida saame, mis on „reegel“ ja kust läheb oma
ja võõra piir, siis üldjuhul ma pean seda põhimõtet ikkagi õigeks.“
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Ma ütlesin, et tulen enne karukostüümis, kui et panen selga liibukad ja miniseeliku. Aga
leidsin ainult jänesekostüümi. (Korvpallilahing 2009)

Triinu ei ole muidugi äärmuslane, aga siiski vaatab tihti viltu, kui ta
seda oodatud olukordades ei kohta. „Ma olen väga ka seda meelt, et
noori peab igati kaasama, ja ma üritan seda ka ise teha.“
Presidendiametisse sooviti Triinut juba mitmeid aastaid, aga seni oli ta
nendest ettepanekutest kindlameelselt keeldunud. Sel aastal läks aga
teisiti. „Ma hakkasin tegelikult juba alates jaanuarist presidendiameti
peale mõtlema. Mitte keegi ei teadnud seda, ei koorist, ei lähedased
ega keegi muu. Mul oli mingisugune periood, kus ma mõtlesin sellele
nii pidevalt, et see hakkas mu koolitööd ja igapäevaelu segama. Ma
kogu aeg mõtlesin. Kui lõpuks ühel hetkel mu käest seda küsiti, ütlesin ma ikka „ei“, sest ma tahtsin veel rahulikult selle üle mõelda. Ma
mõtlesin tegelikult ka veel sel samal valimiste päeval. Viimasel hetkel
olin ma ikkagi väga ära otsustanud, et ma kandideerin. Ma tegelikult
ühel hetkel ka arutasin seda päris põhjalikult mingite oma inimestega. Argumendid olid mul olemas miks „jah“ või miks „ei“. Ma olin
need kirja ka pannud, ikka korralik eeltöö oli selleks tehtud. Enne
seda valimispäeva istusin ma telefoni otsas päris palju. Rääkisin näiteks mitu korda Triiniga poolteist tundi, lisaks teiste inimestega ka,
mulle helistati palju. Aga ma kujutasin valimispäeva enda jaoks siiski
pisut teisiti ette, sellises üleüldises plaanis. Pärtel oli esimene, teda
esitas juhatus. Pärtel esitas hästi enesekindla kõne ja siis ma mõtlesin:
„Kurat! Ma pean ikka veel rohkem pingutama!“ Seekord tehti pimehääletus ja see hetk, kui sa näed, kuidas neid pabereid tõstetakse, oli
päris närviline. Ma arvasin, et kui tulemus välja öeldakse, ja kui see
valitu olen mina, siis tuleb kindel teadmine, et see on õige otsus ja
on nagu vabanemine. Ma olin küll enda jaoks enne kindla otsuse
ära teinud, aga ma kuidagi lootsin, et see teadmine paneb sellele lisapitseri. Aga see ei olnud nii. See osutus hoopis keerulisemaks. Ma nii
õudselt tahtsin pärast üldse ära minna, aga ma teadsin, et on ilus,
kui ma seal olen ja et ma pean seal olema, kringlit sööma ja lihtsalt,
seal olema. Pärast… Elis viis mind koju ja ma palusin tal end korraks
maha panna Raadi kalmistul. Ja siis ma käisin üksi seal korraks ära.
Ma läksin Richard Ritsingu haua juurde, ja siis lihtsalt nutsin. Ma ei
teagi miks. Aga mul on hea meel, et ma käisin.“
„Nüüd presidendiks valituna ma vahel mängin mõttega, et kui ma
oleksin varasematel aastatel kandideerinud, sest toonast naiskoori
oleks olnud huvitav juhtida, siis oleks saanud teha mingeid projekte
või suundumusi, mida praegu enam ei saa. Aga ma ei kahetse, selles
mõttes. Tegelikult praegune aeg, need asjad, mida praegu teeme nagu
Hiiumaa reis ja Kauksi Ülle juures käimine, ühiselt kogu kooriga
kontserdil käimine jne, on imeline. See, et meil on praegu näiteks
külalisdirigent, see poleks olnud viis aastat tagasi võimalik. Meie koor
on praegu teistsugune, aga jätkuvalt tore, ja minu arust on see aeg
väga ilus. Minu presidendiksolemise aeg on hästi ilus. “
Selles, et tänavu meie ees külalisdirigendiks Ben on, on Triinu käsi
mängus.
„Me olime toonase presidendi Ragne ja Triiniga džässikohvikus,
rääkisime Hiiumaast ja Tärkavast. Ma nägin, et Triin justkui valmistub millekski, aga ma ei pööranud sellele jutuhoos liiga palju tähelepanu. Minu jaoks suhteliselt suvalisel hetkel küsis Triin järsku vahele:

„Kui sa saaksid valida Tartu Ülikooli Akadeemilisele Naiskoorile
minu asemele uue dirigendi, siis kes see oleks?“ Mäletan, et ta ütles
koori nime niimoodi pikalt välja. Vaatasime Ragnega vist üksteile
otsa ja uurisime siis, et mis kontekstis Triin seda mõtleb. Ja ta küsis
uuesti, et kui ma saaksin valida ükskõik kelle, siis kes see oleks. Ma
siis hakkasin küsima, et miks sa tahaksid minna ja kui kauaks, kuhu
üldse. Ja siis ta rääkis, et umbes pooleks aastaks, ja kui jõuab, siis juba
sügisel, ennast laadima üle väga pika aja. Mõnes mõttes käisid mul
mingid nimed peas ringi, mõnes mõttes olid kõik nimed kadunud.
See tuli siiski ootamatult. Ja ma ei öelnudki ühtegi konkreetset nime,
kuna tahtsin selle peale rahulikult mõelda. Aga juba siis me ütlesime
muidugi kohe, et see on meie arvates väga hea mõte, et Triin proovib
juhet veidikeseks välja tõmmata. Ma tõesti loodan, et see mõjub talle
mõnusalt. Kodus mõtlesin välja neli nime, mis ma ka Triinile saatsin,
aga esialgu ei tulnud sellele mingit vastust. Ja kuna see oli veebruarikuu, aega oli vähe, läksin Triini jutule kahe nimega, et küsime nende
käest kas või valmisolekut. Mitte ühtegi kindlat otsust ei tee, aga lihtsalt küsime. Eks ma ju teadsin ja tunnetasin suurepäraselt, kui keeruline see talle oli. See oli neljapäev, kui ma selle jutuga Triini juurde
läksin ja järgmisel päeval sõitsin ma nende kahe nimega juba Tallinnasse. Eks see ilmselt suuresti juhus oli, et Triin sellest just meie
kokkusaamisel rääkis. Aga mul on siiski ääretult hea meel, et Triin
mind usaldas ja ma selles protsessis osalesin. Need olid väga huvitavad
ja proovile panevad kuud. Ega keegi peale meie sellest ju siis veel ei
teadnud.“

tullakse ütlema midagi, mis on laulja jaoks olnud väga isiklik või mis
minusse tegelikult üldse ei puutugi. Aga noh, et kuidagi nagu tahavad
öelda ja arutada või nii.“

Triinu ütleb, et tema maailmavaates on hästi palju agasid, mingis
mõttes on ta natuke analüütiline, teisalt mingis plaanis elab ta täiesti
hetkes. „Mu alateadvus toodab seda analüütilisust nagunii ja ma tean
tihti juba ammu, et asjad lähevad kas nii, teist või kolmandat moodi,
aga teine osa minust kas ei taha või ei viitsi sellega tegeleda. Ja siis
pärast tagantjärele mõtlen, et olen ikka räigelt tark vahepeal. Mingis
mõttes on see ühendus kõhutundega. Ka nende naiskoori asjadega:
ma lihtsalt teen ja see ei ole mingist inertsist, kuigi osaliselt kindlasti
ka sellest. Mulle meeldib teha seda, mida ma teen. Ja see ei tähenda,
et see alati õnnestuks. Kindlasti mul ei ole mingeid tunnustuslaviine
vaja. Mulle meeldib teha üldjuhul seda ilma selletagi. Ma ise küsin
tagasisidet üpris tihti ja koor ka ise pakub mulle seda, nii negatiivset
kui positiivset. Ma tean seda, et ma olen teinud vigu ja et ma ei tee
kõiki asju õigesti, ma tean seda suurepäraselt.“
„Ma mäletan, kuidas Maarja rääkis mulle aastaid tagasi, et kui
tema president oli, siis ta armastas kõiki lauljaid. Mõtlesin omaette,
et mina küll nii ei saa. Lauljad tunduvad küll toredad, aga ma ei
pea neid kõiki oma sõbrannadeks. Nüüd ise selles ametis olles ma
avastasin järsku, et see tunne tuleb iseenesest, õieti see areneb väga
selgelt selleks aja jooksul ise. Eranditult kõik lauljad saavad kuidagi
eriti armsaks… Ja tead, see on selle ameti võlu, et sa hakkad lauljaid
ka paremini tundma. Ühelt poolt sa lihtsalt pead olema kursis, mis
toimub, aga samal ajal ma olen olnud ka väga liigutatud, kui mulle

Naiskoor kui olend, on Triinu jaoks ikka väga palju muutunud. Seda
muutust on tekitanud aeg, inimesed ja võimalused. „Naiskoor on
minu arusaama muusikast kujundanud päris kõvasti. Ta ei ole küll
mu esimene mõjutaja, kelleks ma pean Lauri Saatpalu ja tema Kuku
raadio saadet „Rõõsõkõd“. Saatpalu tutvustas mulle džässi ja paljusid
teisi liike, mille nimesid ma kas ei tea või nimetada ei oska. Ma ei kuulanud enne näiteks džässi üldse, see tundus mulle kole. Ma ei viitsinud
pingutadagi, et see ilusam oleks. Ja koorimuusika on ka mõnes mõttes nagu džäss. Ta on kunstmuusika ja selle nautima õppimiseks võibki kuluda aega. Aga Saatpalu mängis hästi huvitavat muusikat ja rääkis sinna juurde ka. Tema saadetel ei ole sellist võimalust, et lähed
internetti ja näed kohe, mis laul tuleb. Nii ma siis veetsin tunde arvuti
taga, et üritada aru saada, keda ta loo esitajaks ütleb ja guugeldades
otsisin neid siis taga. Ma ei teadnud, kus lõppeb eesnimi või kus algab
perekonnanimi. Ja sageli ei öelnud ta ka loo pealkirja ning lõpuks
jõudsin mõne loo juurde täiesti keerulist teed pidi. Ja ma pidin vahepeal ikka väga pingutama, et aru saada, mida see kaasahaarav inimene
seal raadios ometi hääldab. Näiteks Chet Baker, Richard Bona ja Ane
Brun on kõik tulnud minu teadvusse just Saatpalu saatest. Jah, Lauri
Saatpalule võlgnen ma palju. Ma sain sellest saatest rohkem, kui ma
vist sõnastada oskan. Mitte ainult mingid konkreetsed muusikud,
vaid mingi maailma, mida mul enne ei olnud, ja mis tollest ajast alates
nüüd järjest värvilisemaks läheb.“

„Ma ei peaks tegelikult toppima end nii palju igale poole. Tegelikult
naiskoor on ka see keskkond, kus kõik saavad katsetada ja saavad
ka ebaõnnestumisi katsetada. See, et mina mingeid asju olen teinud
juba rohkem, või see, et mul on lihtsalt mingi idee, millel puudub
igasugune argumentatsioon, miks see nii võiks olla, mis siis sellest. Ja
üldse, see on kõigest koorimuusika, mitte ükski rong ei jäta sellepärast
sõitmata. See on üks asi, mida ma koorimuusikas või üldse nagu laiemalt ka mõtlen: inimesed, see on kõigest koorimuusika. Okei, inimesed töötavad sel alal ka ja saavad siit oma palga, oma esteetilise
vabanemise, argieluks vajamineva tundmuse, mõni saab oma karjuva
naise või mehe juurest päris mitu korda nädalas eemale. See ongi väga
hea. Aga ärge minge selle pärast hulluks. Võtke, mis sellest on võtta,
elage kogu oma elu.“
Triinul läheb naiskooris juba üheksas aasta. Enne presidendiametit
on ta teinud ka arhivaari tööd, mis oli väga inspireeriv ning Triinul on
väga kahju, et ta sellest ametist loobuma pidi. „Arhivaari töö, lihtsalt
arhiivi minna ja neid asju vaadata, see on õudselt inspireeriv ja toitev.
Minu jaoks on arhivaari amet väga oluline, sest tema peab olema
ikkagi koori jaoks ka meeldetuletaja ja mitte ainult meelde tuletada
seda, et juubel tuleb.“

Detsember 2016 · U-DUUR

5

Must Kast ja
„Võõrana põhjala kõrbes”
ehk lugu sellest, kuidas
TÜAN teatrilava vallutas
Marili, II alt

Marili Pärtel (II alt) meenutab:
Minu jaoks oli „Võõrana põhjala kõrbes“ üks 2016. aasta tähtsündmusi üldse. Kuidagi vist kukub ikka välja nii, et kui töötad teatris
turundusjuhina ja lemmikhobina laulad Tartu Ülikooli Akadeemilises Naiskooris, siis varem või hiljem peavad kaks kunstilembest tegevust kuidagi kokku saama. Nii pakkusingi ükskord 2015. aasta sügisel suures piduhoos lavastaja Lennart Peebule uljalt välja, et kas ta ei
tahaks naiskoori mõnes oma lavastuses kasutada. Kahjuks või õnneks
jättis Lennart selle mõtte meelde ja meenutas seda mulle paari päeva
pärast. Siis sain ma aru, et tõepoolest, nüüd ei saa ju oma sõnu süüa
ka.
Nii läksin ma väga ääri-veeri ja ettevaatlikult kõigepealt president
Ragne jutule. Alguses polnudki midagi konkreetset rääkida, sest täpset plaani polnud ka Lennartil. Ragne rääkis Triini ja Mariliga ning
nad otsustasid mõtte kaalumisele võtta. Väga selgelt mäletan meie esimest kohvikukoosolekut Lennarti, Triini ja Mariliga. Lennart muudkui rääkis ja rääkiski meid kõiki ära! Uurisime lauljatelt, kas oleks
üldse reaalselt võimalik üheksaks etenduseks koosseis leida ja oligi!
Naiskoor andis oma nõusoleku!
Edasi muidugi alles hakkas nalja saama. Vaja oli ühendada teatri proovigraaﬁk, saali graaﬁk ja naiskoorile potentsiaalselt sobivad
prooviajad. Lisaks oli vaja aru saada, mida etenduses üldse laulma
hakatakse. Nii ma siis käisin nagu postituvi kahe organisatsiooni
vahet, püüdes ikka tuua ainult häid uudiseid. Ja läbi pühendumise ja
lusti ja pingutuse sai ta lõpuks valmis: 15. veebruaril 2016 esietendus
Genialistide klubi saalis Lennart Peebu lavastus Marite H. Butkaite
tekstile „Võõrana põhjala kõrbes“. Osades Laura Niils, Märt Koik,
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Kaarel Targo, Kaija M Kalvet, Silver Kaljula ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor. Kokku andsime sel kevadel 12 etendust, sest
märtsiks oli vaimustus vallutanud nii tegijad kui ka publiku ja nii
planeerisime mai lõpuks 3 etendust lisaks.
Ma olen nii tänulik kõigile osalistele, et see idee teoks sai. Vägev
oli vaadata, kuidas kaks mu lemmikmaailma kokku said ja kohanesid ja teineteiselt õppisid ja vaimustusid. Eriti suure töö koosseisude
klapitamisel tegi koorivanem Marili Palover, kes pidevalt silma peal
hoidis, et koor laval oleks tasakaalus ja kõigi lauljate soovidega oleks
maksimaalselt arvestatud. Ja muidugi olen hästi rõõmus, et mõlemad
osapooled olid valmis üksteist usaldama ja ära kuulama ja pühenduma!
Aitäh Reeli, Lennart, Jaanika ja kogu „Võõrana põhjala kõrbes“ trupp!
Aitäh Triin, Ragne, Marili ja kogu TÜAN!

Lavastaja Lennart Peep meenutab:
„Võõrana põhjala kõrbes“ tekitab minu jaoks tänasel päeval ikkagi
hästi sooje emotsioone. Vaatamata kividele-kändudele õnnestus see
väga hästi, seda näitab nii suur publikuhuvi kui ka osapoolte endi
vaimustus. Mina loodan väga, et ehk mainitakse see tükk 2016. aasta
teatriankeedis ära ja see jätab jälje Musta Kasti ja ka Eesti teatri selle
aasta ajalukku, miks ka mitte. Ise olen ma vahepealse aja jooksul jälle
palju selgemaks saanud, misasi see lavastus üldse oli. See pole ju nii,
et lavastaja mõtleb välja idee ja siis esitab selle publikule, see on ikka
teistpidi: sees kripeldab mingi teadmatus, valad selle teatrivormi või
n-ö oksendad oma aju välja ja siis pärast vaatad laval, et mis see oli,

mida ma mõtlesin. „Võõrana põhjala kõrbes“ puhul huvitas mind
ilmselt ennekõike suurte muutumiste mütoloogiline mehhanism.
Inimene elab oma elu nagu väike sipelgas, kuid samal ajal toimuvad
ka mingid palju suuremad muutumised, mida meie ei märka. Praegu
võib vist öelda, et ma tahtsin neid protsesse veidi märgatavaks teha. Ja
loodus oma muutumises on nii kuradi julm ja kuradi ilus. Tänaseks
on see teema minu jaoks sõlmunud ja ring täis, ehkki kindlasti leiaks
võimalusi sellest loost midagi edasi arendada. Et mis see Jaani lugu
õigupoolest oli? Või milline oli plika teekond? Siin võib täitsa peidus
olla teine osa.
Koori kaasamine lavastusse toob igal juhul kaasa massilise väe ja
hoopis teistsuguse hingamise, sest trupi ja koori energiad on täiesti
erinevad. Ma väga lootsin, et need kaks gruppi suudavad teineteist
innustada ja toita. Elav muusika teatrilaval annab palju suurema väe
kui n-ö makimuusika. Võib-olla selle tekitab oht eksida, mis tekitab
pinget, ka head pinget. Lavastaja peab kindlasti arvestama, et koor
ei ole näitleja, ei ole teatriprofessionaal, vaid harrastaja ning nendega
kõneledes peab olema hästi selge ja täpne, kiiresti ja konkreetselt tuleb kõigega tegeleda. Näitlejatega võib rohkem bluﬃda. Jälgida tuleb
seda, missuguste sõnadega luuakse kujutluspilti, näitlejad on oma sõnavaraga harjunud, kooril on jällegi enda oma. Töö on iseenesest täpselt
sama, te ju laulate ka kujutluspilte; kui pilti ees ei ole, siis pole ka laval
midagi vormistada. Just seda osa me esialgu kõige rohkem kartsime,
aga õnneks selgus väga ruttu, et tegu on intelligentsete ja suure kujutluspildiga inimestega.
Suure inimhulga puhul peab ka enda entusiasmi vaim palju kõrgem olema, ei tohi endale lubada lollust, laiskust, madalat energiat,
see on ebaprofessionaalne. Samuti ei tohi lavastaja endale lubada loomingulist kriisi, sest prooviaeg kooriga on väga piiratud ja seda tuleb
maksimaalselt kasutada. Aga see protsess on hästi tore ka! Koor ei
pruugi olla alguses kõige reipam, aga siis mängid energiajänest ja
rahvas tuleb kaasa, näitlejad teevad lava peal lahedaid asju ja nii tekib
kõigil soov ise ka rohkem panustada. Igal juhul on mul sellest koostööst väga soojad tunded ja usun, et eesmärgid said saavutatud!

Lavastuse koreograaf Jaanika Tammaru
meenutab:
Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kuigi ma olen
lavastanud ja liikuma pannud masse, polnud ma kunagi varem teinud
ühegi kooriga koostööd. Iseenesest hulk inimesi nagu ikka, ainult et
laulavad, eks? Haa!
Mingil määral oli see siiski tundmatu üksus, kes lavastusprotsessiga kõigile teadaolevalt pidi liituma. Seega mul puudus ettekujutlus,
kui keeruline või lihtne võiks olla koreograaﬁ töö suure hulga inimestega, kes ei ole mu enda koolikaaslased. Kõik see, mida ma teadmatuses ette kujutasin, osutus tegelikkuses nii lihtsamaks kui ka keerulisemaks.
Lavastuse saamisloo poole pealt suhtusin tekstianalüüsis, pidevates ümbertõstmistes ja juurdekirjutamistes koori kui ühte tegelaskujusse. Ühelt poolt otsis lavastajaharidus minus pidevalt kandvat
tegevust, mida kogu aeg laval viibiv tegelane täitma peaks. Muusikaliselt poolelt oli oluline ennekõike see, millal ja mida ja kui kaua lauldakse – väga tehniline küsimus kogu lavastuse struktuuri osas, kõik
tempod ja dünaamikad sõltuvad ju sellest ning liikumapaneva jõuna
oli mul ka tehniliselt vaja seda teada, et näitlejatega proovisaalis tammuma hakata.
Seega enne esimest korda kooriga kohtumist oli mul tegelikult
üldplaan olemas, paika sätitatud läbi pikkade vaidluste ja arutelude
paljudes tekstiproovides ja Lennarti ning Maritega hilisematel vestlustel. Oli teada, mida on üldpildis vaja. Ja siis oli suur osa bluﬃ, sest
ma ei teadnud, mis üldse võimalik on. Kuidas üldse panna sünkroonis
liikuma väga, väga suur hulk indiviide, kel kõigil omane liikumiskeel
ja erinev kehatunnetus?

Tegelikkus tõestas seda, et tunnetuslik ülesanne toimib hea algatajana, peaasi, et julgust on. Näiteks „Raua needmine“ kui terve lavastuse tegevuslik haripunkt sai paika läbi fookuse ja rusikate ja jõu. Ei
mingit sünkrooni, kui dramaatiline lõpupööre välja arvata. Tegelikult
olid liikumised lihtsad, kevadine sula ja „Joiku“ toimisid emotsiooni
pealt, elujaatavas energias rohkem kui sätitud liikumiste sünkroonis.
Kuidas aga jõuda selleni, et kõik julgevad? Selle jaoks on ikka vaja
ette antud liigutusi. Nüüd tagasiulatuvalt saan öelda, et paljud liigutused tekkisid kaks sekundit enne nende ettenäitamist: vaja oli ainult
toormaterjali, millega hulk neiusid ja naisi õiges olemuslikus seisundis
mängima saaks hakata.
Õppisin palju. Just õpetamise kohta. Ma arvan, et see oli see raske
osa. Mis aga kõik väga lihtsaks tegi, oli toimiv hierarhia ja tugev korrapidamine. Kuigi muidugi läks alati hulk minuteid kaotsi, et nelikümmend inimest kostüümides valmis jõuaksid koguneda, aga see on
vist paratamatu igal pool, kui välja arvata Eesti Kaitsevägi. Aga see
luksus, et iga sõna, kommentaar ja ülesanne jäädvustatakse ning tekib
reaalajaline logiraamat kõigile puudujatele ning lisamälu … See on
tõesti luksus. Hindan väga asjalikkust ja rõõmu, millega kõik te kaasa
lõite. Ning olen väga tänulik Triin Kochile, et ta oli valmis karmi
sõnaga liituma, et koorist välja saada see, mida mina märksa leebema
tooniga nõudma ei jõudnud. Pean seda lavastust, eriti just tänu naiskoorile, üheks märgiliseks suursaavutuseks enda liikumisseadja teel
ning suurepäraseks visiitkaardiks mõlemale poolele.

Triin meenutab:
Kui hakata meenutama „Võõrana põhjala kõrbes“ tegemist, siis tuleb
esmalt meelde see vapustav maja. Ma ei olnud seal varem käinud ja
esimest korda tulles oli üllatus päris suur, sest ma enda arvates tulin ju
teatrisse. Olles mingites oma mustrites kinni, ei meenutanud see koht
sugugi teatrit. Hiljem selgus, et väline ei ole oluline ja sees tehti teatrit
väga ägedalt ja hoogsalt. Sellest sai minu jaoks väga innustav, lausa
vaimustav kogemus. Kõige rohkem jälgisin lavastajatööd ja imetlesin
neid julgeid ja konkreetseid otsuseid, mida Lennart tegi, kuidas ta sai
täiesti algetapis aru, kas miski hakkab tööle või mitte. Dünaamika
on võrreldes kooriprooviga ikka täiesti teistsugune! Näitlejate tööd
jälgisin suu ammuli kuni viimase etenduseni välja.
Koorile oli see muidugi põnevaks väljakutseks, sest lauljatelt võeti
ära kõige turvalisem element koorilaulus: võimalus dirigenti näha ja
vajadusel abi saada. Üksteise tunnetamine ja usaldamine on sellises
olukorras hoopis teistsugune. Dirigendina sain ma lihtsalt laulud
enne teatrisse tulekut proovides selgeks õpetada ja mingil määral ka
viimistleda, aga kõik, mis lõpuks lavale jõudis, selgus ikka kohapeal.
Tuli lihtsalt olla selle protsessi sees, jälgida, mida teevad näitlejad,
milliseid juhiseid annavad lavastaja ja koreograaf.
Minult nõudis „Võõrana…“ päris korralikult kohanemist. Pidin
harjuma sellega, et ma ei saa eriti midagi teha, kui midagi äkki juhtub või miski hakkab viltu kiskuma. See oli omamoodi põnev; kõik
olukorrad ju alati ka lahenesid. Lisaks oli minu jaoks üliäge see kooriga koos laval olemine, tavaliselt ju dirigent justkui vastandub koorile.
Laulsin kaasa kõiki erinevaid partiisid, mis mul meeles olid, kui muud
enam ei teadnud, siis viisihäält, aga mitte kunagi ühes laulus lõpuni
ühte partiid. See oli väga tore kogemus, pidin täiesti n-ö teistsuguse
kõrvaga kuulama. Olen ju protsessis harjunud ette pröökama ja pole
oluline, kas mu hääl sobib või ei sobi. Nüüd pidin jälgima, et minu
hääl ka massi sisse sulanduks. Ma nautisin seda väga, vaevalt, et ma
saan seda väga palju rohkem teha.
Hästi tore oli ka see, et mängisime nii palju etendusi, mul ei esinenud ühtegi tüdimuse märki. Tundsin endas igal etenduse päeval
sellist mõnusat ootust ja mul oli väga hea meel teatrisse tulla. See minek ja valmistumine tundus iga kord hästi eriline.
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Noored vilistlased uutes koorides
Vox Clamantis, Voces Musicales, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor, Sireen, Kammerkoor Head Ööd, Vend, Huik!,
Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Collegium Musicale – vot sellistes koorides laulab ka osake TÜAN-i lauljatest.
See ei ole mõistagi lõplik nimekiri, kõigest valik, ent väike sissepõige meie mõne vilistlase
uue ja vana koori maailma on uudistamiseks siin:

1. TÜAN-i
lauluaastad

MARI KALLING

TRIIN SAKERMAA

ÜLLE TUISK

II alt
TÜAN-is 2007–2010

I sopran
TÜAN-is 2006–2011

I sopran
I alt
TÜAN-is 2009 sügis – 2010 TÜAN-is 2008–2014
kevad ehk siis 1 hooaeg

ANU SALUJÄRV

I alt (alguses II sopran)
TÜAN-is 2012–2015

MARIS MATSKIN

2. 3 esimesena
meenuvat
märksõna seoses
TÜAN-iga

Sünnipäeva kontsertUdo 60, sügisene
etendus koduriietes :),
laululaager, ägedad peod.
auditoorium 232, huvitavad
inimesed, suusalaager

Laululaagrid, rohkelt
Kvaliteet, dirigent, toredad
proove, kust puudumine
üritused.
oli häbiasi, palju ilusat eesti
muusikat.

Tallinna juubelikontserdi
soojapuhurite vahel
jooksmine, NSSS-i
ajal aeglaste norrakate
tagantutsitamine, et
bussile jõuaks. Jaanaga
Prantsusmaal „bändi“
tegemine.

3. 3 asja, millest
sa TÜAN-iga
seoses puudust
tunned.

Aktiivsed, mitmekülgsed ja Tartu!
toredad inimesed.

Lauljad, kes teevad kõik
selleks, et mitte proovist
puududa.

Toredad lauluõed.

Organiseerituse tase
koorina on äärmiselt kõrge
ja see on väga äge! Ja ikka
inimestest ka.

4. Kas on
midagi, mis sul
jäi TÜAN-is
sinu ajal mis
iganes põhjustel
tegemata/
kogemata?

Maskiball.

Plaat. Ootasin nii kaua,
aga minu ajal seda ei
salvestatud.

–

Ei usu. Sai kõike nähtud ja
tehtud.

Pöks. Ja mul sellest väga
kahju. Lihtsalt ajaliselt
kunagi ei sobinud.

5. Koor(id), kus
laulad praegu.

Collegium Musicale
(al 2013) ja Vox Clamantis
(al 2013)

Sireen (al 2012) ja
Voces Musicales (al 2013).

Laulan Eesti Filharmoonia
Kammerkooris alates
jaanuarist 2016.

HUIK! (al 2015).

Kammerkoor Head Ööd,
Vend (al 2015).

6. Koor(id), kus
oled vahepeal
veel laulnud (aga
enam ei laula).

Noored Eesti
Hääled (NEH),
Muusikaakadeemia
Segakoor.

–

Kammerkoor Voces
Musicales, Euroopa
Kooriakadeemia,
Eesti Kontsertkoor,
Nargenfestivali koor.

Ei ole.

–

7. Kui palju
aega sa nädalas
koorimuusikale
pühendad?

Juhatan hetkel kahte
koori: Tallinna Toomkooli
Mudi-laskoor ja Tallinna
Toomkooli Lastekoor.
See teeb 4 tundi nädalas,
pluss 6 tundi Collegiumiga,
pluss ca 4 tundi Voxis. Kui
esinemised liginevad, siis
tuleb tunde juurde. Seega,
koorimuusikat jagub ühte
nädalasse täitsa piisavalt :)
Koorimuusikat kuulan
pigem kontsertidel kui
kodus diivani peal.
Vabal ajal siis pigem
instrumentaalmuusikat
klassikalisest muusikast
jazzuni.

Liiga palju. Ainuüksi
proovidele 14 h, aga kui
kõik kokku arvutada, siis
suurem osa mu vabast ajast
on pühendatud muusikale.

Neid tunde ei jõua kokku
lugeda. Sellel nädalal on
mul 11–17 plaadisalvestus
ja T ja N veel oma kooride
proovid lisaks. Tavanädalal
tuleb kokku umbes 25 h
kooriproove (lisanduvad
kontserdid). Kodus
valmistan ette vaid Sireene
ja Insenere. Kuna olen
dirigent, siis asjatoimetusi
jätkub igasse päeva.
Kodus kuulan muusikat
minimaalselt, ainult
hädavajalikke asju.

Koori proovid on 1 kord
nädalas 4 h. Muu ajaline
määratlus sõltub sellest,
kas on nt kontserte tulemas
või mitte. Kui on, siis
kindlasti harjutan kodus ja
kuulan lugusid, et partiid
pähe saada. Kui esinemist
ees ei oota, siis partiisid
eraldi kodus ei õpi.
Muusikat kuulan palju.
Kui mõni repertuaaris olev
lugu on hinges, siis ikka
kuulan. Korralduslikele
ülesannetele väga palju
aega ei kulu.

Oleneb nädalast. Proov
on meil nädalas 1 kord
3 h +koorilaagrid paar
korda aastas ja vajadusel
lisaproovid. Koorimuusikat
kuulan peaaegu iga päev,
töö kõrvale. Kui on uus
kava, siis eriti tihedalt, sest
õhtuti on ainuke vaba aeg
alates u 22-st ja rohkem
ei pruugi jõuda. Ma olen
ka juhatuses ja see aasta
on korraldusliku poolega
palju tegemist. Ehk nädalas
keskmiselt kulub 3–20
tundi, ma usun.

8

U-DUUR · Detsember 2016

8. Miks sa
läksid just neisse
kooridesse?

Collegiumisse kutsusid
mind sõbrad, kes seal
juba laulsid. Voxi sattusin
ka sõprade soovitusel.
Algselt kutsus mind
ansambli dirigent JaanEik Tulve Kadri Hundi
asendajaks, kes ei saanud
kahel kontserdil osaleda.
Minulegi üllatuseks
kutsuti mind ka edaspidi
laulma. Nüüdseks olen
põhikoosseisus laulnud 3
aastat.
Minu jaoks oli otsustavaks
teguriks muidugi kooride
kvaliteet ja huvitav muusika.

Sireen oli loogiline jätk
TÜAN-ile. Voces on
isikliku ambitsiooni
täitmine ja muusikaliste
väljakutsete nautimine.

Kõik minu koorid on
olnud loomulik areng
professionaalsuse suunas.
Kooriproovidele lisaks käin
ka hääleseades, et areng
oleks kiirem. Kooridesse
kandideerisin ettelaulmise
teel.

Otsisin kvaliteetset koori.
Dirigent on noor, ülimalt
andekas ja ambitsioonikas.
Tahtsin laulda ka
segakooris.

Mul sõber laulis seal ja
soovitas Pärdile mind,
käisin ette laulmas ja
kutsutigi kampa. Tahtsin
üle 15 aasta ka lõpuks
poistega laulda saada :
D Lisaks on HÖV mulle
vokaalselt väga põnev ja
teistsugune väljakutse
olnud ning ka repertuaari
olen siiani vägagi nautinud.
Midagi täiesti imelist
on olnud, eriti Pärdi
autorikontserdid.

9. Kas oled
täitnud neis
koorides ka
mingeid muid
ülesandeid peale
laulmise?

Mõned korrad ehk
koormeistritööd, kui vaja
kedagi asendada, rohkem
ülesandeid mitte.

Sireenis olen 3. hooaega
president. Voceses olin
ühe hooaja koorivanem ja
juhatuse liige.

Kammerkooris Voces
Musicales olin mõnda aega
koormeister (2014–2015),
Euroopa Kooriakadeemias
laulsin hääli lahti.

Altide häälerühmavanem.
Jälgin puudumisi ja aitan
vajadusel korralduslike
teemadega.

Olen sellest aastast altide
häälerühmavanem ja
juhatuse liige. Teen
seda, mis parasjagu
vaja. Alates sellest, et
käin soojuskiirgureid
lindistamiseks kuulamas
(jah, kuulamas, et kas saame
ikka kasutada) või kõrsikute
ostmine laagriteks. Mu auto
on alati täis koori asju :D

10. Mis sinu
praegusi koore
iseloomustab?

Vox Clamantis: hea huumor,
ilus muusika, kontsertreisid
välismaal, imelised
mees-hääled. Collegium
Musicale: mõnus seltskond,
positiivne dirigent, palju
kontserte, hea sound.

Sireen: julge, omanäoline,
ilus.
Voces: professionaalse
suunitlusega,
ambitsioonikas, barokk.

EFK-d iseloomustab
kiire tempo, seinast seina
repertuaar, huvitavad
koostööpartnerid
(orkestrid, solistid,
dirigendid jne).

Väga kihvt dirigent.
Kooshingamine. Sõprus.
Huvitavad projektid, milles Nõtkus ja tundlikkus
saab kaasa lüüa.
muusikas.
Huumor on tervisele
kasulik.

Tõnu Kõrvitsa tsükkel
meeldis.

Keeruline on lemmikteoseid nimetada. Kõik
lood on olnud huvitavad.
Kindlasti on südames
„Ei saa mitte vaiki olla“.
Jõuludega seoses meenub
ka „Kellad“

Ernesaks „Sinu aknal
tuvid“, Tormis „Sõit
imemaale“, Grigorjeva
„Pesn Presvjatoj
Bogoroditse“

11. 3 lemmikteost Ernesaks „Sinu aknal
Nystedt „Søk herren“,
TÜAN-is lauldes. tuvid“, Mägi „Pietá“, Mägi Pärt „Peace Upon You,
„Vahtralt valgõ pilve pääle“. Jerusalem“, Kõrvits „Arm
ja surm“.

12. 3 lemmikteost Vox Clamantis: Kreegi
uu(t)es koori(de)s „Taaveti laulud“, Pärt „The
lauldes.
Deer’s cry“, Pärt „Kanon“,
Pärt „Aadama itk“, Pärt
„Kleine litanei“, Schumann
„Ave Maria“ jne.
Collegium Musicale:
Taverner „The lamb“,
Tormis „Ingerimaa õhtud“,
Pärt „Bogoroditse Djevo“.

Sireeni 3 lemmikut:
Naissoo „Luulet sinu
süles“, Pehk, Ivanov,
Algorütmid „Cожаления“,
Veevo „ Kadakad“.
Voces: MacMillan
„Miserere“, Bachi motetid
(nt „Singet dem Herrn“),
Pärt „Salve regina“

Lemmikuid on palju,
aga meele teevad härdaks
Bachi passioonid, motetid
ja üldse igasugune
vanamuusika.

Kreek „Maga, maga
Matsikene“,
Holst „Nunc Dimittis“,
Faure „Pavane op. 50“.

Ma ei oska Pärdi lugudest
valida, sest nii paljud on
lemmikud. Aga teistelt:
A. Pärt „Nunc dimittis“,
Pawel Lukaszewski „Nunc
dimittis“ ja Herbert
Howells „Requiem“, eriti
3. osa.

13. Kui soovid
veel midagi lisada,
nt mis on su
lemmikšokolaad,
parim
kontserdijärgne
tegevus vmt, siis
siin on selleks
ruumi.

Kontserdi rituaal:
enne kontserti tükike
piimašokolaadi, peale
kontserti dirigendi ja
kaaslauljatega koos
kohvikus veini juua.

Pärast kontserti meeldib
kiiresti koju minna, kuna
seal ootab mind minu
särasilmne pojake. Igasugu
analüüsi jätan hilisemaks
ajaks, ei maksa kohe ennast
üles kütta. Igal kontserdil
juhtub midagi, millest
rääkida või mille üle
arutleda (õnnestumised
ja/või ebaõnnestumised).
Ja kui mina olen inimene,
kes peab tagasisidet andma
(oma koorile), siis jätan
selle ka mõneks teised
päevaks (järgmine proov
vms), kui olen saanud
rahulikult mõelda ja
kontserti analüüsida.

Kiidan naiskoori süsteemi
uute lauljate vastuvõtmisel
ja sisseelamisel naiskoori
tegemistesse. Lauluema
on kindlasti üks hea mõte.
:) Ja tervitan loomulikult
kõiki tublisid lauluõdesid!
:)

Mu autos on alati
minimaalselt 5 kooriplaati.
Kui kellelgi on kunagi
Tallinnas küüti vaja või
kui keegi tahab niisama
kuulata koos muusikat ja
igat takti analüüsida, siis
võib alati teada anda :)
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1. TÜAN-i lauluaastad

ANNELY TANK
II sopran
TÜAN-is 2010–2013

2. 3 esimesena meenuvat
märksõna seoses TÜAN-iga

Senise elu ühed hoogsamad ja põnevamad aastad. Viimane aasta oli hektiline, sest õppisin 6 kuud välismaal ja tagasi tulles
pidin tööle minema. Koorist olen saanud oma parimad sõbrad (seda senini) ja olen selle üle väga õnnelik. Meie seltskonnast on
TÜAN-i jäänud veel Kadri, kes on justkui sillaks meie ja koori vahel. TÜAN-is Triini käel all lauldes õppisin nautima laulude
ettevalmistusprotsessi. Mina olen üks neist inimestest, kellele meeldib „viimane timmimine“. See hetk, kui koor tabab tervikuna
ära loo tuuma, on tõeliselt maagiline. Sain üsna ruttu aru, kuivõrd mul on vedanud, et saan olla osa nii võimsa ajalooga
organisatsioonist. Kanada reis on kustumatu mälestus, kui nimetada mõnda konkreetset üritust.

3. 3 asja, millest sa TÜAN-iga
seoses puudust tunned.

Tunnen puudust ühisest hingamisest ühise eemärgi saavutamise nimel. Minu ajal oli see tunne TÜAN-is olemas, loodan, et ka
praegu.

4. Kas on midagi, mis sul jäi
TÜAN-is sinu ajal mis iganes
põhjustel tegemata/kogemata?

Päris ausalt? Mul oli raudne plaan, et hiljemalt viiendal aastal olen koorivanem. Mul on siinkohal väga hea meel tõdeda, et
Ragnest sai mitmeks aastaks koori eestvedaja. Tema ja tema meeskonna tegemisi oli isegi kaugemalt väga tore jälgida.

5. Koor(id), kus laulad praegu.

Juba umbes aasta vältel ei ole ma aktiivselt kusagil laulmas käinud.

6. Koor(id), kus oled vahepeal veel TTÜAN (2013–2015).
laulnud (aga enam ei laula).
7. Kui palju aega sa nädalas
koorimuusikale pühendad?

Viimase aasta vältel ei ole ma koorilauljana suud lahti teinud. Korralduslikke asju on see-eest olnud teise täistöökoha jagu. Kuni
12. novembrini vedasin TTÜAN-i 65. sünnipäeva üritusi, alates 13. novembrist ei kuulu ühegi koori ridadesse. Koorilaul on end
minu jaoks pärast väga aktiivset kümmet aastat ammendanud ning tunnen, et vajan puhkust. „Mina jään“ seekord Ernesaksa
juurest laulupidu vaatama. Ma ei tea, mis tunne see saab olema, kindlasti veider, aga tunnen, et vajan aega, et mõelda, millise
kooriga ja mida tahaksin edasi teha.

8. Miks sa läksid just neisse
kooridesse?

Esiteks tundsin sealt juba mitut inimest, teiseks ei raatsinud ma loobuda juba harjumuspärasest seltsielust ning kolmandaks
otsisin naiskoori, kel oleks pikk ajalugu. Tagantjärele täielik vedamine ka isiklikus plaanis, sest juba paari kuu pärast saime ühel
ühisüritusel Margoga (TTÜ AM-i bass) tuttavaks ning nüüdseks oleme ühist kodu jaganud peaaegu kolm ilusat ja loomingulist
aastat.

9. Kas oled täitnud neis koorides
ka mingeid muid ülesandeid peale
laulmise?

Välissuhtleja (välisreisid ja koori esindamine lisaks presidendile-koorivanemale), president, juubelitoimkonna juht.

10. Mis sinu praegusi koore
iseloomustab?

Teotahe, elukogemus, humoorikus.

11. 3 lemmikteost TÜAN-is
lauldes

Grigorjeva „Slava“, Ernesaks „Sinu aknal tuvid“, Kruusimäe „Ööviiul“ (see oli mu äratuskellahelinaks üle poole aasta).

12. 3 lemmikteost uu(t)es
koori(de)s lauldes.

Matsoni „Sõnum“, Uusberg „Muusika“.

13. Kui soovid veel midagi lisada,
nt mis on su lemmikšokolaad,
parim kontserdijärgne tegevus
vmt, siis siin on selleks ruumi.

Mulle meeldib, kui koor kogeb üheskoos midagi suurt. See kasvatab inimesi ühte. Ega ilmaaegu ei ole Tallinna ja Tartu kooride
liikmete hulgas neid, kel staaži minu vanusest rohkem. Meie II soprani „Tallinna koondis“ suhtleb omavahel aktiivselt ning
on oma elu üsna paika saanud. Mõni on abielunaine ja ema, mõni kohe-kohe emba-kumba staatusesse jõudmas. Oleme kõik
küpsemad ja targemad ning TÜAN tuleb meil pea igal kohtumisel teemaks.

I aldi häälerühmaõhtu (TÜAN & TTÜ AN)

Elis, I alt

1.–2. aprill 2016
2016. aasta naljapäeval toimus täiesti tõsiselt kahe naiskoori ajaloos esimene ühine häälerühmaõhtu.
Tallinna naised võtsid ette kahepäevase seikluse lõuna poole ning Tartu naised organiseerisid suure
õhinaga neile (loodetavasti) meeldejäävad päevad.

1. aprill:
19.46 – rongi saabumine Tartusse, saabujatele vastu
minemine
20.00 – õhtusöök/tutvumine restoranis Aparaat
21.30 – eksklusiivne ööekskursioon Eesti paberi- ja
trükimuuseumis Lemmit Kaplinski juhendamisel,
raamatute selgroogudest salakarbi meisterdamine
23.00 – õhtu viimane kogunemine Agnese
juures, Agnese ema valmistatud küpsetise ja
onu valmistatud keelekaste mekkimine
00.30 – kodudesse jagunemine
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2. aprill:
10.00 – pannkookide küpsetamine Ihastes
11.45 – proov 232-s, Tallinna naised
kuulamas
12.30 – laulupeo seminar Haridusministeeriumis
13.15 – kook ja kohv Werneris
14.00 – hüvastijätt bussijaamas

Matthew Peterson:

„Muusika annab sideme iseendaga”
Maarja, I sopran
Matthew Peterson on USA-s sündinud, kuid täna Rootsis elav noor helilooja, kes kirjutas Tartu Ülikooli
Kammerkoori palvel naiskoori 70. sünnipäevaks kolmeosalise tsükli „Surgit Dorpatum”, mis tõlkes tähendab
„Tartu tõuseb”. Saan Petersoniga kokku enne maailma esiettekannet ning uurin, mida ta muusikast ja elust arvab.

Missugune oli Sinu jaoks „Surgiti”
kirjutamise protsess?
Kirjutasin esimest korda elus naiskoorile. Olin tänaseks oodanud juba
terve aasta, et seda lugu kuulda. Istusin teie prooviruumi ukse taga
ja sain oma laulu avastada justkui saladust − läbi ukseaugu. Ma olen
väga õnnelik: koor kõlab ilusasti ja ma olen oma looga rahul.
Tsükkel ise tuli minu jaoks kergelt kätte, seda siis eelkõige tänu
teksile. Kuigi on raske ette kujutada, missugune võis Tartu pea 400
aastat tagasi välja näha, siis ülikool ja Toomemägi on ikka siin. Näiteks on tõusud muusikas kirjutatud justkui mäkkeronimised, Toomemäkke.
Minu jaoks on oluline, et kui minu käest tellitakse lugu, siis seal
tellimuses on midagi, mis ühildub minuga. Ja peamiseks ühenduslüliks
oli see, kuidas kammerkoor töötas koos minuga leidmaks seda vajalikku teksti. Üks hea asi muusika juures minu jaoks on teadmine, et
see on suhe inimeselt inimesele.
Aga need tekstid: sümbolistlikud ja kuntipärased. Meil on kolm
luuletust samast ajast, kuid igaühel neist on meile midagi erinevat
öelda. Üks tudengilt, üks ülikooli professorilt ja ühe luuletuse autor
pole teada. Üks räägib kohast, üks on ajatu ja üks on armastusest.
Ja lisaks on vana-rootsi keel seotud selle riigiga, kus ma elan. Ma
tundsin, et ma olen täpselt õige inimene nende tekstide peale muusikat kirjutama. Ma loodan, et tekstid saavad selgemaks läbi minu
muusika, loodan, et need laulud saavad ka omamoodi selle koha ajalooks homsel kontserdil.

Kust leiad inspiratsiooni?
Inspiratsioon ei tule niisama, ma pean ikka maha istuma ja kirjutama
hakkama. Mõnel korral on küll suur inspiratsioon, kuid enamasti pead
hakkama lihtsalt kirjutama.
Surgiti puhul tegelesin tekstiga kaua. Viimase osa kirjutasin kiiresti, ühe päevaga, kuid esimese kahe osa kirjutamine võttis rohkem
aega. Aga tekst oli üks suuri motivaatoreid, inspiratsiooni allikaid.

Ütlesid oma Facebooki seinal, et „Surgit” on Sinu
jaoks justkui juurte juurde tagasi tulemine. Miks?
19-aastaselt, kui alles alustasin tööd heliloominguga, kirjutasin mõned
koorilood väga kiiresti, kuid lõpetasin selle üsna pea, sest ma ei tahtnud olla ainult koorihelilooja. Hiljem suunasin kogu oma energia
ooperite ja orkestripalade kirjutamisele. Kuid tänu Tartu Ülikooli Kammerkoorile on mulle antud uus võimalus kohtuda koorimuusikaga.
Kuid pean oluliseks rõhutada, et mul ei ole oma žanrit, olen kirjutanud igasugust muusikat ja igal pool on hästi läinud. Olen väga õnnelik, et saan töötada erinevate kollektiividega.

Mida Sa tahad kuulajatele edasi anda?
Tahaksin pakkuda läbi oma muusika inimestele erinevaid kogemusi,
viia nad muusikaga rändama. Loodan, et suudan vahendada neid kogemusi, mida muusika on mulle andnud.
Peamine, mida ma tahan, on anda inimestele midagi, mis muudaks neid inimlikumaks, paremaks. Midagi, mis annaks neile sideme
iseendaga. Me tahame seda ju kõik.

Võib ju küsida, miks me laulame kooris, dirigeerime, kirjutame
muusikat või käime kontserdil, see on sama asja pärast. Me vajame
muusikat. Ja kuulajad vajavad muusikat sama palju kui muusikud.

Kes on Su lemmikheliloojad?
Ma ei mõtle tegelikult sedamoodi. Kuid on mõned, kes on mind rohkem mõjutanud. Praegu elavatest Sven-David Sandström, kes on minu
sõber ja õpetaja. Ning Arvo Pärt.
Teil Eestis teavad Tormist ja Pärti ju kõik, kuid mujal on enamasti nii,
et helilooja on vähetähtis. Näiteks võrreldes dirigendi või solistiga.
Seda on näha eriti orkestrimuusikas, kus enamasti esitatakse ju meie
seast lahkunud heliloojate muusikat.
Oleme Sveniga vestelnud, et kui meile heliloojatena plaksutatakse
ja me kummardame, siis on see siiski nagu vabadamine, et me oleme
siin ja me püüame võtta nii vähe ruumi kui võimalik. Kuid me väärime
seda, et olla saalides ja ka seda, et mängitaks ainult meie muusikat.
Sven armastab oma muusikat: ta lihtsalt istub ja kuulab helisid.
Nendel hetkel olen ma tabanud, et see peab olema ka osa minu elust,
et ma oskan armastada oma muusikat. See ei ole lihtne. Ja Sven õpetaski mulle peamist: kuidas olla helilooja.
Pärt on minu jaoks nagu Sveni peegel: nad on ühevanused, käisid
läbi sarnase tee 1970. aastatel. Ja kuidas lihtne piano võib olla nii suur,
nii tähenduslik, nii võimas. Ma olen püüdnud neid mõtteid muusikat
kirjutades meeles pidada.

Kas sa otsid veel oma stiili või oled selle enda
jaoks leidnud?
Oluline on mitte olla kinni mingis stiilis. Tavaliselt ma töötan nii, et
ma leian mõned motiivid, mis minu meelest väärivad edasiarendamist
ja siis ma töötan nendega hilisemalt mitmel moel. Mõnikord tagasivaadates tehtule näen teatud sarnasusi, kuid mitte alati. Kuid leian,
et minu töödes on teatud laadi tunnete selgus, rütmiline aktiivsus ja
harmooniad on loost loosse sarnased. Või siis kujundid. Heliplokid.
Geomeetriliselt on mu muusika lihtne. Mulle meelib, kui kujundid ja
värvid on loomingus selged.
MATTHEW PETERSON:
• Sündis 1984. aastal Põhja-Dakotas
• Õppinud kompositsiooni Indiana Ülikoolis ja St. Olaﬁ Kolledžis
Northﬁeldis
• Viimastel aastatel on kirjutanud peamiselt orkestrimuusikat ja oopereid
• 2004. aastal maailma ühe parima vokaalansambli Chanticleri tellimus
andis talle kindluse, et temast saab helilooja
• Laulab Gustaf Sjökvists Kammarkör’is
• Töötab muusikaõpetajana kahel päeval nädalas, heliloominguga tegeleb
kolmel päeval nädalas
• On käinud Tartus kaks korda: üks kord Paul Mägi kutsel
Vanemuise Sümfooniaorkestri juures ja teine kord meie juures
• Elab Stockholmi lähistel väikesaarel koos oma füsioterapeudist kaasa Sara
ja nelja kanaga
• On kirglik jahi- ja kalamees
• Tunneb end pigem maamehe kui linnainimesena
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Rio, mu Rio
Kellelt: Maarja
01.04.2016 kell 11:23
Tere!
Oleme kaua hoidnud salajas, et kunagi sügisel juba
tehti naiskoorile ettepanek osaleda Rio olümpia
kultuuriprogrammis. Saime täna öösel vastuse –
meid oodatakse 3.–21. augustini Riosse!
Kavast räägime juba teisipäevases proovis. Kindlasti
peame ära õppima ka ühe uudisteose Ernani Aguiari
sulest, kuid see pole midagi kontemurdvat. Meil
on seal 7 kontsert erinevais paigus üle Brasiilia.
Olümpia ise on 5.–21. august.
Palju õnne meile kõigile! Üliväga lahe! Vinged
naised oleme, pole midagi öelda!
(Kui sportlasena pole võimalust, siis lauldes ikka
saab )
Tervisi
M
Kellelt: Ragne
01.04.2016 kell 12:02
Ootan seda sündmust nagu eelmisel aastal
Positivuse festivalil koos Robert Plantiga esinemist!
Kellelt: Anni
01.04.2016 kell 12:21
Oot-oot, teisipäeval pidi ju proov ära jääma? Kas
nüüd toimub ikkagi erakorraline Rio koosolek?
Ilmselt Mökus mitte 232s?

ümberistumisega olema võimalik. Ja ega tea, kas
uute kostüümidegi jaoks raha antakse, kuigi võiks
selle raha leida, sest me esindame ikkagi tervet
Eestit.
Mina näiteks andsin just puhkuse muutmiseks
avalduse sisse ja ülemus ütles, et ei peaks olema
probleemi, sest selline võimalus avaneb vaid kord
elus.
Ma igaks juhuks täpsustan, kas kulud kaetakse
100% või on seal ka mingi väike omaosalus?
Kellelt: Anni
01.04.2016 kell 14:34
Kusjuures sellised kollased kostüümid sobivad ju
väga hästi selle Ladina-Ameerika kavaga, mida Triin
vist järgmisel hooajal teha on plaaninud, nii et kaks
ühe hoobiga.
Kellelt: Koorivanem
01.04.2016 kell 15:09
Kuna etteteatamise aeg oli väga lühike, siis palun
esimesel võimalusel märkida Doodle’isse, kes juba
täna teab, et saab tulla. Neile, kellel töö või kooliga
probleeme tekib, olen ette valmistanud tõendi
selleks, et puhkus ikkagi saada. Selline võimalus ei
tule ju iga päev.
P.S. esinemiskostüümi variant on veidi liiga
paljastav minu arust, aga kui rohkem sulgi lisada,
siis ehk isegi töötaks.

Kellelt: Kristi
01.04.2016 kell 12:33
Mina ei ole küll kindel, kas mul augustikuus on
võimalust nii pikalt puhkust võtta. Aga püüan
rektoriga läbi rääkida. Kas Riost tagasi tulles
lennatakse otse Hiiumaale?

Kellelt: Triinu A
01.04.2016 kell 15:33
Mina ei kiirustaks veel registreerima. Meil oli täna
Tiigi Seltsimajas koosolek ja segakooride, naislaulu
ja meeslaulu selts on mõelnud teha Tartu kooride
ühislaulupäeva augusti teisel nädalal.

Kellelt: Anne
01.04.2016 kell 12:35
Ma oleks kuskilt nagu kuulnud, et EOK ja Nordica
panevad selleks ajaks käima eriliini Tartu-RioKärdla. Nordica lootvat isegi, et sellele liinile jätkub
huvilisi ka edaspidiseks.

Kellelt: Piret V
01.04.2016 kell 15:38
Oot, reaalselt on praegu kaalukausil Rio vs Tartu
kooride ühislaulupäev? Kas seda kuskile lükata ei
annaks? Nädal edasi või nii...
Kostüümi osas paneb pisut muretsema, kas jõuab
nii kiiresti viia end vajalikku füüsilisse vormi, et
kostüümi ka auga välja kannaks... Aga ehk tõesti
rohkem sulgi aitab. Kui see kostüüm käiku läheb,
siis pakuks juba repsi välja ka, et laulaks tuvisid.

Kellelt: Triin T
01.04.2016 kell 12:55
Teen ettepaneku selleks puhuks investeerida uutesse
koorikostüümidesse. Usun, et see tasuks end ära
ja saaksime uut kostüümi ka hiljem, nt Hiiumaal
kirikus kanda. Manuses illustreeriv materjal.
Kellelt: Maarja-Liisa
01.04.2016 kell 13:07
Etteruttavalt võtan igaks juhuks hoiatada, et
Hiiumaal on kirikus kõik selliste riietega. Ja kalal.

Kellelt: Anne
01.04.2016 kell 15:41
Sa mõtled, et kas olümpiat ei saaks nädala võrra
edasi lükata? Läbirääkimised käivad, Rio pool
ise ju ka natuke hädas, et ei pruugi praegu välja
reklaamitud alguskuupäevaks veel valmis jõuda ja
nii.

Kellelt: Epp
01.04.2016 kell 13:44
Kui see peaks aprillinaljaks osutuma, siis mu süda
murdub. Kui ei, siis hurrrraaaaaa :))
Kellelt: Piret V
01.04.2016 kell: 13:59
Mis mõttes nali? Okei, see kostüümide ja lennuliini
teema võib-olla tõesti. Riost paraku Kärdlasse
ei saa, kuigi mine tea – Tallinnast ju peaks

Kellelt: Piret V
01.04.2016 kell 15:45
Ei-ei, ma mõtlesin ikka seda Tartu laulupäeva,
sellega on ikka lihtsam toimetada. Seda küll ei
tahaks, et peaks laulupäeva pärast varem olümpialt
ära tulema. Triinu, kas on mingi võimalus seda
ühislaulupäeva äkki septembrisse lükata, et me saaks
ikka osaleda Rios? Jõle tobe oleks, kui me ei sõida, ei
tahaks jälle puhkust tagasi tõsta...
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Kellelt: Maarja
01.04.2016 kell 16:14
Kõik kulud kaetakse, võimalik, et midagi makstakse
pealegi, Kultuuriministeerium ei julgenud seda
hetkel kinnitada.
Tiigi Seltsimajaga on nii, et need tüdrukud, kes ei
saa kaasa tulla, need esindavad naiskoori.
Ja täitsa nõus, et väljapakutud kostüümi juurde
sobiks „Tuvid“. Lisaks pakun „Bogoroditse“, see ka
rõõmus laul.
Ööbime koos ühe raju Soome bändiga samas majas.
Karta on, et magada ei saa. Et olge selleks valmis.
Ja Pille, geenitehnoloog, soovitas end hakata Zika
vastu vaktsineerima.

Eellugu
Saatja: Maarja
Kuupäev: 31. märts 2016 8:29
Teema: 1. aprill
Saaja: Kristi
Mis oleks kui lõbutseks sinuga koos natuke ja teeks
homseks mingi uudise?
et naiskoor esineb esimese soolokoorina noorte
laulupeol koos björgiga või naiskoor sõidab türgi
põgenikelaagrisse laulma kodulaule vmt
ah?
turgatab sul midagi?
ma juba ette naeran
M
Saatja: Kristi
Kuupäev: 31. märts 2016 10:21
Teema: Re: 1. aprill
Saaja: Maarja
võiks teha küll midagi.
kohe väga ei turgata, aga nuputame. võiks olla
midagi sellist, mis elevust tekitaks ja vähemalt mõni
uskuma jääks.
tartu kontekstis on praegu kuum teema ERM
(avamisele koos mõne kuulsusega? naiskoori
spetsiaalne ekspositsioon?) Eurovisioonile Jürile
backi laulma? kontsertkava Rio olümpial?
Kr

„Noh, kas oli siis häid lugusid ka või?“
Triinu Arak, I alt

Tartu Ülikooli koorid alustasid naiskoori õhutusel 2016. aasta maikuus „Tärkava koorihelilooja programmi“, mis on mõeldud nendele tärkavatele muusikakirjutajatele, kes ei ole (veel) kompositsiooni eriala EMTA-s lõpetanud. Praeguseks hetkeks on žürii 21 tööd välja valinud ning uuest aastast ootab ees põnev
koostöö kooridega: heliloojad tulevad proovidesse, koos arutatakse ja mõeldakse
ja proovitakse.
Soovisime koguda avaldamata uudisloomingut, et anda nn kapiheliloojatele
võimalus ennast nähtavaks teha, aga see, et töid esitati täpselt 100 tükki, ei
olnud ootuspärane. Üldse mitte. Kohe üldse. Mitte. Olgugi et artikli autor julgeb programmi üldist ajakava päris elegantseks pidada, siis niigi hõivatud žüriiliikmete kalender sai ikka üpris valusa hoobi: Triin Koch ja Pärt Uusberg pidid
läbi vaatama 80 (!) teost. Esimestel kevadistel kohtumistel arutasime veel dirigentidega, et kui tuleb nt ühte kooriliiki ainult viis teost, millest valime kohustuslikud kaks välja, siis ülejäänud kontserdi täidame äkki näiteks kutseliste heliloojate teostega, mis on kirjutatud noores eas. Huumor!

Kuidas teoste välja valimine välja nägi?
Kui teosed olid programmi esitatud, siis need trükiti mitmes eksemplaris välja
ja kirjutati peale koodid. Kõik tööd valiti välja ilma autori nime teadmata, nii
et sõna oli ainult muusikal. Igal kooriliigil oli oma žürii ja iga liige sai kätte oma
kooriliigi paki, et kõigepealt sellega kodus omaette tutvuda. Leppisime kokku, et
žürii kirjutab kohe oma kommentaarid nootide peale, et need hiljem ei ununeks,
ning jagab tinglikult enda jaoks teosed kolmeks – jah-, ei-, ning võib-olla-plokki –
vastavalt sellele, kas teos peaks kõlama lõppkontserdil või mitte. Edasi sai žürii
kokku ning arutati teos teose haaval, kuhu plokki ja miks oli keegi helitöö jaganud. Edasi käidi jah- ja võib-olla-plokk uuesti läbi nii kaua, kuniks jäi sõelale
ainult piisavalt suur ja sobilik jah-plokk, millega kõik žüriiliikmed nõus oleksid.
Kohtumised toimusid silmast silma, e-kirja ja Skype’i vahendusel.
Arutelu oli põnev, õnneks ikka vaieldi ka (üks koosolek lõppes nt peahoones
kell 00.30). Veel 18. novembri ehk väljakuulutamise päeva hommikul sai paari
loo saatus lõplikult otsustatud. Peamiselt häiris žüriid notatsioon, aga ükski töö
sellepärast välja ei jäänud. Muusikat kellelegi pähe panna ei saa, küll aga õpetada,
kuidas midagi häälte vahel paremini jagada, üles märkida, helistikku valida jne.

Välja valitud teosed
Naiskoorile:
▪ Hando Põldmäe – Millest kõnelevad
▪ Imre Rohuväli – Laul sügavast düünist
▪ Jaanus Karlson – Ainule
▪ Maarja-Liisa Pilvik – Kiigelaul
▪ Maarja-Liisa Pilvik – Palve
▪ Sander Sokk – Veel kolm päeva augustikuud
▪ Siim Aimla – Kojukutsumise laul (Talendid koju!)
▪ Viktoria Grahv – Loojangutaeva all sa vaatad
Segakoorile:
▪ Hando Põldmäe – Sind palun
▪ Imre Rohuväli – August
▪ Jaanus Nurmoja – Viis tundelendu Neeme Plutuse sõnadele
▪ Karin Kuulpak – Unelaul
▪ Liisa Rahusoo – Loomine
▪ Patrik Sebastian Unt – Viimased lumeta päevad
▪ Roland Viilukas – Unelaul
▪ Sander Sokk – Vikerkaar
▪ Sirje Kaasik – Sind ma tahan armastada

Meeskoorile:
▪ Anne-Mai Salumäe – Üle lumise välja
▪ Imre Rohuväli – Usalda oma silmi
Naiskoorile + meeskoorile või ühendkoorile:
▪ Jaanus Nurmoja – Mere äärde meeled viivad
▪ Jörgen Kursk – Kiigele
Programmis osales kompositsioonitudengeid, muusikaõpetajaid, kooliõpilasi, dirigente, koorilauljaid, instrumentaliste jt.

Üldised õpetussõnad žüriilt:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Muusikaharidus on muusika kirjutamisel väga oluline. Selleks ei pea aga tingimata EMTA-sse minema, kui päris sellist soovi ei ole. Ka harrastuslauljad
võtavad hääleseadjate käest eratunde, samamoodi võivad huvilised pöörduda
eratunni korras ka elukutseliste heliloojate poole.
Vastutage iga oma noodi eest.
Saage ka teada, mis teile EI meeldi. Nagu Tõnu Kõrvits on öelnud: laula
OMA laulu.
Seadke oma ideaalid kõrgele – ärge unustage esimest impulssi, esimest
armastust, mis teid muusika juurde tõi!
Eesti koorimuusikas prevaleerib väidetavalt kurblikkus, programm ei olnud
erand.
Teksti valikust sõltub väga palju: kas on tajutud teksti emotsiooni, rütmi,
kulminatsioone ja kuidas muusikaga seda kõike edasi antakse.
Notatsioon! Notatsioon! Notatsioon! (Täpsemad märkused leiab peagi programmi kodulehelt.)
Žürii tunneb austust ja rõõmu, et koorimuusika kirjutamine on nõnda paljude toredate ja erinevate inimeste südame sooviks. Nii palju uut verd!

Galakontsert
Programmi lõppkontsert ja kõigi välja valitud tööde esmaettekanded toimuvad
27. mail 2017 Eesti Rahva Muuseumi uues hoones. Esialgsete plaanide järgi proovime teha ka otseülekande Tallinnasse ja veel mõnda Eesti linna. Nüüd, kui kõik
teosed on välja valitud, saab hakata mõtlema kontserdi ülesehituse ja kunstiliste
raamide peale, tuleb leida solistid ja instrumentalistid ningteoste ühisnimetajaid.
Kindlasti näitame galakontserdil ka tärkavaid heliloojaid endid, et Eesti publik
ikka teaks, kes need toredad inimesed on.
Kui teil on D-vitamiini puudulikkus või otsite uusi endorﬁinilakse, siis soovitan väga alustada heliloomingu konkursi korraldamist. Kogemust ei ole vaja,
piisab soovist ja keskendumisest. Ja headest kaasteelistest.
Teoseid: 100, sh SEK 45, NAK 36, MEK 16, NAK+MEK 3
Teoste kogumaht: 480 lk
Tärkavaid heliloojaid: 51 vanuses 17–73 a
Kasutatud saateinstrumente: tšello, ﬂööt, klaver, kitarr, fonogramm, kõlakausid jm
Žüriides: T. Koch, A. Ritsing, K. Kerge, P. Uusberg, R.-E. Maimets ja kolm TÜ
kooride lauljat: K. Kalda, J. Rünk ja R. Pirk
Programmi lõppkontsert: 27.05.2017 ERM-i uues hoones
Nõuandjad: Liisa Hõbe, Rasmus Puur, Kaie Tanner, Mikk Targo, Evi Arujärv,
Kadri Lassmann jt
Korraldusmeeskonnas: Agnes Vask (TÜAN), Elis Sõrmus (TÜAN), Ingmar Ross
(TAM), Karoliina Kalda (TÜAN), Ken Ird (TÜKK), Kertu Süld (TÜAN), Linda
Tender (TÜAN), Linner Puskar (TÜAN), Maarja Ülper (TÜAN), Marili Palover
(TÜAN), Margo Siimon (TTÜAM), Ragne Kasesalu (TÜAN), Reidar Andreson
(TAM), Triinu Arak (TÜAN).
Vt www.sahtlistsaali.ut.ee ja FB
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Mõned nopped Hiiumaast
Maarja-Liisa, II sopran

Läinud suve lõpus võtsime bussi ja viisime koori neljaks päevaks Tartust umbes nii kaugele, kui Eestis kedagi riigipiire ületamata üldse viia
saab, nimelt Hiiumaale Kõpu poolsaarele Villamaa külla metsa sisse.
Õigupoolest oleks kiiremini õnnestunud tõesti isegi Soome jõuda,
aga et sel kooriröövil on siiski ka oma eellugu, sattusime sedapuhku
saarele, mida hellitlevalt on kutsutud ka päevapaiste saareks ja kus
lisaks naiskoorile armastab kõigi hiidlaste suureks rõõmuks suvitada
veel terve ports teisi prominentseid kultuuritegelasi. Pikin siia vahele
üldhariduslikus mõttes ka pisut maateadust ja statistikat: Hiiumaa
pindala on umbes 1000 ruutkilomeetrit ning elanikke pealt kaheksa
tuhande. Võrdluseks nii palju, et Tartu linnas on vastavad arvud 39
ja 93 000. Kel matemaatikas elementaarteadmised, näeb isegi, et võrreldes Tartuga on Hiiumaal elada ikka ütlemata mõnus, kuna pead
oma ruutkilomeetrit jagama veel kõigest 7 inimesega (noh, ja suviti
ehk veel paari prominendi ja mõne naiskooriga).
Sellele meeldivalt madala asustustihedusega Hiiumaale ei läinud
me siiski päris ilma asjata ruumi võtma, vaid eelkõige ikka seepärast,
et Triini kursusekaaslane ja Kärdla kammerkoori praegune dirigent
Raili Kaibald oli meid sinna külla kutsunud. Ja kuna tühjade kätega
ei sobi külla minna, otsustasime külakostiks korraldada Kärdla kirikus koos Kärdla kammerkooriga ka ühe kena ühiskontserdi, mille
tarvis Kärdla kooriga kohe maabudes pisut üheskoos harjutasime.
Kontsert ise toimus meie reisi viimasel päeval ning tuli soe ja armas
ja oli sobivalt südamlik hüvastijätt saare ja suvega, aga kronoloogilise
täpsuse huvides sellest pisut hiljem.
Et kontserdi ootuses ülejäänud päevad mitte päris niisama metsas mustikaid nosida, kiige pealt pilvi vahtida ja mere ääres iluleda
(mida me kõike niikuinii tegime), vaid avastada üheskoos ka midagi
uut ja põnevat, kutsusime endale omakorda külla Jaan-Eik Tulve ja
Paul Bobkovi, kellest esimene õpetas meile gregooriuse laulu ning
teine rütmikat. Töötoad osutusid äärmiselt menukaks ning tundus,
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et koor nautis tundmatutes vetes sulistamist täiel rinnal. Juba põgus
gregooriuse koraaliga tutvumine lubas tajuda helide ja keele loomulikku rütmi hoopis teisiti, kui seda võimaldab meile harjumuspärasem,
kindla taktimõõdu ja ﬁkseeritud vältuste dikteeritud muusika. Rütmika töötuba sundis aga kuude viisi suvepäikese käes praadinud aju
end veelgi tõsisemalt kokku võtma, enda olemasolu kuidagiviisi õigustama ning käte ja jalgade tegevust süsteemselt ja taktitundeliselt
kooskõlastama. Isegi kui mõistus ja jõud igast manöövrist üle ei käinud, siis see lapselik rõõm ja siiras mängulust, mis täiskasvanud inimesi (kord rohkem, kord veidi vähem) koordineeritud plaksutamise
ja jalgade trampimise ajal valdas, oli hämmastavalt kihvt ja kosutav.
Töötoa järelvõnkeid on tunda seniajani ning eks tulevik näitab, kas
on lootust, et lisaks eelmisel aastal ilmavalgust näinud TÜAN-i Akadeemilisele Spordiklubile asutatakse ka Tartu Ülikooli Akadeemilise
Naiskoori Akadeemiline Rütmikaring ja kas nende kahe lõimimisel
võiks meid järgmisel laulu- ja tantsupeol lisaks lauluväljakule oodata
ka Kalevi staadion.
Ehkki tunnen mitmeid vanasõnu, muuhulgas „Kus viga näed laita,
seal tule ja laida “, siis selle mõnureisi korraldusliku poole pealt ei saa
küll sedapuhku kurta õieti millegi üle (mis on eriti tore, kui juhtud
ise olema üks korraldajatest, aga võetagu seda siiski kui komplimenti
teistele asjaosalistele ja kui puhast rõõmu soodsatest juhustest). Reis
sujus oluliste tõrgeteta, buss püsis ühes tükis, kedagi ei kaotatud ega
leitud, meri polnud veel kodust ära läinud ja praamid sõitsid nagu
muiste. (Väikese vahemärkusena olgu öeldud, et kui uskuda Hiiumaal käibivat versiooni selle kohta, miks mõni kuu pärast meie reisi
praamid enam kohe üldse sõita ei tahtnud, jõid Leedo lehmad sügisel
lihtsalt mere tühjaks.) Ent kõige rohkem hellitas meid siiski ilm! Veel
paar nädalat enne reisi sirvisime ärevalt rohkem ja vähem tunnustatud
ilmaportaale ja need kõik lubasid kui ühest suust, et augusti lõpp on
külm ja sajune ja targem oleks oma plätud, trikood ja päikeseprillid

kohe kappi ära panna. Aga tuli hoopis neli päeva suvepäikest, nii et
päevapaiste saar õigustas end seekord täielikult. Laintesse heitsime
end, kahju polnud ei kunagi ei millestki, löokene lööris ja öu köik
rökkas jne. Staažika Hiiumaa suvede nautijana julgen öelda, et meie
laagris polnud isegi õieti sääski. See-eest küll otsustasid nad tulla kõik
kollektiivselt koos meiega Orjaku sadamasse muinastulede ööle, viskusid silma ja kõrva ja suhu ja muutsid seeläbi „Saarepiiga“ laulmise
veidi tummisemaks elamuseks, kui see oleks võinud olla, ent mis sellest. Jõudsime niisiis kõige muu laagerdamise kõrvalt uudistada ka
kohalikke pidustusi, tervitada Läänemerd ning saluteerida imetluse
ja mille muu kui lauluga tema auks süüdatud lõkkele.
Noh, ja lõpuks siis veel ka mõni meenutus meie reisi suurest ﬁnaalist ehk kontserdist Kärdla kirikus. Kuna kontsert sai tehtud kahe
koori peale kokku, ilmusime publiku ette kordamööda: esmalt tegime oma unustamatu debüüdi gregooriuse lauluga, seejärel elasime
kaasa Kärdla kammerkoorile ja Railile, siis saime Triini juhatusel ka

ise pisut pikemalt laulda ning kontserdi lõpetasime kammerkoori ja
naiskoori ühiste tööviljade esitlemisega. Kõik õnnestus nagu kord ja
kohus. Lisaks sellele, et võtsime julguse esitada Jaan-Eik Tulve töötoas värskelt õpitud repertuaari (koos Jaan-Eik Tulvega!), oli meie kava
kokku pandud naiskoori tõelistest hittidest. Tundub, et vahel lihtsalt
jooksevad mingid otsad kokku, on üheaegselt pingutus ja samas teatud pingevabadus ja veel miski ning nii võib sündida midagi üpris
kaunist. Suisa nii kaunist, et umbes poole kontserdi peal märkasin,
kuidas minu armsal emal saalis silmad suurest meeleliigutusest märjaks tõmbasid. Tean, et just meeleliigutusest, ema ise kinnitas. Armsaid inimesi, kes meid kuulata ja hiljem kiita võtsid, oli tol päeval
kirikus teisigi, näiteks minu kunagine solfedžoõpetaja tädi Aune ja
Kärdla neidudekoori juht tädi Rita (kes on muuseas ühtlasi ka Ott
Leplandi tädi Rita) ja veel terve hulk toredaid tädisid ja isegi mõni
onu. Võtan nõnda kõnelda kõigi hiidlaste nimel, kui ütlen aitäh sulle,
naiskoor, ja aitäh, hea Triin! Hiiumaa ootab meid kindlasti tagasi.
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Benjamin Martin
Theophilus Kirk
makes music with
English spirit
Annika, I alt

This autumn is a diﬀerent kind of autumn: there has been standing
a man in front of the choir. A very talented young Englishman who
is teaching us, among other things, Japanese, traditional Gregorian
chant of the 11th century and Britten in addition to free lessons about
English poetry. This man is Benjamin Martin Theophilus Kirk or
simply Ben.
Ben is an Englishman who was born in England, lived in Brazil
from the age of 4 to 8, then moved back to England and now lives in
Estonia. His Dad is an American from Brazil and his Mum is English.
His musical career started with his Mum teaching him the piano and
music theory since the age of 4. Musical education continued with
being a chorister, singing in the choir every day in Ripon Cathedral.
‘My Mum’s family is very-very musical. My Mum has two sisters
and they all played instruments together, they still do sometimes. My
ﬁrst musical education came from my Mum, she did a phD in music.
That’s how she met my Dad. She was doing her phD in September
in Scotland and my Dad was doing a phD in theology. My Mum
ﬁnished hers but my dad never did. But they both wanted to become
priests. My Mum never worked as a professional musician but she was
teaching music in the church to children and adults as well. But I’m
the ﬁrst professional musician in my family, I can’t make money from
anything else.’
Ben always wanted to study in England and he wanted to study
conducting, but it turns out that in England you can’t study Bachelor
conducting. You can study music in general, study analysis, history,
all sorts of stuﬀ, but he knew he wanted to be a conductor. ‘I had a
mentor-kind-of person and he told me ‘If you want to be a conductor,
study conducting straight away, don’t waste any time studying music.
If you want to really study what conducting is and the principles and
if you want to get good at score reading, study conducting straight
away.’ So I came here.’’
Ben’s road to Estonia began in July 2011 when he did a master
class in Estonia organised by Pille Lill. The conductor in the master
class was Jonathan Brett and at the end of the week he told Ben ‘You
really didn’t learn anything this week. But I can see that you want
to be a conductor so study conducting and study it here in Estonia.’
He saw the potential in Ben and suggested that he should pursue his
dream of becoming a conductor now not later.
After getting his bachelor degree in Estonia Ben went to study in
the Royal Academy of Music in London. ‘I love english musicians, we
do some music fantastically well. Our choral tradition is one of the
best in the world. I just love how English people talk about music.
Here are some of the best orchestras and bands and we just have full,
beautiful and rich history, and I always wanted to be a part of that
huge institution of music. The music education in England, it’s such
a high level, the London academy is crazy high level. I only did one
year, but I graduated.’ After graduating he was looking for work, but
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as he didn’t ﬁnd anything that was too attractive for him, he thought
if he is not going to be working immediately then he wants to get
better and continue studying. Then Ben came back and did another
year with Tõnu Kaljuste and got another Master’s degree last year.
At the moment he continues expanding his talents by studying
orchestral conducting.
‘Yeah, I’m a baby again. I don’t know very much about it. With
conducting, the principles are always the same, but the level of
discipline and the size of the music is so-so much bigger.’
In regards of being a student in Estonia, Ben says that it’s ﬁne,
cheap, interesting and challenging. ‘I wish I wasn’t so far away from
my brother. I have three brothers, one of them is in Toronto and
he’s the one I really miss. He is doing a phD in Russian literature.
My other older brother is in England, near Bristol and he is an eye
surgeon and my younger brother is at home. It’s like the curse of my
parents, because my dad, he is an American from Brazil and he really
is an American from Brazil. His ﬁrst language is Portuguese, his
parents were living in Brazil for many years and they wanted all of
their children to be immersed to Brazilian culture. My Dad’s family
all eventually went back to the United States and my dad travelled
around the world for work. He met my Mum in Scotland, he lived a
year in Germany before my Mum agreed to marry him. Then back in
Scotland and England and then they lived in America for a bit and
then in Portugal. My two older brothers were born in Portugal. When
I was four years old we moved to Brazil. So we have this nomadic
experience. And I think we are all cursed to the same life - my brother
is in Toronto, he lived in Russia for a year, I live in Estonia and my
other older brother lived in Italy for a while. We are all a bit global
and I hope that continues because it’s interesting. But I would like to
be closer to home.’
During his Bachelor’s years Ben didn’t learn Estonian as he thought
that he will eventually be leaving and going to do his Master’s degree
in England, then going to ﬁnd work in England and probably not
coming back to Estonia. Now he says that he was naive because now,
looking back, it seems to him that maybe it was always inevitable that
he would come back here, and it felt right to come back.
‘With conducting, it takes months to learn anything. You can
be taught something in one lesson and you know that, it’s in your
brain, but it takes months to learn what it really means and how to
embody that lesson. Eventually you get there. When I went to the
Royal Academy of Music, my teacher Patrick Russil wanted me
to show the quality of the sound in my hands. He told me this a
thousand times and I didn’t learn it there. But it stayed in my brain
and I came to Estonia and started to study with Kaljuste again and
he had other things to teach me. Then I started learning and thinking
how I can show the quality of the sound that I want in my hands as

well as learning what Kaljuste was now teaching me. I had a really
important conversation with Mikk Üleoja same time last year. He
hated everything that I did, he told me why he was angry at what I
do. He told me that you should always be conscious. Technically you
move your ﬁnger, then you learn to move your wrist, then you move
your forearm, then you move your shoulder and you should always be
conscious of what part of your body is moving and not moving just
everything you can. That stuck with me. It’s a year since he told me
that and it’s something I always think about when I’m conducting.
I haven’t learned that lesson yet, but it’s something I try to use and
ﬁgure out. Conducting is a really, really long way of learning. Now
that I’m studying orchestral conducting, I feel it’s even more correct.
The principles of choral conducting, they are not all there, but they
are inside your brain. And now you need to learn this other stuﬀ as
well and you can continue learning at the same time. It’s like clicking
30 times on Google Chrome when you start your computer and
then eventually all of the tabs start loading. But you have to keep
on opening tabs, like how to I conduct this part of the symphony,
eventually it all catches up with you. It’s really hard to say which part
in your life which tabs have loaded. But hopefully eventually you are
going to get there.’
Ben is happy to perform Estonian music and speaks passionately
about it, but at the same time he is an Englishman in Estonia.
Ben thinks that he can and should oﬀer diﬀerent things. ‘Music is
obvious. I really believe that music is obvious. But forget the text,
the music itself is obvious. I study scores on the piano, whenever
possible. And the cool thing about that is that as soon as I can play
the choral piece on the piano and hear the text in my head, I know
I’m ready to conduct. And then everything is obvious. I don’t think
that if I did Ester Mägi or Tormis or anybody, that I would get the
phrasing wrong. I just don’t believe that, the music is obvious. But
there would be a level on which I could not connect to the piece just
because I would have diﬀerent priorities, harmonic priorities. But the
love for the text would probably not be there. But take Kaspar Mänd
or Martin Sildos for example, and they would bring what I bring to
English music, they would bring that to the Estonian music that you
love. We just did some Keats together and I really wanted you all to
understand why the words are being used, because they are weird
words and that information is valuable. I’m very aware that I’m a
diﬀerent person from lots of the conductors here, I oﬀer something
else. I absolutely respect what all of the other conductors have to oﬀer
and I think it’s necessary that I’m diﬀerent from them.’
To the question was it easy to say ‘yes’ to this choir, Ben said ‘absolutely’ without a blink of an eye. Before he even saw a question mark at
the end of the letter, the answer was ‘yes’. He explains that the hardest
thing for a young conductor is to get an instrument and he didn’t have
an instrument. And now he is thrilled to have an instrument and an
instrument that has a soul.
We have been learning new, extremely interesting and brilliant
pieces with Ben as well as doing some pieces from our old repertoire
and seeing those from a new perspective. The rehearsals are ﬁlled with
hard work, excitement, intensity, but also laughter and enjoyment.
Every singers wants to embrace everything Ben has to oﬀer and that
is a lovely thing to be part of. But when the due dates are getting
closer and closer, stress levels might also be getting higher and higher.
’I’ve had very stressful rehearsals because of myself, because of bad
timing. The hardest thing to learn as a conductor is the wisdom of
how long a piece is going to take to rehearse. I think it’s not science
- you can never absolutely ﬁgure it out that it takes that amount of
time to rehearse. The only times I have ever walked out with negative
emotions were the rehearsals I knew that I had rushed something or
that I didn’t get to the points that I had hoped to get to.’ Since we are
his ﬁrst instrument, he says that some rehearsals might be going to
be a bit less than ideal rehearsals or there might be times that he gets

priorities a bit wrong, but if we are patient and he himself as well,
we’ll be good.’ Honesty is the key.
As it goes for Estonia, Ben loves it here, otherwise he wouldn’t still
be here. But every time he comes back here it is a countdown until
he has to go home. It’s just a yearning to be home. But the thing
he likes about Estonians is that we do parties really well, because
they are really inclusive. One of the things that is probably most
remarkable about Estonia to Ben, is that according to him, apparently
every Estonian can speak publicly. ‘In laululaager all the new singers
had to bring a tail and talk about what it symbolises and why it is
important to them. And everyone did that conﬁdently. In comparison
to England where you would have 60 singers and they would have to
talk and bring something, then ﬁrst of all, ﬁve of them wouldn’t have
brought anything and the other person who had brought something
would’ve spoken about it really shyly and would’ve been mousy and
terriﬁed. It seems to me that everyone listens to each other when you
speak publicly. That’s really interesting.’ Another thing that he ﬁnds
cool about Estonia is that he hasn’t met a bully here, not in academy
or anywhere. But the one thing he couldn’t stand at ﬁrst was sour
cream as cream is one of the nicest things in the world and who could
have possibly looked at cream and decide that it should be sour? But
now when he is eating dumplings then he has them with a bit of sour
cream. In addition, Ben found hilarious that Estonians sell milk in
bags, because until 2011 England sold milk in bottles, but now they
sell it in bags also.

What do you think you will take from this experience with us?
‘The only thing that I want anyone ever to say about me as a conductor is that every time I see Ben, he gets better. So if I could take maturity and wisdom out of this, if the choir can say that the January concert was so much better than the November’s, I would be delighted.’
We also talked about inspiration and if you want to know what Ben
has to say about that, please turn to page 28.

Questionnaire
You feel your best when: I wake up in the morning
Your ﬁrst thought in the morning: what I’m having for
breakfast
Best advice you’ve been given: study conducting straight away
You are the happiest: when I’m home
The passing year has been: ridiculous
What scares you? being unemployed (being not able to work with
music)
Your greatest achievement: Berlin masterclass
You last overcame yourself: the weekend before our concert when
I had to deal with stress
Who or what do you admire: my brother Barney (the one in
Toronto)
Best place in the world? Brazil, Porto Alegre
You have never: done LSD
Last book you read: “Animal Farm” by George Orwell
Your favourite movie: “Shutter Island”
How do you like your tea/coﬀee: tea with milk, no sugar, coﬀee
with milk and sugar
Your comfort food: wine
You can’t live without: my brother
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Naiskoori ja meeskoori jõulupeod
Igal aastal ilmub U-duur täpselt jõulukontserdi ajaks ja nii on meie toredad iga-aastased ja igiammused jõulupeod
meeskooriga kuidagi vaeslapse staatusesse jäänud. Siin on aga viimase kümne aasta fotoindulgents.
Ka sel aastal läheme pärast Tartu Pauluse kiriku kontserti meeliülendavat jõulupidu pidama.

2006
„Taevas ja põrgu“ Veski villas (I alt, tenorid)
2007
„Vene pidu“ korp! Rotalias (II alt, bariton)
2008
„30-ndad / maﬃa“ Veski villas (I sopran, bass)
2009
„Jõulud taretalus“ Veski villas (II sopran, tenorid)
2010
„Melodraama“ Tiigi Seltsimajas (I alt, bariton)
2011
„Vana-Kreeka jõulud“ korp! Rotalias (II alt, bass)

18

U-DUUR · Detsember 2016

2012
„Tsirkus“ korp! Rotalias (I sopran, I tenor)
2013
„1001 araabia ööd“ Tartu Üliõpilasmajas (II sopran, II tenor)
2014
„Las laine möllab“ veel avamata Aparaaditehases (I alt, bariton)
2015
„Estraad“ Tartu Üliõpilasmaja suures saalis (II alt, bass, II viiul)
2016
Kokteilipidu „Külm“ Polygoni teatris (I sopran, I tenor)
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Ühe aldi vaatlusmärkmeid ehk
Kui Kertu Paluperra jõudis,
oli laululaager juba alanud
Kertu, II alt
Ausalt öeldes polnud nad midagi asjalikku enne minu saabumist
seal mõisakoolis teinud: kõik olid lihtsalt asjad klassidesse tassinud
ja saapad villaste sokkide vastu vahetanud. Ega minagi kehvem polnud. Viisin Meriti juhendamise järgi kohvri ühte emakeeleklassi,
krahmasin noodimapi ja sokid ning tõttasin prooviruumi. Väike
võimlemine, paar hääleharjutust ning järgmised tunnid möödusid usinalt noote lugedes. Peamiselt olid hommikuse proovi kavas mitmed
sügislaulud, seda nii eesti kui ka inglise keeles. Kui aknast välja vaatasin, tundusid need üsnagi teemakohased: õues lennutas tuul usinalt
puude suuri kollaseid lehti. Seda jälgides oli lausa hea meel mööduda
mõnest ahjukesest koridoris.
Järgnes iga laagri lemmikosa: (lõuna)söök! Soe supp viis nii mõnegi kiiruga kõrvetatud keele alla ja kui sellele järgnenud pausike sobis
ideaalselt leiva luusse laskmiseks, siis noorlauljatel sellal alles tõeline
töö algas. Et kõik klaveriga ruumid olid naiskoori asjalike meesliikmete poolt hõivatud, seadis meie grupp ennast sisse keset koridori
asunud diivanile ning ajurünnak õhtuseks muusikaliks algas. Ma
pole siiani kindel, kas see oli minu eelmise õhtu üleväsimus või tolle
hommiku liigne reipus, aga kohati oli mul kahju oma rühmakaaslastest, kes pidid mu leelotamist kannatama. Samas, kui meid tõi kokku
armastus hea muusika vastu, ei saanud see nii hull ka olla.
Paus läks aga üllatavalt kiirelt ja juba avastasimegi ennast prooviruumist. Esimene tunnike õhtusest laulumaratonist möödus presidendi-Triinu juhendamisel usinalt ajugümnastikat tehes ning käsi ja
jalgu punaseks plaksutades. Pean möönma, et kuigi see väga raske ei
tundunud, siis kambavaim oli tihti süüdi meie ühistes kiirustamistes
ja eksimistes. Edasine möödus jälle usinalt noodilugemisoskust arendades, kuid samal ajal sain mina õppida vastashäälerühma nimesid,
nimelt selgitati mulle vahepeal, et õhtul tehakse noortele vastavasisuline kontroll. Proovile järgnes otseloomulikult õhtusöök, mis maitses
vähemalt sama hästi kui lõuna, ning meie oma rühmakesega ruttasime veel viimaseid läbimänge tegema. Seejärel kinnitasime sabad
külge ja sibasime õigeaegselt prooviruumi, kus algasid õhtused tegevused.
Istusime kaheksakesi rebaste vastuvõtuks lava servale, et käia ükshaaval koorile ennast (ja oma saba) tutvustamas. Kõik kuulasid huviga ning küsimustest puudust ei tulnud, rahva lemmikuteks võis isegi

20 U-DUUR · Detsember 2016

pidada korvpalli- ja suusatemaatikat. Seejärel etendasime oma muusikale. Kui meie grupp pidi kujutama ettelaulmisärevust, siis teised
laulsid vahvast juhtumist, kus proovi minnes avastati koori kadumine.
Publiku uhke aplaus oli meile kiituseks ja juhatas ilusti sisse piduliku
osa. Edasi laskusime värisedes põlvili, et anda kummardamisrohke
vanne ja loovutada ilusa punase ümbriku sisse oma laulusuled. Kui
see sai tehtud, tutvustasid häälerühmavanemad meile lauluemmesid,
kes tõid oma pesamunadele midagi magusat ja kinnitasid siis ka oma
ametit vandega.
Õhtu jätkus ühiste mängudega. Esmalt saime kõik omavahel rohkem tuttavaks ning selgitasime välja kõige parema kandevõimega
lauljad. Mis oleks veel parem pooltundmatute inimestega tutvumiseks, kui nende süles istumine? Just, ka mina jääksin vastuse võlgu.
Teise ühistegevusena moodustasime suured ja uhked meeskonnad
ning asusime lahendama lahendamatuid ülesandeid. 12-minutilise
mõttetöö tulemusena sündis rokkoopereid, sokikette ja palju muud,
mis kõik tõid kaasa suured ovatsioonid. Meie rühmal õnnestus isegi
üks sisalik tuppa meelitada, kes muidugi kiirelt välitingimustesse
tagasi eskorditi. Edasi kulges melu sujuvalt meeldivaks koogi- ja vestlusnurgaks, mille jooksul tutvustasid emad noortele nende laulusugulasi ja nii võis õhtu jooksul mitmes saali nurgas näha lauluvõsasid
koos fotosessioone tegemas. Õhtu aga kulges sujuvalt ööks…
Teine päev algas hommikul koos pudru JA pannkookidega, mis
täitsid kõigi kõhud järgmisteks laulutundideks. Proov läks üsnagi
kiiresti, kusjuures osa lugudest püüdsime eneseanalüüsi ja iseseisva
õppimise tarvis ka nutiseadmesse. Õige pea oli käes lõunatamisaeg,
peale mida laulsime kokatädile tänutäheks ühe kauni „Ei saa mitte
vaiki olla“ ja lubasime järgneval nädalal elada kaasa tema teledebüüdile, kui otsitakse parimaid koolikokkasid. Kõik, kes nõud ilusti ära
olid viinud, sibasid klassiruumidesse pakkima ja mööbeldama, sest
peagi oli vaja läbi tuulise hoovi oma kohvrid ja kotid bussi viia. Terve
tee saatis meid letargiline vaikus, kuid Vanemuise parklasse jõudes see
katkes. Reipalt pandi joped selga ja soojad sallid kaela ning pagasiruumist kohvrite otsimine läks sujuvalt üle kohtume-peagi-lehvitusteks, kui iga laulja sammud kodu poole seadis. Ja tõesti, teisipäevases
proovis me kohtusimegi jälle!

Uued
talendid
naiskoori
ridades
2016. aasta sügisel naiskoori ridadesse astunud noorlauljatest on
püsima jäänud kaheksa andekat neidu. Nagu ikka uuris ja puuris
neid pisut ka U-duur soovides teada saada järgmist:
1. Sinu esimene mulje naiskoorist.
2. Sinu praegune lemmiklaul.
3. Kõige raskem laul.
4. Mis teeb naiskoorist naiskoori?

Katariina, I alt:
1. Minu esimene mulje naiskoorist oli väga professionaalne ja veidi kodune. Tulin
kohe semestri alguses ja mulle väga meeldis see, kui kiirelt meiega arvestama hakati. Mõnus oli meenutada viimati viis aastat tagasi lauludud „Sügismaastikke“ ja
põnev kiirelt tutvuda lauludega, mida naiskoor parajasti salvestama läks. Kui ma
varem kartsin veidi, et satun lihtsalt deja vu tsüklisse ja väsin uuesti naiskoorist
kui kooriliigist ära, siis vähemalt esialgu on mul väga põnev.
2. Otsest lemmiklaulu mul praegu ei ole, kuid „Sügismaastikud“ tekitavad kõige
soojema ja kodusema tunde.
3. Kõige raskem laul on vaid asi, millega tuleb veel tööd teha. Puhtfüüsiliselt
pakub kõige suuremat väljakutset „Viderunt omnes“, kuid mu hääl hakkab juba
esimese aldi eluga ära harjuma ja need noodid mind enam kuigi palju ei sega.
4. Naiskoorist teeb naiskoori ilmselt pika ajalooga traditsioonid, seltskond ja dirigentide kõrged standardid. Ja tee. Väga palju teed. Ja pingid, mille vahel liikumine
võtab ilmatu aja ning millest mul on juba õnnestunud nooti märkmeid kirjutades
pind saada.

Merit, II sopran:
1. Minu esimene mulje naiskoorist oli vägagi positiivne. Kuna ma teadsin juba
ammu, et kui ma kunagi peaks Tartusse õppima tulema, siis on naiskooriga liitumine kindel. Ettelaulmisele tulles valdas mind (lisaks tohutule närvile) korralik
aukartus. Mis nüüd mina, väike tütarlastekoorist tulnud tirts end laulunaiste
sekka toppida üritab? Ent vastuvõtt on olnud äärmiselt soe ja sõbralik, nii et kordagi ei ole tulnud pähe mõtet „Kuhu ma nüüd küll sattusin?“
2. Minu praeguseks lemmiklauluks on teose „To Autumn“ II osa.
3. Kõige raskem laul (ent lausa vapustavalt nauditav) on minu jaoks Perotinuse
„Viderunt Omnes“.
4. Naiskoorist teeb naiskoori intensiivne kustumatu kambavaim, igavene, järeleandmatu ja väsimatu tung laulda, laulda ja veel kord laulda. See on teatud sõnulseletamatu sisemine põlemine, mida suudavad täielikult mõista vaid asjaosalised ise.

Sigrid, I alt:
1. Naiskoor nagu naiskoor ikka. Lauljad on kõik väga pühendunud ning teevad
palju tööd ühise eesmärgi saavutamise nimel.
2. B. Kirk’i ja S. Pehki kahasse kirjutatud „To Autumn“. Partiisid on küll raske
omandada ning harmoonia keeruline, aga kõik, mis lõpuks kokku kõlab, on väga
ilus! Ma isiklikult arvan, et oleme selle lühikese ajaga ikka väga hästi hakkama
saanud.
3. Perotinus „Viderunt omnes“. Seda peab laulma väga kergelt ning dünaamiliselt,
siis on see ilus. Ei piisa sellest, et laulad oma partii ilusti ära. Minul kipub küll
vahepeal järg ära kaduma, kui liiga suureks keerutamiseks ühe noodi ümber läheb.
4. Kamp tegusaid naisi saavad vähemalt kaks korda nädalas kokku, et laulda, teha
head nalja ning korda saata midagi unustamatut. „Raske õppusel, kerge lahingus.“
Tehtud töö vilju on alati hea nautida ning usun, et pärast igat ülesastumist on,
mida meenutada.

Linda Ranne, II alt:
1. Esimene mulje naiskoorist oli väga meeldiv: soe vastuvõtt, kokkuhoidev, akadeemiline, töökas koor, kuid ollakse ka kursis vanasõnaga „Enne töö, siis lõbu“.

2. Praegune lemmiklaul on „… Bogoroditsje“.
3. Kõige raskem on Beni lugu „To Autumn“.
4. Naiskoorist teeb naiskoori „strong white (võib ka black olla) independent women“, kellel on ühine kirg ja soov laulda ja laulda ilusti ning väärikalt.

Kertu, II alt:
1. Esimese kahe kuu jooksul on mu mulje naiskoorist küll kõikunud, kuid siiani
ei kahetse ma otsust kooriga liituda. Lood õpitakse kiiresti selgeks ja ollakse valmis pingutama igas olukorras, isegi, kui selleks on vaja lisaproove teha. Mulle hästi
meeldib ka naiskoori struktureeritus: kõik ametid on ilusti ära jaotatud, reeglid paigas ja süsteem paistab toimivat.
2. Praeguseid lemmiklaule on mitu, kuid kõige-kõigemaks võin vist pidada Tormise „Tuult kõnnumaa kohal“.
3. Kindlasti Beni loo esimene osa – selles on ikka parajalt pusimist ning keerukamaid hüppeid. Kuid harjutamine teeb meistriks! :)
4. Kihvtid ja asjalikud inimesed, kelle jaoks on musitseerimine miskit palju enamat kui lihtsalt noodist laulmine.

Monika, I alt:
1. Esimene mulje naiskoorist on super, kõik laulavad fantastiliselt ning on väga
sõbralikud ja avatud.
2. Lemmiklaul on hetkel Veljo Tormise „On hilissuvi“ tsüklist „Sügismaastikud“.
3. Raskeim laul on minu jaoks praegu „To Autumn“ Sander Pehki kirjutatud teine
osa.
4. Naiskoorist teeb naiskoori tema särasilmsed ja energilised liikmed, kellel kõigil
on ühine soov laulda ning sellest rõõmu tunda.

Helena, I sopran:
1. Esimane mulje oli/on endiselt väga hea, paljud asjad on sama moodi nagu eelmises kooris, kus käisin (täpsus, puudumised, repertuaar) nii et tundub, et kõik
sobib.
2. Naiskoori omadest on kindlalt „Sügismaastike“ tsükkel, üldiselt koorimuusikast on „Ubi Caritas“ (Ola Gjeilo), aga muus elus on tõenäoliselt enamik Dagö
laule (eriti „Pulmad“ ja „Välismaal“ ning Jää-ääre „Lumevärv“.
3. Kõige raskem laul - ei ütlekski, et oleks hullult raskeid laule, võib-olla tähelepanelikkuse osalt on Perotinus kõige aeganõudvam.
4. Arvan et ühtehoidev seltskond, kaunid naiselikud kõlad ja naiskooriga seonduvad traditsioonid.

Linda Tender, II sopran
1. Kõnnin ülikooli peahoonesse sisse. Iga astutud sammuga tunnen, kuidas vererõhk üha tõuseb ning soontes süttinud elevus kõik meeled ülierksaks muudab.
End rahulikuks sundides lasen seintele kleebitud nooltel end väiksemat sorti inimmassini juhatada. Küsin neilt edasisi juhtnööre naiskoori proovisaali kohta. Lahkelt kutsuvad naised mind endaga ning avavad ukse imearmsasse auditooriumisse.
Pärast ettelaulmist pöördun tagasi teiste juurde, kes nüüdseks juba proovi teevad.
Kuulen igalt poolt endale suunatud sosin-küsimusi: „Mis häälerühm sa oled?“
Vastan, et teine sopran, madalam. Selle peale hakkab grupp naisi eespool vasakus
nurgas järsku plaksutama ja valjult hõiskama! Loodan sisimas, et mind juhatatakse
nende samade juubeldajate juurde. Nii läkski.
Olles heitnud esmase pilgu koorile, uskusin, et tegu on ühe ülirõõmsa, -NALJAKA
ning -abivalmi seltskonnaga. Ja see arvamus on ainult tugevnenud.
2. Oh, neid lemmikuid on ju nii palju ... Võib-olla tooksin välja moto. Lahe on
vaadata, kuidas kooril tuleb end veel päeva lõpus viimast korda kokku võtta, sirgelt seista ning rõõmsalt üheskoos lauldes proov lõpetada.
3. „Sügismaastikud“, kuues osa („Külm sügisöö“).
4. Ühine usk muusikasse, mis muu see olla saab.
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Laulusüdamed nüüd ja 150 aastat tagasi
Maarja, I sopran
Selle sügise septembri lõpus, kui avati ERM-i uut hoonet, tuli minu
juurde mitu inimest, kes muretsesid üldlaulupeo 150. aasta peo pärast. Ja palusid tungivalt veel kord meil, s.t Triinul ja minul või siis
naiskooril mõelda, kas meist ei oleks siiski ideekavandi kirjutajaid.
Kuna olime suvel sel teemal korra koos Pillega mõtteid mõlgutanud,
siis otsustasime viimasel hetkel paberid tolmust puhtaks pühkida ja
oma mõtted Laulu- ja Tantuspeo SA poole teele panna.
Et lõpliku otsustamise ja ideekavandi esitamise vahel oli aega vaid
napp seitse päeva ja kuskilt pidi fookuse sättimise jaoks manti võtma,
siis lubasime endale riski ja läksime reglemendi peamisest punktist,
s.t muusikalise juhi esitamise nõudest suure kaarega mööda − no kes
see oleks hakanud veel nii viimasel hetkel üldse meiega kaasa mõtlema ilma naerukrampidesse suremata ja meid hulludeks tembeldamata!
Seega sai otsus tehtud tol hetkel üsna pöörane, kuid ainuvõimalik, et
üldse midagi esitada.
Hiljem selgus, et ilma muusikalise juhita meie töö siiski ei kvaliﬁtseeru ning meil paluti kümne päeva jooksul leida keegi, kellele meie

idee tunduks sümpaatne ja tehtav. Võtsime julguse kokku ja helistasime
Triinile, kes oli parasjagu Euroopas reisimas. Loomulikult oli ta ettepanekust täiesti šokeeritud: ei olnud ta selle peale üldse mõelnud ega
sellest, s.t laulupeo juhi kohast isegi mitte unistanud. Pärast pikka
mõtlemist andis ta oma jah-sõna, taandas ennast laulupeo ideekavandeid vaagivast žüriist ja asus hullumeelse tempoga ennast ja meie tööd
edasiminekuks ette valmistama. Seda viimast muidugi koos meiega.
Seda, mis toimus laulupeo kavandite žüriis, meile ei avaldatud.
Kuid nii palju on meile poetatud, et žüriile oli sümpaatne meie laulupeo kavandi Tartu idee. Igatahes on väga äge, et meie sõbrad Peeter
Perens ja Siim Selis Tehnikaülikooli Akadeemilisest Meeskoorist selle
au laulupidu korraldada endale napsasid. Kuigi, mis seal salata − vähemalt siinkirjutaja on ka natuke kurb, sest oma laps on ikka jube armas,
ükskõik kuidas tal läheb.
Soovime Peetrile ja Siimule head rabelemist ja okas kurku!
Laulmiseni!

Ideekavand „Laulusüda”
Kogu meie ideekavand „Laulusüda“ keerleb peamiselt kahe telje ümber: et laulupidu oleks pidu, mis pühitseks meie südameid, mis tuksuvad laulmisele. Teisalt peame oluliseks rõhutada, et juubelilaulupeo
repertuaar peaks olema meie südameist kerkivate laulude keskne, et
koos saaks lauldud laulud, mis on meile olulised eile, täna ja homme.
Meile endile on ideekavandi üheks armsamaks osaks laulupeo Tartu päeva lahtikirjutus, mis räägib festivalimõõtu ettevõtmisest Tartu
linnas 22. juunil 2019. Nii sai sinna sisse kirjutatud varahommikune
pasunakooride hüüd Tartu linna kõrgematest tippudest (kirikutornid, Tigutorn, Annelinna 9-korrruselised majad), isamaaliste laulude
kontsert lauluväljakul, tagurpidi rongkäik laulukaare alt esimeste pidude toimumispaika Narva mäel, kolm erineva ajastuhõnguga kontserti (1869, 1918 ja 1959) ülikooli staadionil, laulupeomuuseumi õuel
ja ERM-i väljadel. Lisaks saaks meie unistustes kaetud pikk valge linaga laud Jaama tänavale, kus kõik lauljad ja kuulajad võiksid einestada.
Ning südaöösel toimuks Raadi surnuaial Väike suurvaimude öökontsert, mis oleks pühendatud Eesti ja laulupeo suurvaimude mälestamisele (Raadile on maetud näiteks papa Jansen ja Miina Härma).

Tallinna laulupeo esimese päeva kontsert sai meie kavandis rõhuasetuse läbi isamaaliste laulude laulmise. Selle päeva kontsert räägiks
laulupeost kui meie rahvusliku identiteedi kujundajast, omariikluse
ja isamaalisuse ühest rabavamast ja täiuslikumast väljendusvormist
tänases Eestis.
Tallinna II päev kõneleks läbi muusika laulupeost koorimuusika
ja argilaulmise mõjutajana, kollektiivse kultuuriidentiteedi kandjana.
Valisime märksõnadeks mängulaulu/lastelaulu (meil kõigil on pered,
põlvkondade sidumine „meie aja“ ja „teie aja“ laulude vahel), rahva
laulu (tihti nt töölaul, laul loodusele/loodusest), armastuslaulu/isamaalaul, lauljate lemmiklaul (meie identiteedi osa oleme me kõik eraldi: me kõik saame kaasa rääkida, seega anname iga liigi lauljatele võimaluse hääletada oma lemmik laul laulupeole).
Lisaks pakkusime ideekavandis välja hulga lisategevusi, mis toetaks
laulupeo ja laulmise kestmist põlvest põlve: koorimuusika kuldvara
digitaliseerimine ja kättesaadavaks tegemine, eestikeelse dirigeerimisõpiku väljaandmine ning tähelepanu pööramine argilaulmisele (hällilaulud, kodused koosmusitseerimised jõulude või jaanipäeva ajal jne).

Kilde 2019. aasta laulupeo ideekonkursist
•
•
•

•

Esitati viis tööd, mis on laulupeokonkursside kontekstis vägagi suur arv.
Võitjatöö autoriteks on Peeter Perens ja Siim Selist meie kallist TTÜ meeskoorist! Palju õnne!
Otsitakse inimesi: „Kindlasti innustaks konkursitingimustest lähtudes kaasa mõtlema koorilauljaid, kes laulupeo
traditsiooni jätkumise pärast südant valutavad, kes tahavad ja jaksavad mõelda. Oleme liikunud alates 2007. aastast,
kui veel konkursiga otsiti pelgalt ideed, teadlikult ja kogemustest lähtuvalt inimesekesksuse poole. Otsime inimesi,
kes tahavad ja julgevad võtta laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumise eest vastutust. Lähteidee kaudu saavad nad näidata
oma valmisolekut panustamiseks.“ (Ave Sopp, Laulu- ja Tantsupeo SA)
Juubelilaulupidu toimub 2019. aastal: 22.06 (Tartu kontsert), 06.07 (Tallinna I kontsert), 07.07 (Tallinna II kontsert).
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Katriin, II alt
Fotod: Sigrid Peterson
Kui Olav mulle kodus meie teisel koosolemise tähtpäeval abieluettepaneku tegi, olin ma väga üllatunud. Ma olin kindel, et enne jõuame
vähemalt kaks last saada kui abielluda. Mitte et me kumbki ei tahaks
abielluda või poleks sellest rääkinud, aga mulle oli alati jäänud mulje,
et Olavi jaoks on abiellumine teisejärguline. Ettepanekule vastasin ma
loomulikult jaatavalt ja kui mitte samal õhtul, siis kindlasti järgmisel
panime juba paika ka eeldatava pulmakuupäeva: 5. augusti 2017. Olin
ammu teadnud, et kui abiellun, siis augusti alguses, sest nii minu
vanemad kui vanavanemad on augusti alguses päevase vahega abiellunud, seega tundus sümboolne rada jätkata.
Esialgne plaan püsis muutumatuna umbes tänavu suve alguseni.
Selleks ajaks olin ma juba mitu kuud lapseootel olnud ja Olav hakkas
järjest rohkem rääkima abiellumisest enne lapse sündi. Kuna mina
olin vankumatult oma augustipulmades kinni ja selle aasta august oli
juba mõeldamatult lähedal, ei läinud ma Olavi ideega kaasa. Kuni
ühel päeval avastasin end veebis säästupulmade teemat sirvimas. Jäin
lugema üht kirjutist, kus ameeriklannast autor pidi olude sunnil väga
väikse eelarvega pulmad korraldama. Tema artiklist jäi kõlama mõte,
et pole vahet, kui suure summa eest on pulmad korraldatud, kõige
tähtsam on siiski inimene, kellega abiellutakse. Kui armastus ja siiras
soov abiellumiseks puudub, ei aita ka kõige külluslikum ja ülevoolavam pulmapidu. Mina teadsin, et meil pole vaja inimestele tõestada,
kui vägeva peo suudame korraldada – meile piisab teadmisest, et oleme üksteisele alati olemas.
Nädal hiljem oli abielutaotlus sisse antud ja kuupäevaks valitud
3. september 2016. Sellel hetkel oli pulmadeni jäänud pisut üle kahe
kuu ehk väga vähe, aga me jäime rahulikuks. Rääkisime esimesena
otsusest minu vanematele ja palusime neilt luba pidu nende kodus korraldada. Ausalt öeldes tuli mul oma vanemaid rohkem maha rahustada
kui iseennast. Kõige rohkem pabistasin ilma pärast: see oli üks ja
ainus asi, mida me kontrollida ei saanud. Nagu kardetud, siis ilmaga
meil ei vedanud. Mida lähemale me pulmapäeval Keilale jõudsime,
seda rohkem hakkas sadama; õhtu lõpuks tantsisimegi mudas. Tegelikult oli koerailm tõesti ainus, mille üle nuriseda saaksin, aga ka see
tegi meie päeva omamoodi meeldejäävaks. Vihm tõi külalised tseremoonia ajal külg külje kõrvale ning veest niriseva laevapurje all lugesime värisevail häälil üksteisele vandeid. See oli kogu päeva kõige emotsionaalsem hetk.
Kui minult vahetult peale pulmi küsiti, mis tunne mind nüüd valdab, ei osanud ma sellele kuidagi vastata. Tunne oli sama hea nagu
enne abielu. Mõne aja möödudes sain siiski aru, et mingit erilist kindlustunnet tekitab abielus olemine küll. Teadmine, et minu kõrval on
inimene, keda jäägitult armastan, ja tema tunneb minu vastu sama ning
et koos oleme valmis kõigega rinda pistma, on ilus ja mõnus.
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Oh, kuidas ma ekstaase armastan! Igasuguseid! *
Maarja, I sopran

Ma küll ei tea, kuidas tavaline teaduselu seestpoolt välja näeb ja miks keegi midagi uurib, kuid eks iga asi peaks
ideaalis olema saanud tõukejõu sügavast sisemisest veendumusest, nii ka teadus. (Idealist, muigate. Nõus.)
Selle idealismi ja sisemise veendumuse tuules küsisingi lauljailt mitmest koorist, mis asi see ekstaas on ja
missugused raputused neid muusikas on tabanud. Laotagem tulemused teie ette.

Küsimustikule vastajad
2016. aasta novembris toimunud kirjalikule küsitlusele kogunes 57
vastust, neist 81% naistelt. Kuna käisin vastamiseks kõige rohkem
peale meie naiskoori naistele, siis ei julge ma mitte kuidagi eelnevat
tulemust laineda ja öelda, et mehed ei vastanud, sest nad ei ole ekstaasi kogenud.
Kõige rohkem vastajaid (37,5%) oli vanuses 20–29 aastat, 30,4%
oli alla 20-aastaseid ja ligi 20% oli 30–39-aastaseid vastajaid. Pea 70%
vastajaist olid koorilauljad, 12% on orkestrandid ja 7% dirigendid, kusjuures üks ei välista teist. Ülejäänud pidasid end muusikasõbraks või
lihtsalt toredaks inimeseks.
Ekstaatilisi seisundeid on elu jooksul kogenud 87,7% vastanuist.
7% vastajatest ei oska kommenteerida, kas nad on kogenud ekstaasi
ja 5,3% pole ekstaasi tundnud.
Suisa 96,2% vastajatest, kes on ekstaasi kogenud, peab selle üheks
allikaks muusikat, olgu selleks siis ise musitseerimine või muusika kuulamine, pea 60% on kogenud ekstaasi kas kehaliselt liikudes (tants,
jooks jne), samasugune hulk on ekstaasi kogenud seksides. Meditatiivsed praktikad ja usulised rituaalid on puudutanud ligi neljandikku
vastajaist. Oluliselt vähem on vastajail aga kokkupuuteid psühhotroopsete ainetega (mis on muidugi kena ja tore). Eraldi on veel väja
toodud, et näitlemine, maalimine, suur looduselamus, maitsenauding,
lugemine, elava tule jälgimine, ﬁlmi vaatamine või teise inimesega
ühel lainel viibimine on toonud kaasa ekstaasi.

Ekstaas ja muusika
Kuna küsitluse sihtrühmaks olid peamiselt koorilauljad, siis ei tule
just eriti suure üllatusena, et 81% vastanuist on ekstaasi kogenud seoses koorimuusikaga. Pea sama suur hulk on transiseisundis olnud
muusikat kuulates: 77% popmuusikat ja 69% klassikalist muusikat
nautides (kas siis kontserdisaalis või lindilt). Oluliselt vähem on ekstaasi kogetud seoses soololaulu, pillimängu või dirigeerimisega, kuid
need tulemused on otseselt seotud sihtrühma eripäraga – meie seas on
põhiliselt siiski koorilajuljad, mitte dirigendid või orkestrandid.
Mitmel korral on eraldi välja toodud laulupidu kui suurte tunnete
allikat. Lisaks on eraldi märkimise saanud ekstaasi tekitajana ka alternatiivne ja meditatiivne muusika ning jumalateenistuse liturgial kaasa
tegemine. Ning jämmimine.
Kõige rohkem ehk kolmandik vastajaist tajub muusikast sõltuvaid
ekstaatilisi seisundeid 1–2 korda aastas, ligi neljandik aga umbes korra
kuus. Harvem kui kord aastas kogeb ekstaasi 17% vastajaist. Väga sageli tunneb ekstaase 11,3% (mitu korda nädalas) vastajaist.
Kokku tuli ankeedile vastuseks 22 lehekülge rabavaid kirjeldusi
erinevatest muusikalistest või mittemuusikalistest ekstaasidest. Olge
tänatud, head vastajad, annan endast kõik, et teie mõtteid koondada.
Järgnevalt toon mõningate üldistuste vahel esile päris palju vastajate
mõtteid, mis iseloomustavad erinevaid ekstaasi seisundeid.

* Väljavõte uuringust „Muusika ja ekstaas“ Tartu 2016
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Roland Karo, PhD (teoloogia)
TÜ süstemaatilise teoloogia lektor
Ekstaas (kreeka ek-stasis [iseenesest] ‘välja astuma’) on mõiste, mis haarab
erinevaid teisenenud teadvus-seisundeid kosmilisest üksolutundest universumiga kuni orgasmini. Nii on nt dr Cindy Meston deﬁneerinud orgasmi
justnimelt teisenenud teadvusseisundina, rõhutades seega, et tegu on seisundiga, mis „juhtub“ peas, mitte genitaalides. Nii on võimalik vaadelda spirituaalseid, muusikalisi, seksuaalseid jne ekstaatilisi seisundeid ühtses taustsüsteemis. Kõigile ekstaatilistele seisunditele on ühine eufooriatunne, oluline
nihe mina-teadvuses ja teisenenud aja- ning ruumitaju. Kõik need tunnused
on olemas ka käesolevas artiklis kirjeldatavais ekstaatilistes elamustes

Ekstaasi olemus
Muusikalised ekstaasid on kirjelduste pinnalt üldistades üsna erinevad – on pikki ja lühikesi, on pindmiseid ja väga sügavaid. Üldistades
võib väita, et mida sagedamini inimene ekstaase kogeb, seda rohkem
tunneb ta ka erinevaid ekstaatilisi seisundeid, seda just siis ekstaaside
pikkuse ja sügavuse osas.
Naine (20–29): Igapäevast muusikalist ekstaasi kogen väga tihti, peaaegu alati, kui ise mingit sorti muusika tegemise ette võtan. (…)
Olen kogenud aga ka palju intensiivsemat muusikalist ekstaasi, mida
siiski tuleb ette harva.
Muusikalist ekstaasi kirjeldavad vastajad küll väga eripalgeliselt, kuid
mõningaid ühiseid märksõnu annab leida. Kõige sagedamini tuntakse ruumitaju kadumist – seda on nimetanud avatud vastustega küsimuste juures 22,8% vastajaist, kohe sellele järgneb ajataju kadumine –
seda on maininud 21% vastajaist.
Naine (kuni 19-aastane): Jälle lugu lõppeb ja ma ei mäleta, kas ma
isegi laulsin.
Naine (30–39): Kukkusin justkui musta auku, minust lendasid mööda heledad sähvatused ning ma muudkui kukkusin ja kukkusin suurde sügavikku. Või kosmosesse. (…) Ilma hingamata, ilma liigutamata,
ilma iseennast tajumata,

Lühiajalised vs. pikad ekstaasid
Enamasti on kogetavad ekstaasid lühiajalised. Nende ajal tunnevad
vastajad tihti külmajudinaid või soovi nutta. Mitu vastajat on toonud
välja, et nad sooviks, et see hetk kestaks kauem.
Naine (30–39): Hetkelisi ekstaasiseisundeid tekib aegajalt kooriproovides, kui uue materjali õppimisel tuleb see esimene kord, kus hakkad
kuulma teisi hääli ja kooskõlasid ning saad aru, et see muusika on
erakordselt kaunis.

Naine (30–39): Hääleseades on mõnel korral juhtunud, et mõte lülitub välja, keha teeb seda, mis vaja on teha, hääl tekib küll füüsilise
pingutuse ja keskendumise tulemusel, aga tunne on nagu oleks ääretult lihtne. (…) See kestab vaid hetke, on ääretult nauditav ja õnnestav ja õudselt kahju, kui see läbi saab.
Pikemaid ekstaasiperioode, isegi mitmeid kuid vältavaid transiseisundeid, tuleb vastajate sõnul siiski oluliselt harvem ette kui lühiajalisi,
neid on kirjeldanud vaid pea iga kümnes vastaja.
Naine (30–39): Ühe kooriteose mõjul koostoimes kaasnevate elusündmustega olin mitmeks kuuks täiesti endast ära, huvitav on seejuures,
et kuupäevalise konkreetsusega eristus selle seisundi selge algus- ja
lõpuaeg.
Naine (30–39): Pikk ja sügav (muusikaline, toim) ekstaas. (…) Ma
ei saa end peeglist vaadata, sest silmad on teist värvi, helesinised. Iga
lõhn, värv, puudutus ja heli on väga tugeva laenguga. Ekstaas kestab
päevi, nädalaid. Tajun korduvalt, kuidas kogu mu keha on füüsiliselt
üliterav – isegi salli puudutus kaelal või pluusi libisemine nahal on
õnnis.
Popmuusikaga seotud pikki ekstaase on kirjeldanud kaks vastajat, kes
peavad oluliseks välja tuua, et popmuusikast saadud elamused ei tähenda, et see muusikastiil neid tavaelus just liiga tihti kõnetaks – tegu
on mõlemal juhul erandiga, kuid seevastu väga tugeva ekstaatilise
laenguga erandiga.
Naine (30–39): Michael Jackson’ i kontsert – ilmselt oli suur faktor
noorus ja kogemuse puudus, aga nimetaksin seda vist oma elu suurimaks popmuusikast saadud ekstaasiks (…) nii tugevat elamust arvatavasti mul elus on raske uuesti saada. Elasin kaks nädalat peale kontserti nagu siil udus.
Naine (20–29): Tundsin isegi füüsiliselt seda, kuidas Mika energia
minuni kandus. (…) Sellele järgnes paarinädalane periood, kus kõik
mu mõtted keerlesid tema ümber. Ma suutsin isegi oma telefoniarve
u 2000-krooniseks kergitada youtube’ ist tema videosid vaadates.

Kerged vs. sügavad ekstaasid
Ekstaasi sügavust tajuvad vastajad väga laias skaalas – on neid, kes
ütlevad, et ekstaas oli nii tugev, et nad ei suutnud ennast liigutada, oli
minestamise või kokkuvarisemise tunne. Teisalt kahtlevad jälle mitmed vastajad, kas emotsionaalne kõrghetk oli ikka ekstaas või pigem
suurem süvenemine.
Sügavaid ekstaatilisi hetki kirjeldavad vastajad läbi järgmiste märksõnade: iseenda lahustumine muusikasse; justkui püha vaim tuleb peale, valgustatuse tunne; enesekontrolli kadu; taju avardumine; ülim
rahu; kujutluste ilma vajumine; muusika muutub värvide liikumiseks;
aja- ja kohatunnetus kadumine; murede kadumine.
Naine (20–29): Intensiivsete ekstaatiliste kogemuste puhul on see muusika osaks saamise tunne kuidagi abstraktsem ja teiste inimeste (ja ka
minu enda) isikud justkui lahustuvad muusikasse ära.
Kergemad ekstaasid jätavad seevastu alles koha- ja ajataju, vastajad
tajuvad kellega nad koos musitseerivad ja kus nad on.
Naine (20–29): Üldiselt tajun kergemate ekstaatilise iseloomuga kogemuste puhul väga hästi teisi lauljaid enda ümber (…) igaüks on omal
kohal ja me teeme seda ühise pühendumisega.

Minu või meie oma
Vastajad on kogenud nii kollektiivseid kui isiklikke ekstaase, esimesi
neist oluliselt harvem kui teisi:

Naine (30–39): Ühelt poolt siis üliharva kogetav kollektiivne tugev
ekstaas ja teisalt üsna sageli tunnetatav individuaalne transs.
Kollektiivseid ekstaase on vastajad kirjeldanud siiski mitmel korral.
Kuna vastajate seas on palju ülikooli naiskoori lauljaid, siis on huvitav, kuidas 3 erinevat vastajat kirjeldavad üht Prantsusmaa kontserti
ekstaatilisena, seega võib väita, et tugev ekstaatiline kontsert on vähemalt paljudele lauljatele ühtmoodi tajutav. Kuna antud kontserdist
rääkisid siiski vähesed (võimalik, et seda sündmust mainiti kohta ja
aega täpsustamata), siis on seel üks võimalusi uurida tulevikus suurema kollektiivi üheaegseid transiseisundeid.
Naine (30-39): Võib-olla üks lähima aja kogemusi oli üks Prantsusmaa esinemine. Sellel hetkel, kus närvi enam sees ei ole ja valgusvihus
näed ainult Triini ja publik hägustub taustal, siis muusika hakkabki
lihtsalt läbi voolama. Sellel hetkel ei ole enam pisieksimused tähtsad,
koor tundub ühtse tervikuna, hingab ühtselt. Jällegi ei taju aja kulgu,
keha vibreerib mõnusalt.
Kollektiivset ekstaasi kirjeldatakse kui seisundit, mil kogu koori hingamine ja taju on ühine. Lisaks toovad mitmed vastajad välja, et kollektiivse ekstaasi seisundis ei ole võimalik eksida ja muusika on emotsionaalses plaanis täiuslik.
Naine (20–29): Mul on selline tunne, et (…) lauldes tabab selline
nn massipsühhoos ikka kõiki lauljaid.
Mees (50+… aastat): Hingamine ja seisund on kaaslauljatega täpselt
sama ja esitus oli muusikaliselt eriliselt puhas ning hingestatud.
Individuaalsed ekstaasid on tunnetuse mõttes sarnased kollektiivsetele, kuid neid ei tajuta ühise ekstaasina, ennast tajutakse kooris
lauldes teistest eraldatuna. Mitmed vastajad toovad välja, et tegu on
hästi isiklike tunnetega ja justkui saladusega, mida teised ei näe ja ei
aima.
Naine (kuni 19-aastane): See (s.t ekstaas) on ainult minu sees ja minu
sees üksi, keegi seda ei näe ja keegi ei saa seda puutuda ega tunda
peale minu. Mulle on usaldatud selline saladus, millest peale muusika
vaikimist enam ei räägita; see saladus avatakse mulle ainult tolles hetkes ja ainult mulle üksinda.
Naine (kuni 19-aastane): Tundsin end oma ekstaasis teistest eraldatuna.
Naine (20–29): Pea läheb selgeks. Hiljem ei mäleta, kas üldse õiget
asja laulsin. Publikut ei pane üldse tähele. Oleks nagu täitsa üksi.

Kehatunnetus
Vastajad on kirjeldanud oma kogemusi läbi erinevate kehatunnetuste:
olen kainena purjus; keha justkui kerkib, muutub kergeks, tühjaks,
lahustub; keha oli hästi vaba, mõtted tühjad; nagu ma ei oleks kahe
jalaga maa peal; on selline tunne nagu oleks unes kõndinud; olin kusagil mujal, nagu oleks tegemist hüpnoosiga; aju on erk, aga keha on
kurnatud, pole mingit vahet, kas seisan laval või hõljun õhus; tunnelnägemine, kõik mitteasjassepuutuv kaob ära; plahvatus; hing tuleb
kehast välja; muusika läheb kehast läbi; süda hakkab kiiremini lööma;
eksisteerivad muusika ja minu hing, muud ei ole; teeb erksaks, und
pole vaja.
Naine (20–29): Ma ei ole enam ei tahke, vedel ega aurustunud, vaid
ekstaasivormis. Need osakesed, millest tehtud olen, on nii väikesed ja
igaühe sees ja kõikjal laiali, et mu olek ei mahu enam olemasolevatesse kategooriatesse …
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Seda, kuidas inimese keha ekstaasile reageerib, on paar vastajat
nimetanud närvilõpmete eriliseks tundlikkuseks – inimene tajub oma
keha teravalt, ta on oma olemisest üliteadlik.

õnnetunne. Küll aga kahtlustan ma, et sellel on rohkem pistmist ühtekuuluvustundega kui muusikaga.

Mida on ekstaasiks vaja?
Naine (kuni 19-aastane): (…) Ego kui selline kadus üleni ära. (…)
Minu enda tajutav pikkus kõrgenes aina ülespoole, ma katsusin oma
häälega kiriku laevõlve ja see ei erine kuigi palju sellest kui ma katsuksin seda oma käega, ruum minu ümber laienes igavestesse mõõtmetesse, hingata oli hea ja lihtne, ma hoian inimesi oma häälega kinni.
(…) Kõige tugevamalt eristus sellest ekstaasist välja võimu- ja kontrollitunne. Ja ma tõesti tundsin, et tolles hetkes ei ole selles kirikus kedagi
minust võimsamat, isegi mitte preester ise.

Selleks, et kooris laulmine saaks tekitada ekstaasi, peavad paljude vastajate sõnul olema täidetud mitmed kriteeriumid: laulud peavad olema väga selged, lauldav repertuaar peab meeldima, musitseerimisel
(sh kontserdieelses peaproovis) ei tohi olla liigset pinget, halvastiütlemisi.
Naine (kuni 19-aastane): Kui laulud on selged, mida laulan, ja laul
või üleüldiselt kontserdikava väga meeldib mulle, siis unustan ma publiku ja kõik enda ümber.

Aga teised?
Kõige enam toovad vastajad välja, et nende jaoks on koorimuusika
grupiteadvuse seisund, massipsühoos, s.t tajutakse ühtsustunnet teiste
lauljate ja publikuga.
Naine (kuni 19-aastane): Teose kulminatsioonis kadus paljudel ajaja ruumitaju. Hiljem kuulajatega vesteldes võis mõista, et ka nemad
tundsid sama.
Naine (30–39): üksikisiku teadvus väheneb ja massi teadvus suureneb, mida veab dirigendi ülim kontsentreeritus. Või siis tema ekstaas?
Energia igal juhul kandub üle.
Ekstaasi seisundis olevad inimesed arvavad enamasti, et teised on
samamoodi liigutatud kui nemad, s.t oma tundeid kantakse teistele
inimestele üle. Nii on üks vastaja märkinud, et ta lootis lauldes, et
kogu koor tajub ekstaasi samamoodi, kuid hiljem selgus, et see ei
olnud nii.
Naine (vanus teadmata): Ma mõtlesin (s.t kontserdi ajal, toim), et
kõik tundsid nii, see ei saanud ju olla vaid minu tunne. (…) Peale
kontserti ootasin veel muljeid kinnitamaks, et ma ei olnud üksi, aga
neid ei tulnud.
Naine (20–29): Samas tajun, et dirigent ja teised muusikud ümberringi on minuga samas ekstaasi mullis, sõltumata sellest, kas nad ka
reaalselt on samas seisundis, kuid nad kuuluvad tol hetkel minu kaasloojate juurde, kellega ekstaasi loon.

Millal tuntakse muusikalist ekstaasi?
Kooriproovid, kontserdid, laululaagrid, hääleseaded, muusikakuulamised, laulupeod, missad kirikus ja pillimängimised – kõik need muusikaga seotud situatsioonid tekitavad vastajates ekstaase.
Naine (20–29): Kindlasti on mul aga olnud kontserditel hetki, kus
(…) kõik muu kaotab tähtsuse. Nauding muusika tegemisest matab
kõik muu.
Üks oluline ekstaasi allikas on vastajate sõnul aga laulupidu, mis
liiidab nii lauljaid kui publikut.
Mees (30–39): Eks laulukaare all olnud teavad, kuidas selline suure
rahvamassiga koos millegi ilusa tegemine inimese hingekeeli puudutab.
Ma arvan, et ma pole elus kunagi sellist tugevat emotsiooni tundnud.
Ei suutnudki laulda ja pisarad ainult voolasid.

Kolm vastajat toovad välja konkreetse episoodi (naiskoori Prantsusmaa kontserdid), kus terve koor tajus nende meelest ühist ekstaatilist seisundit, mille juhtumist seostasid nad ka hirmu puudumisega
esinemisel.
Naine (30–39): Ekstaasile vist kõige lähemale jõuab koorilaulus see
hetk, kui koor ei ole enam hirmul, vaid tunnetab muusikat, mida lauldakse. Siis hakkab see muusika ka rohkem elama. Minu meelest oli
Prantsusmaa kontsertide ajal seda tunda, kuidas laulud olid piisavalt
selged, et sai tõesti keskenduda muusika nautimisele.
Eraldi on välja toodud, et ekstaasi tekitavad rütmilised ja madalad meeshääled ning mantrataolised sõnakordused. Üks vastaja ütleb,
et ekstaasi seisundeid saab saavutada ka nö harjutades.
Naine (30–39): Ekstaatiliste seisundite saavutamine on minu jaoks
ka praktiseerimise küsimus: ma oskan ennast ise viia sellele tasandile,
kust edasi on vaid väike samm ekstaasiga kohtumiseks.

Millega võrrelda muusikalist ekstaasi?
Muusikalist ekstaasi on vastajad võrrelnud kõige rohkem seksi ja
orgasmiga, aga ka alkoholist, ravimitest või narkootikumidest saadud
joobega.
Mees (30–39): See (muusikaline ekstaas, toim) tõesõna puudutas
mind väga ja olin ikka üsna läbi pärast seda. Järele jäi rammestus,
nagu oleks tõesti vahekorras olnud.
Naine (30–39): Pärast ränka oppi opioidide mõju all ja proovisin
vaadata telekat: teleka pilt on fookuses, kuid seinad ja palat ujuvad.
Täpselt sama tunne (on muusikalise ekstaasi ajal, toim) on fookus, on
tunnelnägemine ja kõik muu lahjeneb.

Mida ekstaas annab laulmisele? Aga mulle?
Peamine tagajärg, mida vastajad seoses ekstaasiga välja toovad, on kogemus, et ekstaatilised musitseerimised on ilma eksimusteta, puhtad,
emotsionaalselt balansis ja nauditavad nii lauljale kui kuulajale.
Naine (kuni 19-aastane): Ma ei eksinud kordagi, sest selles hetkes polnud see võimalik – kõik kiirgas ja minu tähelepanu oli jäägitu.
Mitmed vastajad tunnistavad, et ekstaatilised seisundid on peamiseks tõukejõuks, miks nad muusikaga tegelevad, seda võrreldakse mitmel korral heas mõttes sõltuvussuhtega.

Üks vastaja peab oluliseks välja tuua, et laulupeoekstaas ei teki
tema meelest mitte muusikast, vaid suure inimrühma ühtekuuluvustundest.

Naine (20–29): Soov ekstaasi uuesti kogeda, see otsimine on mind
suunanud sellisele teele, millel olen tihedalt seotud muusikaga.

Naine (20–29): Kui olen sattunud seisma inimeste keskele, kellest
keegi väga mööda ei laula, siis on tekkinud hetki, kus tekib ülevoolav

Naine (20–29): Olen sellest heaolu tundest, mida muusika tekitab,
sõltuvuses.
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Väga huvitav on kahe vastaja tõdemus, et muusikalised ekstaasid
on oluliseks teetähiseks nende „suureks kasvamise“ protsessi juures.
Naine (kuni 19-aastane): See oli üks mu kõige esimesi kogemusi, mis
on oluline, sest minu jaoks on ekstaasi teke kindlasti seotud suureks
saamise ja (vaimsest) alaealisusest välja astumisega. (…) Kui ma laulan, siis olen ma valmis.
Läbi muusika, läbi ekstaatiliste kogemuste näevad vastajad iseenda sisemaailma rikastumist, kohtumist asjadega, mis pole silmaga
nähtavad. Mitu vastajat on öelnud, et ekstaasid panevad neid elu nägema lihtsalt, loomulikult ja õnnelikult ning teevad neid paremaks
inimeseks.
Naine (40–49): Kõik pole nähtav, enamus elust on tajutav, kui oskad
tajuda.
--Kui igatseda ekstaatilisi kogemusi koorimuusikas, siis peab selleks
ise palju panustama: laulud igas mõttes selgeks saama (nii meloodia
kui sisu), keskenduma muusikale ja armastama nii kaasmuusikuid kui
lauldavat repertuaari. Kuid palk pingutuse eest võib olla ka võimas,
olgu selleks siis üsna harva kogetav ühine ekstaas või individuaalne
transs, kuid ekstaasis toimuv laulmine on puhas, kirgastav ja vabastav.
Just selline, milline peaks ideaalis üks laulmine olema.
Mõned nopped muusikast, mis ekstaasi on tekitanud:
Taverner „Allah Kyrie Adonai“
Tormis „Sügismaastikud“, „Pärismaalase lauluke“
Siimeri „Lapsed vaatavad maailma paale“
Grigorjeva „Pesn Presvjatoi Bogoroditse“
Tobias „Otsekui hirv kisendab“
Poulenc „Figure humaine“
Liturgiline laul ,“Agni parthene“
Kõrvits „Puudutus“
Tüür „Crystallisatio“, Arhitektoonikad
Ernesaksa „Päike vajus pärnapuule“, „Sinu aknal tuvid“
Stravinski „Tulilind“
Skrjabin IV sümfoonia „Ekstaasi poeem“
Klassikaline muusika: Šoštakovitš, Pärt, Kreek,
Popmuusika: Queen, Mika, M. Jackson, Metallica, Eplik

Ekstaasi mõiste
Sõna „ekstaas“ tuleb vanakreeka keelest ja selle algne tähendus
on (enesest) väljaspool viibimine ehk siis lühiajaline teadvuse
muutunud seisund, milles tavaline väliskeskkonna tajumine on
vähenenud ja asendunud intensiivsete subjektiivsete elamustega. Ekstaatilised elamused/kogemused on enamasti seotud
kas usuliste rituaalidega (palvetamine, eraldatus, paastumine),
muusikaga, kehlalise liikumisega, seksiga või psühhoptroopsete ainete tarvitamisega.

Ekstaas - see on hea!
Naine (30–39): Küllap vist nagu iga meelierutava asjaga (seks,
drugs, rock’n’roll) nõuab keha pärast meeldiva kogemuse saamist
uut annust. Ma olen eluaegne koorilaulja, muusikavibratsioon
on kehas sees ja mitu aastat ilma oli päris raske olla. Pillimäng
samamoodi, keha nõuab. Aga suure inimese elus juhtub paraku
nii, et kui tahad olla tubli ja asjalik kaheksast viieni tööinimene,
siis ei saa endale lubada ekstaasi. Päriselt, ma vist muud ei
teeks kui istuks ööde kaupa üleval ja kuulaks muusikat ja käiks
sõpradel külas jämmimas. Aga siis paraku jääb raha teenimata
ja söök ostmata ja ema oleks kurb, et lapsest on saanud töötu hipi,
kes rändab nagu rohutirts oma kitarriga …
Ja siis ongi nagu metadoonasendusravi, narko, aga mõõdetud
koguses. Kaks korda nädalas ja sellisel viisil, mis enamasti ekstaasi
ei tekita. Muusika piiratud koguses. Ja noh, mõnel korral aastas
võib siis lubada, et panen end situatsioonidesse, kus võib tekkida
ka muusikaline ekstaas. Ja päriselt, ma täiesti teadlikult hoian ennast eemal muusika kuulamisest, eriti öistel tundidel, sest see võib
lõppeda sellega, et ma järgmisel päeval tööle ei lähe ja ei lähegi
enam … Liiga ränk droog.
Aga selline muusikaline ekstaas aitab ehk eemalduda mingitest maailmaprobleemidest, ja kui sellest ekstaasist välja tuled, siis
ei tundu maailm enam nii halb, mured on palju väiksemad. Ja
ausalt, kui see on sarnane narkojoobele, siis ma päriselt mõistan,
miks tehakse narkot. Sest see on hea!
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Your inspiration: where do you get it from, what inspires you?
There is quite an old, Romantic notion that composers and conductors are inspired people – that they have exclusive and unique relationships with the music they perform or write, and that they depend
on ins-piration in order to be able to work or create.
I have not experienced this inspiration myself, and I can’t say that
I know anyone who has.
I believe fundamentally that all musical sound relates to the human experience – that certain dissonances are emotive in a way that
corresponds to other dissonances or tensions we may experience elsewhere in life. When we speak of an inspired performance, I believe
that the performers simply succeed in making contact with that internal experience; whether it is a tension that still reverberates from a
past painful experience, or a joyous noise that comes from a deeply felt
moment of happiness earlier in life. Or perhaps the joy is spontaneous
and arises out of the music in the moment itself! – and hearing this
kind of vivid, lucid emotion-making in a concert is perhaps the most
valuable experience of all to be had in a concert hall. When a musician
is emotionally sensitive to all that the music has to oﬀer, and when
the performer is accomplished enough technically to not allow this
emotion to interfere with their physicality as they perform, then you
have the possibility of a truly engaged musical performance.
In other words I don’t believe that there are any external forces at
work. Intense concentration is often mistaken for inspiration. When
a solo pianist really focuses in a recital, and they bring the audience
into that concentration space with them, there is a bubble of musical
thought by which everyone is wrapt, and as long as that lasts, nothing
else in the universe need exist.
I have two older brothers who were both very good young pianists –
and they could achieve this ‘time-bubble’ very well, and to some extent
that inspired me. Or rather, to speak of internal inﬂuences/forces, it
motivated me to achieve the same. Of course, Mum taught us all the
piano, so I did my best in that ﬁeld; but now that I work with other
musicians, I always try to bring about the same.
I would reﬂect that when I am conducting or working with a choir
in rehearsal, I am trying to make the group experience the piece in the
same way as I do. And it is the same with an audience. To experience
the piece in the same time as the choir, and to draw the listeners
into this space: that motivates me. I speak a lot about the emotion of
chords when I rehearse, or the ‘deliberate wrong notes’ inside chords,
and I like to arrive at the agreement that everyone in the choir hears
this note as a wrong note, as I do – and then I like to try to teach this
version of my analysis to whoever listens, such that they understand
the same. Whether this is actually achievable is neither interesting nor
idealistic in my view: it is simply what motivates me.
And as far as composition goes, I am really not a composer at all. I
have friends who are composers, and they really compose – they write

music, they have many projects on the go at once, they are ﬂexible
creatively, and can write in a variety of styles. I write pieces. So far,
they are almost exclusively choral pieces, and only one of them, To
Autumn, has ever been performed. There was a period when I was
writing stoically, knowing that the piece would not ever be performed
in Estonia at the very least, and probably never anywhere else either.
During this time I would have to say I didn’t care; I was writing as
a labour of love. I was not inspired – I was simply in love with John
Keats’ poetry. I still am. I wrote a piece that was three stanzas from
Keats’ poem ‘Isabella; or, The Pot of Basil’. It is a poem about a rich
Italian heiress, Isabella, who falls in love with a servant who is in
service to her, Lorenzo. They ﬁnd their secret clandestine hours, and
they love each other. Isabella’s brothers however, hate Lorenzo, being
only a servant, and so they invite him out hunting, and they murder
him.
Distraught, Isabella cries to her brothers and asks why Lorenzo
has not returned with them from the hunting trip. Her brothers tell
her that when they passed the port, that Lorenzo had suddenly taken
ﬂight and jumped on a boat to escape the country.
Isabella weeps in disbelief, and for months she is restless, expecting, praying, for his return. One night Lorenzo comes to her in a
dream and shows her where he is buried in the forest. Frantic, Isabella
wakes up and takes her maid on horseback to the place where Lorenzo
showed her in the dream, she pulls out a dagger and begins to dig.
After a mad three hours, she ﬁnds the skull of her beloved:
„… The ancient harps have said,
Love never dies, but lives, immortal Lord;
If love impersonate was ever dead,
Pale Isabella kiss’d it, and low moan’d.
‘Twas love; cold, – dead indeed, but not dethroned.“
She hides the skull under her jacket, and rides home, concealing
the skull from her evil brothers in a plant pot with a basil seed. And
the plant grows up, and she waters it with her tears. And she ages and
her youth escapes her through her woe. Her brothers wonder what the
secret of the plant is, that it should grow so strong at her expense.
They examine the plant in secret and ﬁnd Lorenzo’s skull, covered
in green decay. They ﬂee to France, and Isabella never ﬁnds the skull
again, and she dies alone.
Read the poem. This composition was a labour of love. I have left
it incomplete. I believe the poem is perfect, it has its own music by
itself, and perhaps one day I will add to it. Or maybe I will conclude
it is beautiful enough to me on its own.
To Autumn is just as perfect as a poem. Tartu Ülikooli Akadeemiline
Naiskoor is the ﬁrst choir that I have worked with long-term. In this
sense, it is truly my ﬁrst instrument. It seemed appropriate to write
a piece for them. It is the ﬁrst time I have written a piece of music
with the certainty that it would be performed. That was exciting and
motivating and lucky all at once. Opportunity met preparation, and
I created some music very happily.
It is not an inspired piece of music – at least, not the movements
which I wrote. But it was written with love, a little carelessly in places,
but it is expressive I believe. And that’s all I ask from poetry, music,
from choirs: to be expressive.
Ben
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Saage tuttavaks: majanduslaulik Jaanus
Kui Triinu minuga septembri alguses ühendust võttis seoses võimaliku koormeistri positsiooniga TÜAN-is, valdasid mind kahte sorti tunded. Esiteks olin väga üllatunud, sest mul ei olnud
aimugi, mis teed pidi ta minuni jõudis. Teiseks olin meelitatud ja põnevil, sest tegemist on väga
pika ajaloo ja tugevate traditsioonidega kooriga. Esimene kokkusaamine toimus dialoog-intervjuu vormis. Mulle hakkas kohtumise kestel näima, et kandideerin ﬁlosooﬁateaduskonda ning
pean seda väga tahtma! Triinu küsis ootamatult sügavamõttelisi küsimusi minu muusikalise
sisekaemuse kohta ning nentis positiivselt hoiatades, et TÜAN-i lauljad võivad vahepeal koori.
muusikast kõike „teada“. Kohtumise lõpus näis, et olime jõudnud ühele meelele – ma tulen ning
proovin aidata. Ise olin natukene rohkem ärevil kui enne kohtumist.
Järgnevad kaks nädalat möödusid tavapäraselt. Hommikuti astusin koduuksest välja, et sammuda kontorisse, kus ma üritasin aru saada, kuidas mingeid numbreid arvutisse pean toksima.
Nimelt, oma leiva teenin hetkel lauale raamatupidajana. Olen Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor lõpetamas (juba päris mitu aastat) ärijuhtimise eriala ning selle raames oli ka vajalik läbida
erialapraktika. Kevadel pärast Elleri-kooli lõpetamist koorijuhina otsustasin, et keskendungi sel
aastal Mainorile. Juuni keskel läksin praktikale, tegin hästi palju tööd, et aru saada, mida amet
nõuab ning augustist asusin tööle. Olla raamatupidaja, on igapäevane väljakutse (täpselt nagu
ka muusiku töö), kuid kasulik ja huvitav. Minu arvates peaks iga noor õppima natuke raamatupidamist.
Kui õhtul kontoriuksest väljun või jõuab kätte nädalavahetus, pean kiirelt jällegi ümber
häälestuma muusika lainele. Olen korp! Filiae Patriae naiskoori dirigent ning abidirigent-koormeister-asjaajaja E STuudio noortekooris, mis on minu kodukooriks olnud juba mitu aastat. Kui
mahti saan, veedan kvaliteetaega klaveriga ning üritan kirja panna koorimuusikat, mida oleks
hea nii kuulata kui ka esitada. Nõnda möödubki elu majanduslauliku, ärigendi või siis dirimehena – võta kuidas tahad.
Kaks nädalat hiljem jõudis kätte päev, kui astusin sisse Tartu Ülikooli ruumi 128 ning viisin
läbi oma esimese häälerühmaproovi TÜAN-iga ning pärast seda veel mitmeid ja mitmeid lisaks.
Oleks aus tagantjärele tunnistada, et ärevus oli asjatu. On vähe kollektiive, kus vastuvõtt on nii
soe ja siiras, kus kambavaim ühise eesmärgi elluviimisel nõnda tugev, kus tase nõnda kõrge ja
kus käitutakse pigem perena kui kollektiivina. Kuigi mu ülesanne on õpetada, olen võrdväärselt
palju õppinud selle aja jooksul TÜAN-i käest.
Sel külmal ajal soojust soovides
Teie Jaanus

Ökokohvi röstikoda
Karlova Kohv
Annika, I alt. Fotod: Gabriela Liivamägi
Hobikorras sommeljeeks õppinud keskkonnatehnoloogist teine alt
Laura peab Karlovas kohvikut ja röstikoda. Kui varasemalt oli Laural mõte avada vinoteek, siis aja jooksul kujunes sellest plaan hakata
ise kohvi röstima ja röstikoda pidama. Kahe huvi vahel oli kohvi puhul
üheks suureks plussiks see, et röstijana saad kohvi maitsekujunemise
protsessis osaleda. Veiniga saad ainult mõned veinid välja valida (jah,
istanduse võid ka luua, aga see on juba muu jutt). Kohviröstimise
puhul meeldis Laurale ka see, et kui kohviröstimisse süveneda, selgub, et see on seotud väga paljuski keemiaga. Millalgi, mõeldes elukutsevahetusele, leidis Laura, et ei sooviks päris lahku minna sellest,
mida ta kunagi õppis (keskkonnatehnoloogia suunda, kus oli kõige
rohkem keemiat). Seega on kohviröstimine väga sobiv.

Kohviröstimise alustalad
Kui küsida, kus ja kuidas saab kohviröstijaks õppida, selgub, et röstimise jaoks väga head õppimiskohta pole. Tuleb lugeda nii palju, kui on
võimalik. Kohvi- ja baristateemalisi raamatuid on küll, aga neist on

paljud sellised, kus on lihtsalt ilusad pildid ja veidi illustreerivat juttu.
Sisulises mõttes selliseid raamatuid, mis oleksid nagu õpikud, on ikkagi vähe, Laural on neid kaks ja kui ta teaks, et on olemas veel mõni,
siis oleks needki tal juba tellitud. Kõik targad kohvimeistrid pidavat
ütlema, et röstimine on nii asukoha- ja masinaspetsiiﬁline, et seda
ongi raske õppida kellegi teise käest, kuna kellegi teise röstimiskurvi
sa nagunii selgeks õppida ei saa. Soovitatakse lihtsalt pihta hakata ja
katsetada, aga süstemaatiliselt. Enda jaoks tuleb ikka hüpotees püstitada, et kui mingit parameetrit muuta, oleks ka näha, kuidas see maitset muudab.
Laura ise tunneb maitse vahet väga hästi. Viimati tegi ta kolm
rösti ühel päeval: kõik veidi erinevad. Seejärel üritaski ta neid röstimistulemusi teooriaga siduda. Näiteks ükskord, kui röstiti Etioopia
ube, siis ﬁltrikohvi puhul Laurale ei meeldinud, kuidas röst välja tuli.
Aga tol korral oli neil ka elektrikatkestus ja tõenäoliselt sõltus tulemus
ka sellest.
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Sissejuhatus kohviröstimisse
Kui jutu käigus oli Laura juba mitmel korral rääkinud röstimiskurvist
ja ma ikka aru ei saanud, millest täpselt jutt käib, palusin selgitust.
Laura avas arvuti ning lõi uhke röstimistarkvara lahti. Kui nad varem
kirjutasid statistika Exceli tabelisse, siis nagu Laura ütles, oli see röstimise mõttes ikkagi kiviaeg. Nüüd on kogu andmestik spetsiaalses
programmis olemas. See programm ei ole muidugi imemasin, sest
arvud ja muu tuleb ikka Laural sisestada, aga graaﬁkud ja muu peenmotoorika kuvab ja arvutab küll tarkvara. Laura näitab mulle, kuidas
kõik töötab, seletab programmi tekkivaid graaﬁkuid, näitab otse, kus
ja mis on röstimiskurv, ubade temperatuuri ja erinevaid jooni veel, ja
ta teeb seda meisterliku vilumuse ja entusiasti õhinaga. Mina sain sellest pisikesest sissejuhatustunnist teada, et röstimiskurvist sõltub kohvi
maitse ning näiteks ei tohi see graaﬁkul tükk aega liiga lame olla.
Nüüd, kui programm näitab kohe ära, missugune röstimiskurv tuleb, saabki katsetada, eksperimenteerida ning tulemusi võrrelda. Kohviku perenaine tõdeb ise ka, et väga tore ja põnev on!

Kohvijahvati Probat
Probat on pärit Saksamaalt. Sarnaseid sobivaid masinaid oli veel ka
Hollandis ja USA-s, aga kuna Probati maaletooja oli Tartus olemas,
tegi see otsustamise lihtsamaks. Masinatele on ka koolitused nende
õigeks tundmaõppimiseks ning käsitsemiseks, mistõttu oleks USA-sse
koolitustele minemine muutunud liialt kulukaks. Karlova Kohvi Probatil on ka oma tehasekoolitus, aga kuna neid väga ei soovitata, tellisid
nad ühe tunnustatud ja kogenud röstija kohale. See oli Laura meelest
igati õige otsus, mis tasus end küllaga ära.
Teine programm on Laural arvutis veel. See aitab mõõta, kas kohv
on õiges vahemikus või mitte. Selle jaoks on tarvis üht spetsiaalset
vidinat, mis on Laural ilmselgelt olemas ja mis mõõdab kuivaine sisaldust. Vidin annab ekstraktsiooni näidu, Laura kannab selle programmi ning justkui võluväel (tegelikult Laura väel) ilmuvad ekraanile taas
tarkust täis graaﬁkud.
Filtrikohvi tarbeks on aga eraldi masinad, kalitad, millega Laura
ka kodus kohvi teeb. Kui Probat võtab kohvikust enda alla kolman-
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diku ruumist ja on justkui kohviku suursugune valvur, siis kalitad on
pisikesed ja nende käsitsemisega võivad ka lihtkodanikud hakkama
saada. Neid on hästi palju erinevaid, aga Laural on Karlova Kohvi
jaoks valitud väga kenad stiilipuhtad masinad (neid saab kohapealt
osta ka). Filtrikohvi puhul on oluline, et vett peab kohvile peale valama hästi ühtlaselt. Kodus harjutades võib selle kunsti kiirelt käppa
saada, espresso puhul peab aga natuke rohkem harjutama.

Kohv ja kvaliteet
Karlova Kohvis röstitakse ainult ökokohvi. Kohvioad tulevad enamasti Etioopiast, Kolumbiast, Peruust, Sumatralt ja Hondurasest. Laura
ei ole tegelikult kunagi meeletutes kogustes kohvi joonud, ta on aga
kindlasti joonud märksa rohkem kvaliteetset kohvi kui keskmine
kohvitarbija. Kohv on nauding, mille puhul on oluline maitseelamus,
mitte kofeiinilaks, mida paljud taga ajavad. Kuigi hea kohvi deﬁnitsiooniks võib olla ka lihtsalt kohv, mis maitseb hästi, saab seda tegelikult ka päris objektiivselt hinnata. Tuleb välja, et hea kohvi valmistamisoskus on õpitav, kusjuures igal aastal toimuvad ülemaailmsed
mõõduvõtmised kohvi valmistamise ja röstimise meistrivõistluste näol.
Laura ütleb kohvi kohta „hea“, kui kohvi maitse on tasakaalus ja
puhas, on piisavalt magusust, aga samas ka veidi happelisust. Oluline
on ka kohvi päritolu ja isikupära kajastumine maitses.

Tartu esipudrubaar
Enamus toorainest, mida söögitegemiseks kasutatakse, tuleb Biomarketist ja on mahetoodang. See idee, et kohvikus on peamiseks toiduks puder, pärineb Karlova Kohvi teise Laura sulest, kes on Cambridge’i lõpetanud antropoloogist toiduentusiast. Puder sobib kohvikupidajate praegusesse kontseptsiooni väga hästi, on üllatusterohke ja
annab palju mänguruumi. Iga päev on pudrupäev: hommikul on hommikupuder ja lõuna ajal lõunapuder. Lisaks toimuvad ka brunch’ id
ehk hõunad, kus on spetsiaalne hõunamenüü, pudru juurde käivad
eriilmelised ja supermaitsvad lisandid. Mina kui karlovlane tean kinnitada, kui maitsev on sealne puder ja kui nüansirohke on röstitav
kohv. Aitäh, Laura, Karlova Kohv on minu lemmik!

Kes ma oleksin naiskoorita,
mida teeksin naiskoorita?
Olen sõltlane, jah, vist nii ongi lood minuga
Mae, II alt
Alati öeldakse, et tuleb õigel aja osata lahkuda, aga ma pole osanud,
kuigi mitukümmend aastakäiku lauluõdesid on osanud seda teha.
Nüüd õnneks on tekkinud järgmised sõltlased, kes samuti pole osanud „õigel“ ajal lahkuda ja on laste, pere ja saatuse kiuste rohkem kui
kümneks aastaks laulma jäänud. Aga miks peaks üldse lahkuma, kui
tunnen, et endal on võimalus koori jaoks panustada, kui meeldib, on
põnevust, vaheldust ja pakub pinget ning lauluõed jäävad häädeks
tuttavateks või isegi sõpradeks kogu eluks.
Ikka sellepärast, et see on peaaegu neidude koor ju ja vastupidiselt
tavakooridele, kus väärtus on püsiv lauluseltskond, liiguvad mõtted
koori jäämise-minemise ümber sellest ajast, kui ülikooli lõpp paistma
hakkab. Umbes 15 aastat tagasi, kui veel rohkelt 30. aastais lauljaid
koori jäänud, mõtlesin, et mina lähen siis, kui olen kooris kõige vanem. Umbes siis kutsuti mind laulma ühte kammerkoori, kus minuealisi laulmas teisigi. Neil aastail tõmbasin end peaaegu ribadeks kahe
koori, ülikooli, veski ja laste vahel, aga siis mõtlesin, et kaua ma naiskooris ikka veel olen, valmistan endale pehme maandumise teises kooris, sest laulmata ma olla ka ei saa … Meid saatis alguses suur edu,
käisime konkurssidel, ägedatel reisidel, suhtlesime tihedalt ka kooriväliselt ja ma vaikselt mõtlesin, et see ongi kena põhjus ja lahendus
naiskoori jätmiseks. See koor aga läks siiski mõne aasta pärast laiali.
Kümme aastat tagasi mõtlesin, et kui Roosi sünnib, kas enam tagasi
tulen: ikkagi kolm last, 35 km ja kasvav koormus veskis, ei mina enam
jõua! Aga juba poole aasta pärast käisin laululaagris ja kaheksa kuu
pärast Tallinnas kontserdil laulmas, Roosi bussis turvahälliga kaasas … Viis aastat tagasi mõtlesin, et käime Kanadas ära, eks näis, mis
siis edasi saab, paar aastat tagasi mõtlesin, et las juubel läheb mööda,
eks siis näis.
Nüüd, kui endal 50 lähenema hakkab, ei julge enam mõeldagi,
kas põhjuseks peaks olema lihtsalt kõrge iga neidudekoori jaoks (viimastel aastatel lisandunud neiud on isegi nooremad kui mu esimesed
lapsed) ja kaua ikka küsitakse vanade lauluõdede poolt: „Kas sa ikka
veel laulad?“. Või hääle kõla, aga kas tunnen esimese märgi hääle väsimusest ära ise või peab keegi seda mulle ütlema tulema.
Miks ma siis olen sõltlane? Olen saanud koorist elamusi, muusikalisi värinaid, naiseks olemise väe äratundmist, mida ise ja üksi poleks iial saanud. Märksõnad võiksid veel olla laulurõõm, seltskond,
reisid, peod ja korraldamised.
Kõige selle vahele on jäänud ka pisaraid, pettumusi, haigetsaamisi,
ka alandust, viha, põlgust, hirmu ja kadetsemist. Nooremana oli kõike
seda rohkem, sest neid tundeid põhjustanud olukordadega ei osanud
hakkama saada, ei osanud end ise aidata muuga kui olukorra hullemaks mõtlemisega. Eks sellistel põhjustel on küllalt lauljaid aastate
jooksul koorist ka lahkunud.
Kõige halvem, mida koor võib iseendale teha, on kambakas üksikule – keegi on ja jääb mustaks lambaks igas olukorras ja teemas. Praegusel ajal on seda vähem või peaaegu polegi, sest avatud maailmas
on tüdrukud targemad, avatumad ja mõistvamad, iga olukorra kohta
võib leida internetiversiooni ja -nõuanded, omavahel saab asju klaarida kiiremini läbi igasugu kanalite, koori info liigub kiiresti kogu koorile listi kaudu. Varem oli koori struktuur pigem autoritaarne, teatud
info liikus paratamatult vaid valitud seltskonnas ja „mustaks lambaks“
võis saada lihtsalt juhtﬁguuri(de) isikliku arvamuse alusel. Infovahetus käis üldjuhul vaid koori lõpus suuliselt või kirja saatmisega posti
teel. Leidsin hiljuti vanu pabereid sobrades trükimasinal trükitud kutse
augusti lõpu laululaagrisse, mis saadeti posti teel kodusel aadressil.
Aasta siis oli 1989.

Nüüd, kui need etapid kõik läbitud, paljude lauluõdedega kümneid
aastaid koos lauldud ja lauluväliselt suheldud ka koos peredega, julgen
kinnitada, et naiskoor on ligi 30 aasta jooksul kujundanud väga suures osas minu elu, otsuseid, valikuid. Samas miski ei ole tulnud ladusalt ja mis kõige tähtsam – areng on võtnud tohutu aja. Areng on
nüüd sealmaal, et lõpuks ometi tekkis sel hooajal mul isiklik huvi ära
proovida häälerühmavanema roll. Huvi tekkis seetõttu, et siiani pidasin koori kohaks, kus õhtul maanduda ja puhata päevategemistest,
panustades, vastutades vaid lauluga (välja arvatud hooaeg 2011–2012,
kui käis Kanada-reisi ettevalmistus), üldjuhul hilinemisega ja paraja
portsu puudumistega nii nagu enamikul ette tuleb, kel ka töö ja pere.
Julgen kinnitada, et ka selles on veel tohutu arenguruum, sest ka nüüd
on hilinemisi ja puudumisi, aga minul isiklikult on tekkinud sellega
seoses suurem mure ja püüd, mida aga härra saatus ise tihti julmalt
ära nullib. Aga tervelt pool aastat on veel ees!
Ja koorisõltluse teema lõpetuseks paar seika, mis jutustades kellelegi kunagi meelde ei jää, aga kinnitavad, kui oluline roll on naiskooril
minu elus olnud. Naiskoor on minu pereelu alustala, sest sõbrannast
endise lauluõe ema teine mees on minu mehe ema õe eksmees! Ja just
seda liini pidi me 13 aastat tagasi kokku juhtusimegi, st lauluõe ema
ja tulevase ämmaga sain tuttavaks kõigepealt. Lisaks laulavad kooris minu noorem õde, kelle kutsusin teist alti toetama juba 19 aastat
tagasi, ja vanavanavanaema õepoja tütretütar, oli vist nii.
Naiskoor on käinud mitmel korral Hellenurme veskis laulmas minu
veskiemanda rolli kõige säravamatel hetkedel. Naiskoor on veskimuuseumile olnud ka imeline turunduskanal – aastate jooksul saabub
ikka ja jälle veskisse gruppe eelmiste või praeguste lauluõdede töökohtade või perede kaudu. Naiskoor käib aastaid mul külas igasugu
muude väljamõeldud koosseisude (nt ekslattaldid (tõlge: väga pikka
kasvu endised toredad teised aldid), igavesed teised (tõlge: saunaõhtule tuleb kokku teise soprani ja teise aldi veider seltskond)) ja põhjustega (esimese advendi piparkoogitainategu leivakojas). Lisaks igasugu
muud „mooride“ ja „tütrekeste“ kooskäimised, saunakad, suusatamised, sünnipäevad ja pulmad. Mida muud kui suurt sooja tänu- ja
rõõmutunnet saan tunda kõigele sellele mõeldes!
Olen kogenud naiskooris juba kolme dirigendi käe all laulmist.
Kõik vahetused tekitavad alguses hirme ja palju küsimärke. Võin julgelt kinnitada – kui koor eksisteerib koorina, hoides traditsioone ja
luues uusi, väärtustades omi lauljaid ja dirigente, teisi koore ja dirigente, elab ta kõik dirigendivahetused üle juhul, kui dirigendid on
tugevad. Just nii on naiskooril läinud – kõik dirigendid on olnud omanäolised, samas väga andekad ja musikaalsed, tohutu intensiivse, samas detailidesse süveneva tööstiiliga. Kõik nad on väga oluliseks pidanud laulu sõnumit, samas kvaliteetset vokaaltehnikat, aga ka see on
olnud täiesti erinev.
Kui eelmisel hooajal õpetas Triin ühte laulu, ajades taga ﬁligraanseid Eesti looduse nüansse, mõtlesin, et kuidas üks inglise noormees
seda oskaks meile samal tasemel õpetada. Nüüd tean, et oskab, aga
täiesti teisiti ja neid ei ole vaja üldse võrrelda, nende mõlemate muusikalised taotlused on väga kõrgel tasemel, aga täiesti erinevad, sest juba
taust on erinev. Tänu Triini varasemate aastate intensiivsele tööstiilile
suudab koor üle elada Beni veel intensiivsema tööstiili, sest tema aeg
meiega on ju piiratud. Küsimus on lihtsalt selles, kui kiiresti saab koor
dirigendi sõnumist aru ja kui palju sellest suudab edasi anda ning
mitte mõttetult kõlada.
Naiskoor ela, kasva, õitse!
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