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Head U-duuri lugejad!
Kes meist ei teaks Henrik Visnapuu luuleridu: „See aasta tuleb
kevad teisiti, tiu-tiu!“ Seekordne U-duur tuli ka teisiti, sest
märtsi keskel lõi meie ja naiskoori plaanid sassi koroonaviirus.
Järsku kadus rutiin ja tavapärased kooriproovid lõppesid, aga
kõige kurvastavam on vast juubelipidustuste edasilükkumine.
Tänavune U-duur pidi ilmuma juubelikontserdiks, et külastajad oleksid saanud lisaks koorimuusikale ka värskeid kirjatükke
nautida. Juhtus aga see, mida ilmselt keegi ei osanud uneski
näha: nüüd hoiab igaüks repertuaari turvaliselt oma koduseinte
vahel lootuses, et ükskord see kontsert ka tuleb.
Hoolimata rasketest ja keerulistest aegadest ei jää U-duur
ilmumata. Astusime mõlemad esmakordselt peatoimetajate toolidesse ja proovisime kaante vahele panna palju olulisi teemasid.
Loomulikult on kaetud kõik eelmise aasta numbri sisse jäänud
tippsündmused alates kevadisest reisist Vietnamisse kuni rahvusülikooli pidustusteni. Samas vaatasime ka 232st ja Tartust kaugemale ning küsisime, kuidas elavad eesti koorijuhid ja miks meil
siiani professionaalset naiskoori pole. U-duurist saab aimu ka
selle kohta, milline on keskmine TÜANi laulja, milliseid seik-

lusi kogesid oma kooripõlves vilistlased ja lugeda esmakordselt
ilmuvast dokumentaalkomöödiast, millised tegelased on meie
president ja koorivanem.
Juhtkirja kirjutamise ajal oli eriolukord kestnud juba pea neli
nädalat. Ühelt poolt pakub see aeg võimalust pöörata pilk välismüralt sissepoole, teiselt poolt on inimene ikkagi sotsiaalne isend.
Tundub veider, et kuigi me suviti üksteisega kooriproovides mitu
kuud ei kohtu, on nüüdne rutiinist väljarebitus toonud meeletu
igatsuse Triini hoolikate käeviibete, Kaisa mõnusate jutukeste,
koorilaulu ja kõikide oma kooriõdede järele. Kui juubeli tähistamiseni jõuame, siis selgub, milleks see kõik hea oli. Seniks hoidkem üksteist (aga distantsilt)!
Me täname kõiki, kes leidsid aega sellesse juubelihõngulisse
U-duuri panustada: kes aitas ideid koguda või sõnumeid vahendada, kes panustas mõne loo kirjutamisesse või kauni emakeele
hoidmisesse, kes lubas meile oma fotosid või oli meie jaoks lihtsalt olemas. Aitäh!

U-duuri valmimisse panustajad:

Mõnusaid lugemiselamusi!
Lisete, II sopran, ja Kertu, II alt

Toimetajad: Lisete Reineberg, Kertu Süld
Keeletoimetajad: Kristi Kuningas, Leelo Punak, Maria Reile
Kaastööde autorid: Saskia Baltin, Anne Haller, Mae Juske, Viviane Kallaste, Katriin Kersen,
Triinu-Liis Kindel, Annika Oper, Laura Puura, Marili Pärtel, Lisete Reineberg, Kertu Süld,
Linda Tender, Marie Tombu, Agnes Vask, Piret Väljaots ning kõik küsimustikule vastanud
naiskoori lauljad ja oma mälestusi jaganud naiskoori vilistlased
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Õnnitlen teid väärika tähtpäeva puhul! Praegusel ajal pole
aktiivse ja vitaalse inimese jaoks 75 aastat enam mingi vanus.
Samamoodi on nii ea kui ka eluhoiaku poolest nooruslik Tartu
Ülikooli Akadeemiline Naiskoor. Me kõik kogeme seda ülikooli peahoone aulas traditsioonilistel sündmustel, mida ilma
aula rõdult kostva lauluta ju traditsiooniliseks pidada ei saaks.
Ent teie tegevuspaik ei piirdu üksnes kuue samba tagusega.
Kasutan võimalust tänada teid südamest selle eest, et aitasite
vormida Pärt Uusbergi suurteose „… ja tuulelaeval valgusest on
aerud …“ rahvusülikooli juubeliaasta üheks meeldejäävamaks
sündmuseks, kõlades nii Vanemuise kontserdimajas kui hiljem
ka mitmes teises Eesti linnas. Kuid ükski suurteos ei hakka
elama ilma muusikuteta, kes annavad nootidele hinge. Hing,
mille naiskoor koos teiste ülikooli kultuurikollektiividega Pärt
Uusbergi teosele andis, oli võimas ja sügav. See puudutas paljusid. Eks ole selle tõestuseks ka tõik, et Uusbergi kontserdisari
jõudis Tartu Kultuurikandja konkursil aasta kultuurisündmuse
kategoorias nominentide hulka.
Akadeemilises naiskooris laulmine ei anna lauljatele kindlasti üksnes laulu rõõmu. Usun, et iga selle koori liige valdab
oskuslikult ka enesedistsipliini, talub pinget ja ausat kriitikat, on
loominguline, heas füüsilises vormis ning esmaklassi line meeskonnamängija. Kõva treening, anne ja vastutustunne ei luba
teil lati alt läbi joosta. Vastupidi, te seate latti üha kõrgemale.
Loomulikult ei saa unustada ka huumorimeelt – selleta juba
U-duuris ei laulaks!
Lisaks näib mulle, et head koorilauljat tunneb oskusest täbaratest olukordadest võitjana väljuda. Tuletagem näiteks meelde
lõbusat seika dirigent Vaike Uibopuuga, kes pidi Vanemuise
kontserdimajas Tartu linna aukodaniku tiitli üleandmisel astuma publiku ette kõnega. Ühtegi head mõtet tal kõne jaoks aga
pähe ei tulnud, seega võttis elupõline koorilaulja appi regilaulu
ja pani kogu Vanemuise kontserdimaja saali täitnud publiku endaga koos laulma.
Soovin kogu naiskooriperele ja teie kaasteelistele jätkuvat
rõõmu laulmisest, koos kasvamisest ja kõigi muusikasõprade
hinge puudutamisest!

Toomas Asser
Tartu Ülikooli rektor

Hooaja 2019/2020 juhatuse koosseis:
president: Anne Haller; koorivanem: Maris Palo; I soprani häälerühmavanem: Laura Puura;
II soprani häälerühmavanem: Leelo Punak; I aldi häälerühmavanem: Elis Sõrmus;
II aldi häälerühmavanem: Kertu Süld; arhivaar: Mariel Luuk; laekur: Silvia Toomet;
meenete müük: Epp Maria Lillipuu; noodikoguhoidja: Saskia Baltin; riietur: Helena Ellermaa;
sekretär: Lisete Reineberg; tehniline: Liisi Muiste; veebihaldur: Mari-Liis Pihlapuu

Mai 2020 • U-DUUR

3

Anne ja Maris lustimas 2014. aasta mereteemalisel TAMi ja TÜANi jõulupeol. (Peeter Säälik)

Dokumentaalkomöödia
kolmes vaatuses – Anne ja Maris
tööl, kodus ja kooriproovis
Proloog
Kohvik Trikster Tihane. Kolmapäev kell 14.55. Saabub Marili, kellele on
ülesandeks antud intervjueerida naiskoori selle hooaja presidenti ja koorivanemat. Ta tellib ettekandjalt kohvi ja palub tuua veel kaks menüüd. Katsetab,
kas tahvelarvuti diktofon töötab. Mõtiskleb. Mida oleks huvitav neilt küsida?
Marili on ka ise nii koorivanema kui ka presidendi ametit täitnud ning ühtlasi
nii Anne kui Marisega koos koori heaks töötanud – nii mõnedki teemad on
juba tüdimuseni läbi hekseldatud. Mis võiks olla see, mis U-duuri lugejatele
põnev on? Õige pea saabub Maris. Ja mõne minuti pärast ka Anne. Tellitakse
kooki ja magustoitu.
Eesriie avaneb.
I vaatus. Anne, Maris ja töö
Marili: Alustame hästi maistest asjadest. Ma tahaksin rääkida natuke
sellest, mida te tööl teete. Räägi, Maris, millega sina tegeled?
Maris: Ametilt olen ma keskkonnaekspert. Meil on ﬁrma, kus on väike
keskkonnaosakond, mis tegeleb keskkonnamõju hinnangute ja keskkonnauuringutega. Nii et põhimõtteliselt ma sobran andmebaasides ja
loen seadusi ja püüan ettevõtteid aidata, et nad oma keskkonnaküsimused korda saaks.
Marili: Missugused need küsimused on, millega pöördutakse?
Maris: No näiteks on mingi ettevõte, kes tahab kasvatada veiseid. Kui
nad kasvatavad liiga palju veiseid, siis on neil selleks vaja keskkonnaluba, mida tuleb taotleda. See on keskmise ettevõtja jaoks väga keeruline ja meie pakume talle abi, küsime õigeid küsimusi ja aitame vastuseid nii moodi sõnastada, et need oleks arusaadavad. Ühtlasi valmistame
me taotluse ette.
Marili: Ja kuidas sa jõudsid sellesse ametisse? Mis enne seda juhtus?
Maris: No käisin ülikoolis ja õppisin keskkonnatehnoloogiat (naer). Ja
kui ma hakkasin otsima erialast tööd, siis kogemata kombel juhtus nii,
et leiduski mõni. See oli päris üllatav.
Anne: Kas sulle meeldib su töö?
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Maris: Sellel on omad head ja vead. Viga on näiteks see, et see võib
minna mingite pikemate projektide puhul rutiinseks või jääda nagu
kuhugi kinni ja siis on ühe koha peal kaapimise tunne. Istud kogu aeg
oma laua taga ja vahid seda ekraani ja … See ei ole kõige meeldivam
osa. Aga kui vahepeal saab minna õue ja kuskil soos ära eksida, siis on
küll nagu tore. Mingi vaheldus vähemalt on, see mulle meeldib.
Marili: Anne, sa oma eelmises intervjuus ei rääkinud väga palju tööst
ja olid ka hoopis teised tööd vist. Millega sina tegeled?
Anne: Mina töötan naiste tugi- ja teabekeskuses naistega, kes on lähisuhtevägivalla ohvrid. Nõustan neid juriidiliselt ja esindan neid kohtus, kui on vaja.
Marili: Ja kuidas sa selleni jõudsid?
Anne: Kõik algas ka ülikoolist (naeravad), õppisin ülikoolis juurat ja
töötasin pärast seda advokaadibüroodes ja ühel hetkel tundsin, et ma
ei taha seda enam üldse teha. Seejärel ma tükk aega mõtlesin, et mida
ma siis teha tahan. Siis läksin Iirimaale naisuuringuid õppima ja pärast
seda mõtlesin, et vot, need kaks asja kokku panna, see mulle sobib.
Marili: Mis sulle selle töö juures meeldib?
Anne: See, et ma näen, et sellest on kasu, mida ma teen, et see aitab
kedagi. Ja see ei ole mingi selline aitamine, et keegi võidab paarkümmend või paarsada tuhat või miljonit, vaid kellegi elu läheb pare maks.
Marili: Aga mis on raske?
Anne: Kõige raskem on see, kui need, kes peaksid sinuga koos töötama, töötavad sulle vastu ja sa pead nendega ka võitlema. Et sa ei võitle
mitte ainult selle vägivallatsejaga, vaid sa võitled ka näiteks inimestega,
kes aitavad lapsi, või kohtuga. See, kui vägivallatseja kasutab alatuid
või ebaausaid võtteid, see on sellesse töösse sisse kirjutatud, aga see,
et teised osalised, näiteks ka esindajad, kasutavad alatuid võtteid, see
frustreerib.
Marili: Kas sa tahad, Maris, midagi küsida?
Maris: Jaa. Oota, kohe tuleb. (Naeravad.) Miks selline teema? Kas sul
oli endal sellega mingi valus kokkupuude?

Anne: Jah, on olnud ka. See aitab mul kindlasti seda tööd paremini
teha, et mul on endal ka kokkupuude. Aga ma ei mäleta, et see oleks
väga suur põhjus olnud. Pigem mõtlesin nii, et ilmselt ei ole mõistlik
neid juristiteadmisi ja -oskusi maha visata, mis mul on, aga ma tahan
neid kasutada ühiskonnas nõrgemate aitamiseks.
Marili: Nojah, see on äge, sest enamuses, noh statistiliselt ilmselt, lähevad kohtusse inimesed, kellel on võimalik kohtusse minna. Ja enamasti
need, kelle õigusi kõige rohkem rikutakse, ei jõua sinna kunagi.
Anne: Jah.
Marili: Okei. Siis sai tööplokk otsa (naer). Nüüd võiks tulla üks selline
üleüldine muusikaplokk.
Maris: Oh jummel.
Anne: Mida meie sellest teame?
II vaatus. Anne ja Maris kui (eeskujulikud)
I aldi lauljad
Marili: Kuidas te üldse jõudsite muusika ja koorilauluga tegelemiseni?
Mis see teile annab?
Maris: Erinevalt paljudest teistest ei olnud mina naiskoori tulles juba
kogenud koorilaulja ja ma sattusin siia väga juhuslikult. Pagasit oli nii
palju, et olin laulnud mudilaskooris ja gümnaasiumis ka vist korraks
üritasime koori teha, aga sellest ei tulnud midagi välja. Kolmandal ülikooliaastal olid mul teisipäevad ja neljapäevad vabad, sest siis ei olnud
rahvatantsu. Seega otsisin koori, mis toimuks teisipäeviti ja neljapäeviti.
(Teised naeravad taustal) Ja siis minu kallis kursaõde Marion (Marion
Kivila, endine Mitt, TÜANi endine laulja ja president) ütles, et aga tule,
proovi! Ja mina mõtlesin, et davai!
Marili: Ma arvan, et see on üks parimaid naiskoori astumise lugusid,
mida ma kuulnud olen!
Maris: Ja siis ma läksin koos oma klassiõega ja me siiamaani teeme nalja
selle üle, et kaks lootusetut juhtumit läksid, Triin ei saanud ju ometi
mõlemat minema saata. (Naeravad.)
Anne: Aimub koorivanemat, onju. Läks selle järgi, et mis päevadel ma
saan kohal käia.
Maris: Jaa, aga alguses ma ei olnud nii tubli, alguses ma ikka hilinesin
korralikult.
Marili: Kuidas nii?
Maris: Ma olin väga suur hilineja. Nagu ses mõttes, et ma arvan, neid
loenguid, kuhu ma õigeks ajaks jõudsin, neid oli ikkagi vähem, kui
neid, kuhu ma hilinesin
Marili: Ja mis siis muutus?
Maris: (Ohkab) No ikka naiskoor muutis mind. (Teised naeravad.) Ma
ei tea, mis muutus tegelikult. Mingil hetkel hakkas mind lihtsalt väga
vihastama see, kui keegi ütles jälle, et ah, Maris ju nagunii hilineb kogu
aeg. See ajas mind täiega vihale lihtsalt.
Marili: Aga sina, Anne?
Anne: Kas ma sellest ei rääkinud (varasemas intervjuus)?
Marili: Natuke rääkisid.
Anne: No mina ei pidanud väiksena viisi. Ma mõnikord arvan, et see
kestab siiani. (Naeravad.)
Marili: Mina ka.
Anne: Aa, minu kohta?
Marili: Ei, enda kohta.
Anne: Aga jaa. Ma tulin Tallinnast Tartusse tagasi ja mul ei olnud siin
peale oma pere ühtegi tuttavat. Ja siis ma nägin linnas kammerkoori
plakatit ja mõtlesin, et sealt ma võiksin saada endale tuttavad. (Naeravad.) Ja siis ma, noh, läksingi koori.
Marili: Aga miks nagu (mõtleb)? Mida muusikaga tegelemine sulle igapäevaelus juurde annab? Et miks sa ikka teed seda? Läksid selle pärast,
et sõpru ja tuttavaid leida, need on ju olemas nüüdseks.

Anne: No läksin ikkagi selle pärast ka, et erinevalt Marisest mina olin
laulnud kooris, küll lihtsalt koolikooris. Ja ma ikka mäletasin seda tunnet, et laulupeol oli tore ja koos laulda oli tore ja see, et lauldi erinevaid
hääli, oli tore … Ma nagu tahtsin seda tunnet. Ja mulle meeldib, et
ma tajun, kuidas ma olen arenenud. Kui palju lihtsamini ma õpin ära
mingid lood võrreldes selle ajaga, kui ma naiskoori tulin. Ja ma näen
ka seda, kui palju mul on veel minna, kui palju lihtsamini veel on võimalik neid õppida. Samuti see, kuidas naiskoor on mind harinud muusika kuulajana.
Marili: Mhmh, jaa, sama.
Anne: Ma ikka ei teadnud mitte midagi, kui ma koori tulin.
Marili: Mina ka mitte. Ma praegu saan aru, et ma ei teadnud midagi.
Siis ma muidugi arvasin, et ma teadsin juba kõike.
Anne: Jaa, mulle väga meeldib see, kui saab kuulata kontserti ja pärast
kellegagi kuuldut analüüsida või arutada, sest ma naudin seda, et ma
saan aru nii sellest, kui lauldakse vokaalselt hästi kui ka sellest, kui ei
laulda hästi. Ja, noh, tänu sellele mingit muusikat ei saa üldse enam
kuulata.
Marili: Aga ma arvan, et see ei ole ju kaotus?
Anne: Ei, see ei ole kaotus, jah. (Naeravad.)
Marili: Aga mis on kõige raskem kogu selle naiskoori-asja juures? Lauljana just.
Anne: (Mõtleb väga pikalt.) See on ühtlasi kõige raskem ja kõige toredam
ka – teistega hakkamasaamine. Kui sa kuuled näiteks oktetis, kuidas sa
kõlad teistega kokku ja see toimib – sellist tunnet ei saa üksinda lauldes kunagi saavutada. Aga enda ületamine, et teiste ees laulda või mis
pidevalt minul peas käib, et appikene, kas mina olen see, kes siin laulab
niimoodi ja mida see, kes mu kõrval istub mõtleb sellest, kuidas ma
laulan. See vist on kõige ebatervislikum endale ja kõige kurnavam ka.

Anne 2014. aasta Tartu laulupeol. (Foto: Peeter Säälik)
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Aga see sõltub ka laulust ja sõltub sellest hetkest, et kui hästi sa tunned,
et sa seda laulu oskad.
Marili: Sõltub sellest, kes su kõrval on ja …
Anne: Sõltub väga sellest, kes su kõrval on, jaa. Sõltub su enda meeleolust.
Marili: Mina tunnen väga, et mu enesekindlus on käinud lainetena. Et
mingitel hetkedel ma olen arvanud, et ma saan päris okeilt hakkama
ja siis tulevad jälle mingid hetked, kus ma mõtlen, et ma olen kõige
mõttetum laulja selles kooris üldse ja mina teen kõiki neid asju, mis
valesti on.
Anne: No mul on enamasti see. (Naeravad.)
Marili: Maris, miks tegeleda muusikaga või koorilauluga üldse? Miks
sa seda teed?
Maris: See on hea küsimus. Mina küsin seda endalt tihti. (Naeravad.)
Eriti küsisin ma seda endalt nädalavahetusel, kui ma vaatasin üle meie
tabeli, kus on aastate kaupa, kes kunas on olnud ja siis mitu aastat, et
teenelisi määrata. Ja siis ma vaatan seda tabelit ja kõik on nii vähe aega
olnud! Ja mina olen ikka veel seal. Väga üllatav on see.
Aga põhiliselt on vist küsimus selles, et ma tunnen, et mul on endal
lauljana hästi palju arenguruumi. Alguses oli mul küll tunne, et ma ei
tea, kas ma ikka sobin siia, aga siis sai see kõik nii omaseks, et ühtäkki
tunduks elu imelik, kui naiskooris ei käiks. (Mõtleb.) Ja mul on endiselt
tore. Lihtsalt tore.
Marili: Aga mis raske on?
Maris: Rasked on need hetked, kui ma saan aru, et mul oli nii palju
arenguruumi, aga ma ei ole ikka veel kuhugi arenenud. (Kõik naeravad.)
Marili: Kas ka sind tabavad aeg-ajalt mõtted, et sa teed üksinda kõiki
neid asju, mis valesti lähevad? Või noh, mitte üksinda aga …
Maris: Mind tabavad sellised mõtted, et kõik need asjad, mis valesti on,
et võib-olla ma teen neid kõiki üksinda ja ei saa sellest kõigest aru veel ka.
Anne: Aga kas teil nii ei ole mõnikord, et … seda ma ei ole teinud, et
ma jätaksin meelega laulmata, kui Triin ütleb, et I alt kõrgem, laulge.
Aga mõnikord, kui tuleb peale köhahoog või midagi, nii et ma ei saa
laulda, siis Triin ütleb, et nüüd oli hästi. (Kõik naeravad ja kiidavad kaasa.)
Järelikult – mina tegin. Siis ma pärast seda küll enam ei julge laulda.
Marili: Jaa, või vähemalt mitte eriti kõvasti. (Naeravad veel.)
Maris: Tegelikult on rasked hetked minu meelest ka siis, kui sa saad aru,
et teistel on raske. See on võib-olla isegi kõige jõhkram.
III vaatus. President Anne ja koorivanem Maris
Marili: Räägime siis neist ametitest ka. Anne, mida sina kui president
teed?
Anne: (Mõtleb pikalt.) Ma ükspäev kirjutasin üles neid asju, mida ma
teen. Mis selle asja raskeks teeb, on see, et minu meelest president peab
olema valmis tegema kõike või noh, tal peab olema kogu aeg korraga
suur pilt peas sellest, mida on vaja teha, ja samas nagu piisavalt detailne
pilt selleks, et aru saada, kas see ja see ja see kõik on tehtud. Noh, näiteks (otsib märkmikust õige koha) ühe päeva jooksul tegelesin selliste asjadega. Suhtlesin kohvikuga Vaike Uibopuu juubelivastuvõtu toitlustuse
asjus. Siis kirjutasin edasi-tagasi linnavalitsusega, et kas ühes meie toetuse aruandes on vaja midagi täiendada. Siis tegin muudatusi teise taotlusesse, mille me linnale esitasime. Siis mõtlesin selle peale, kas juubelipeol peaks olema bänd või mitte. Mõtlesin välja, missuguse toetuse alla
läheb sisse tulnud arve. Tihti tuleb ka kirjutada mingeid tekste, näiteks
reklaamtekste, plakatitekste, kutsetekste. Seejuures tuleb arvestada, kuidas need, kes seda loevad, ennast tunnevad selle juures. Siis, mis võib
võtta kohutavalt palju aega, kuigi tundub väike asi – kontserdiplakatile
on vaja fotot ja sa pead selle leidma. Kõigepealt see, et kui sul endal
ei ole seda fotot, siis sa küsid või kõigepealt mõtled, et kellelt sa seda
küsid. Siis saad neilt inimestelt vastuse, siis vaatad, et millised variandid
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nendest sobiksid. Seejärel pead läbirääkimisi sellega, kellest see foto on
näiteks, et kas see talle sobib. Ühesõnaga, tegeled väikeste asjadega, aga
samal ajal peab olema ka suur pilt ja sa pead suutma nende vahel hüpata.
See võib olla päris raske. See ei olnud vist hea vastus nüüd. (Naerab.)
Marili: Ei, see on väga heas mõttes praktiline, et mis need reaalsed tegevused on.
Anne: Või siis ka rahaline vastutus. Ma ei ole juubeli projektijuht õnneks, aga ikkagi pean ma jälgima näiteks seda, kas juubeli eelarve on selline, mida me saame endale koorina võimaldada ja arvestada ka nende
toetuste tingimustega, mis me oleme saanud. Ja üldse hoidma korraldusel silma peal, et kas näiteks Piletilevi või Piletimaailmaga on räägitud jne. Ühesõnaga, korraga nii suured kui ka väikesed asjad. (Mõtleb.)
Ja siis üldiselt vaatama, et kooril ja dirigendil oleks hea.
Marili: Aga mis koorivanem teeb, Maris?
Maris: No see Anne viimane lause … See peaks olema see, mida koorivanem teeb ka. Ametikirjeldus ütleb, et koorivanem vastutab koori
isikulise koosseisu eest või midagi sellist, mis on minu arust imelik väljendusviis, sest kuidas ma saan vastutada kõikide inimeste eest? (Mõtleb.)
Aga mulle tundub, et tegelikult on umbes noh … andmevood sisse,
andmevood välja. (Naeravad.) On ju tegelikult. Meil on tiim, kus on
koorivanem ja häälerühmade vanemad. Kui meil on midagi vaja teada,
siis häälerühmavanemad koguvad info oma lauljate käest kokku, mina
kogun nende käest kokku ja siis annan selle info edasi Triinile või
Annele või kuidas parajasti vaja on. Ja kui Triinil või Annel tekib mingi
küsimus, siis mina annan selle häälerühmavanematele ja nemad annavad selle edasi lauljatele. Ja siis on need olukorrad, kus see süsteem ei
toimi ja tuleb rohkem otse suhelda.
Anne: Minu meelest sa oled padi ka. Heas mõttes padi.
Maris: Oo, aitäh sulle!
Maris 2017. aastal Pöksis. (Foto: Laura-Liisa Muru)

Anne: Et inimesed julgevad ja tahavad tulla sulle … mitte tingimata
kurtma, aga …
Maris: See on see, mis tegelikult vist peaks olema selle ameti juures
küll. Aga minu meelest ei ole võimalik teada, mis toimub viiekümne
inimese elus, ma ei suuda meelde jätta neid asju. Võib-olla ma peaksin.
Marili: Aga mis need ametid teile annavad?
Maris: Ma ei tea nüüd, kas see on sellest ametist, sest sama kaua, kui
ma olen olnud koorivanem, on mul olnud see töökoht, kus ma olen.
Aga kui ma mõtlen tagasi selle peale, kui rasked olid mõned asjad minu
jaoks kaks aastat tagasi, siis praeguseks on mul palju lihtsam inimestega
suhelda või vajutada seda „Saada“ nuppu e-kirjadel. Ma ikka sada korda
loen ja ikka jäävad kirjavead sisse, aga siiski on sellised asjad nüüd palju
lihtsamad. Ja kindlasti enda jaoks oma ülesannete süstematiseerimise
ja aja kasutamise harjutamine ka.
Marili: No igal juhul. Kui teha täiskohaga tööd ja selle kõrvalt veel
seda naiskooriametit, mille koormust päriselt ei julge kokku arvutada,
nii igaks juhuks …
Maris: See on väljakutse. Sa saad kogu aeg aru, mis su nõrgad küljed
on ja siis üritad midagi paremaks teha, aga kokkuvõttes tuleb välja, et
ikka need samad nõrgad küljed on sul alles …
Anne: Laulmine? (Kõik naeravad.)
Maris: Ma olen viimastel päevadel mõelnud, kuidas ma tahaksin lihtsalt
olla niimoodi kooris, et ma ei pea mitte millegi muu peale mõtlema
ja saan lihtsalt laulda.
Marili: Jaa, see on nii äge, ma täiega soovitan! (Naeravad.)
Anne: Jaa, aga minu kogemus on, et sa pärast ametis olemist enam
päris nii rahulikult olla ei saa. Kui sa näiteks ühel hetkel enam ei ole
koorivanem ja on keegi teine, siis tema jaoks on see eelduslikult uus
amet ja ta vajab esialgu veidi tuge. Ja siis sa mõtled temaga kaasa kogu
aeg. Ta nagunii mõtleb teisiti ja täidab seda ametit teisiti kui sina. See
ei tähenda, et ta teeb seda halvasti, ta võib seda teha paremini kui sina,
aga sa ikka mõtled kaasa temaga, et kuidas need asjad lähevad.
Maris: Ma olen väga mures selle pärast, et mis saab mu ilusast tabelist
järgmisel aastal. Ma pean põhjaliku juhendi kirjutama, et mis värvi ma
tahan, et need lahtrid oleksid. (Naeravad.)
Marili: Mul isegi nii vist päris pole olnud. Alguses küll, aga mul läheb
see ikka mingi esimese paari kuuga üle. Küll on see, et mul on väga
raske öelda mingitele ülesannetele ei, sest ma tunnen, et ma tegin nii
palju ja nüüd ma ei tee ju mitte midagi.
Maris: Mis on sinust kasu selle koori jaoks?! (Naeravad.)
Marili: Just. Ja siis kui keegi tuleb küsib, et kas ma saaksin millegagi
aidata, siis ma vastan kohe, et muidugi, loomulikult, see on ju nii pisku,
mida ma saan pakkuda … (Naeravad.)
Anne: See kaasamõtlemine ei ole isegi seotud selle inimesega, kes selle
ameti üle võtab. Näiteks koorivanema puhul, puudumised jäävad, hilinemised jäävad. Mina ei usu, et sa suudad järgmine aasta seda vaadata
niimoodi, et see ei lähe sulle kuidagi korda. See läheb sulle korda ja see
läheb sulle rohkem korda kui tavalisele lauljale. Või kui tekib mingi
olukord, kus koorivanem peab tegutsema, siis sa ikka elad talle kaasa,
hoolimata sellest, kas ta teeb head tööd või mitte. Sa vaatad koori teise
pilguga, teisest kohast.
Maris: Seda kindlasti, jah.
Marili: Ja noh, organisatsiooni toimimise mõttes on see kogemus ikka
megaõpetlik.
Anne: Muidugi, jah.
Marili: Aga kuidas need ametid muutuvad, kui neid mitmendat korda
teha? On haruldane võimalus rääkida presidendi ja koorivanemaga, kes
ei tee seda esimest korda.
Maris: Ütlesin vist seda kevadel ka, et ma ei vaata selle ameti peale
enam nii naiivselt. Esimesel sügisel me istusime umbes sealsamas (osu-

tab teisele kohvikulauale) ja mõtlesime välja mingeid irreaalseid asju, mis
kunagi teoks ei saanud. Ehk siis ideid võib olla igasuguseid, aga reaalsus
on see, et neid rakendada on keeruline. Ja asjad võtavad aega ja jõudu
ja siis tahaks neile käega lüüa mingi hetk.
Anne: Jaa, ma olen väga nõus sellega, sest ma mäletan täpselt sama
emotsiooni, et esimesel aastal oli meil Karoliinaga hästi palju ideid ja
hullult palju mõtteid ja me tegime seda kõike väga säravate silmadega.
Ja teisel aastal sa näed, et need mõtted ei lähe niimoodi tööle või neid
ei saa teha ja sa näed neid takistusi rohkem, kui sa näed neid mõtteid.
Maris: Ja sa mingis mõttes kardad ka …
Anne: Ja sa kardad ka ja siis sa ei võtagi neid ette või lööd hästi kergesti
käega. Ja noh, kolmandal korral on see veel hullem. (Naeravad.) See ei
ole tegelikult hea …
Maris: No vot, siis tuleb teha reegel, et ei tohi olla kaks aastat järjest.
Anne: Kaks aastat järjest on mõnes mõttes ikka hea ka. Ma arvan, et
koorile on hea, kui inimene on mingid asjad läbi mõelnud. Aga kolmas
kord, noh, see sõltub ka hästi palju inimestest, näiteks Maarja Ülper, ma
ei kujuta ette, et ta silmad tuhmuvad nii kiiresti nagu kahe või kolme
aastaga. (Naeravad) Aga jah, ma ise tunnen küll, et ma tean, et ma teen
need asjad ära, mida peab tegema, aga ma ei ole liiga hea selles, et ise
neid asju välja pakkuda, sest mu entusiasm on väiksem. Ainus põhjus,
miks ma olin üldse nõus kandideerima, oli see, et on juubelihooaeg
ja suures osas on ohjad kellegi teise käes. Et koor ei kannata selle käes
kõvasti, et mina ei ole nii uute ja suurte ideedega.
Marili: Samas on ju ka hea, kui presidendil ja koorivanemal on oma põhiülesanded nii selged, et nende peale enam nii palju energiat ei kulu.
Kui igal aastal tulevad uued inimesed, siis neil kulub alguses väga palju
aega ja energiat, et põhiülesanded selgeks saada ja sel ajal millelegi
muule eriti mõelda ei jõuagi.
Anne: Jah, me praegu ka juhatuses arutame, kuidas ülesandeid võib-olla
teisiti jagada. See puudutab ka seda, millest enne rääkisin, et president peab nägema korraga nii suurt pilti kui ka detaile ja nende vahel
hüppama. Kui kuidagi kiskuda need rollid rohkem lahti, näiteks nagu
Helsingi akadeemilisel meeskooril on, et on oma n-ö visionäärid, kes
pakuvad välja ideid ja president on mingis mõttes nagu rohkem see, kes
viib neid ellu, samas kui igal projektil on ka veel oma projektijuht. Nii
oleks lihtsam, ma arvan.
Marili: Igal juhul on nii, et me vajame kõigi lauljate panust, kellel on
võimalik koori jaoks mingeid ülesandeid täita. Nii neid, kellel on juba
mitmed ametid selged, kui ka neid, kes tulevad uue ja värske pilgu
ja ideedega. Ja kõiki teisi, kes tahaksid võib-olla õppida ja naiskoori
ametitest kogemusi saada.
Epiloog
Marili: Kas te tahate nüüd teineteiselt veel midagi küsida?
Maris: Kas peab olema koori-teemaline?
Marili: Ei pea.
Maris: Okei. Anne, sina oled minu arvates meie kooris tuntud kui
suurepärane komplimenteerija. Kust oled sa selle oskuse omandanud?
Marili: Jaa, see on tõsi!
Maris: Ja see tundub nii siiras!
Anne: Tundub? (Naeravad.)
Maris: Ega me tegelikult ju ei tea.
Marili: Aga kust see tuleb? See on väga hea küsimus!
Anne: Ma ei tea. (Mõtleb.) Ma ei tea. (Mõtleb veel.) Mõne asja puhul ma
mäletan, et ma olen olnud mingi teemaga hädas ja siis ma olen otsustanud, kuidas ma seda lahendan. Näiteks ma kunagi arvasin, et ma ei
oska inimestega midagi rääkida. Siis ma mäletan, et mul võttis tükk
aega enne kui ma aru sain, et kui ma olen inimesega kahekesi, siis vait
olla on ka täiesti okei. Ja siis kuidagi pärast seda … Noh, vait olen ma
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nüüd harva (naeravad). Aga komplimentide osas ma ei mäletagi. Minu
meelest on niimoodi, et kui sul on öelda midagi head kellelegi, siis ma
ei suuda välja mõelda ühtegi põhjust, mis oleks piisavalt hea, et seda
head ütlemata jätta. Miks sa peaks seda tegema talle?
Marili: See on äärmiselt eluterve ja normaalne!
Anne: Ma tahan tänaval täitsa võõrale inimesele ka aeg-ajalt komplimenti teha.
Maris: Ma ka mõnikord tahan.
Anne: Oota, aga nüüd ma pean mõtlema mingi sama hea küsimuse
Marisele.
Maris: Ei pea.
Anne: Aga ma tahan.
Maris: Mille poolest mina naiskooris tuntud olen?
Anne: Selle poolest, et sa oled lihtsalt nii armas.
Marili: Jaa, ja sa oled heakene.
Anne: Nojaa, on nagu heakene ja on heakene, aga sa oled lihtsalt nii
armas.
Maris: Ma võin öelda, miks see nii on, et ma nii hea olen. Ma arvan, et
see oli vist neli aastat tagasi, kui ühel sünnipäeval olid need õnneküpsised, siis ma sain sealt sellise sildi (otsib rahakotist välja): „Nüüdsest viib
sinu headus sind eduni.“ (Naeravad.)
Marili: No näed ja siis sa otsustasid sellest kinni pidada ehk siis sa oled
teinud ainult õigeid valikuid elus!
Maris: Ma kahtlustan, et see ei ole mind muutnud. Ma ei tea, võib-olla
ma eksin, võib-olla oleksin ma ilma selleta praeguseks küüniline vanainimene? Neli aastat on ikkagi pikk aeg.
Anne: Mul on nüüd küsimus, aga see ei ole nii tore küsimus. Sa ütlesid,
et sa tulid naiskoori, sest sa otsisid koori, mille proovid oleksid teisipäeviti ja neljapäeviti. Mis sa teeksid oma teisipäeva ja neljapäeva õhtutega,
kui naiskoori ei oleks?
Maris: See on väga hea küsimus. See probleem on tabanud mind korduvalt. (Naeravad) Need korrad, kui pole olnud proove, vaheajad on ju
olnud meil mõned. (Mõtleb) No ma tahaks mõelda, et ma oleksin siis
oluliselt sportlikum inimene.

Anne: Aga mis sporti sa teeks?
Maris: Kui ma sporti teen, siis ma käin ujumas või lähen jooksma. Jõusaalis ma käia ei oska. Tähendab, ma olen käinud elu jooksul mingi
kolme masina peal üldse ja ma kardan, et ma ei saa nendega hakkama,
kui ma peaksin noh, nii silm silma vastu kokku sattuma nendega.
Anne: Mina kardan, et ma teen valesti midagi. (Teised nõustuvad.)
Marili: Pluss on võimalik jätta mõni jäse millegi alla või vahele. See
on nagu lisaboonus.
Maris: Selle peale ma pole isegi mõelnud. Aga ma saan aru, et see on
hirm, mis tuleb ületada. Ma kunagi ikka loodetavasti jõuan selleni.
Marili: Me peaks kolmekesi jõusaali minema.
Maris: Jaa!
Anne: Kas me saaksime minna sinna Vitamiini Selveri juures asuvasse
jõusaali, mis on 24/7 lahti, mingil sellisel ajal …
Marili: Pärast proovi?
Anne: Ei, siis on seal palju inimesi. Lähme niisugusel ajal, kui seal ei ole
kedagi, kuskil vahemikus kolmest viieni öösel.
Maris: Võiks küll minna!
Marili: Siis kui naiskoorimured ööune ära võtavad? Siis helistad teistele.
(Naeravad.)
Maris: Anne, mis sa teeksid teisipäevade ja neljapäevadega?
Anne: Ahjaa. Loeksin. Loeksin ja kooksin.
Maris: Ma mõtlesin ka käsitöö peale korra lisaks spordile, aga reaalselt ma tean, et tegelikult ma vaataks lihtsalt telekat. Kuigi mul ei ole
televisiooni.
Marili: Ostaksid teleka?
Maris: Ma arvan küll.
Anne: (Naerab.) See on ka päris hea pealkiri „Maris: Kui teisipäeviti ja neljapäeviti ei oleks proovi, siis ma ostaksin endale teleka!“. (Kõik naeravad.)
Kohv on joodud ja taldrikud ka tühjad. Rõõmus keskustelu (saatjaks naerupahvatused) jätkub veel mõnda aega, kuid sõnu pole enam täpselt kuulda.
Eesriie sulgub.
Tekst: Marili, II alt

Naiskoori koosseis kevad 2020
Dirigent: Triin Koch
Koormeister: Kaisa Kuslapuu
Hääleseadja: Viviane Kallaste
I sopran
Kirstin Karis
Madeleine Ida Harke
Piret Sütt
Laura Puura
Silvia Toomet
Karoliina Kalda
Katrin Kõpp
Mari-Liis Pihlapuu
Helena Miidu
Linnet Puskar
Katherin Paas (noorlaulja)
Hanna-Lisette Viilma (noorlaulja)
Karita Käesel (noorlaulja)
II sopran
Mari-Liis Köst
Maria Reile
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Kadri Ann Prass
Andra-Riin Abel
Maarja-Liisa Pilvik
Leelo Punak
Linda Tender
Lisete Reineberg
Saskia Baltin
Liisi Muiste
Triinu-Liis Kindel (noorlaulja)
Liisa Pomerants (noorlaulja)
Lisette Tuulik (noorlaulja)
Carmen Ladva (noorlaulja)
I alt
Anne Haller
Annika Oper
Epp Maria Lillipuu
Helena Ellermaa
Lembi-Liis Ebre
Mariel Luuk
Agnes Vask
Elis Sõrmus

Kristi Kuningas
Marie Tombu
Marili Palover
Maris Palo
Triinu Arak
Liina Pärnamäe (noorlaulja)
II alt
Marili Pärtel
Kertu Süld
Katriin Kersen
Aleksandra Matsuk
Kristina Tõnismäe
Svea Pärsimägi
Mae Juske
Laura Mähar
Tiina Vint
Liina Uibo (noorlaulja)
Anna Elisabeth Viise (noorlaulja)
Kadri Irdt (noorlaulja)

Naiskoorist, statistilisest vaatepunktist
10 aastat tagasi ilmus U-duuris artikkel keskmisest naiskoorlasest: milline ta on, mida ta teeb,
mis talle meeldib. Koor kui organisatsioon võib ju järjest vananenda, kuid inimesed selle sees
on pidevas liikumises. Milline on üks keskmine TÜANi laulja 2020. aastal?

Analüüsi aluseks on kooris Google Formsi põhjal tehtud küsitlus, milJuustevärvi poolest on enamik koorist tumedapoolsed ehk ennast
lele vastas kokku 48 tegevlauljat (kooris hetkel kokku 53 aktiivset laul- määratletakse kas tumedaks kartulikooreks (15) või brünetiks (13), helejat). Need samad vastused ongi võetud üldistuste aluseks ja nende põhjal daks kartulikooreks liigitaks ennast 9 lauljat. Siiski ei puudu koorist ka
loodud keskmise naiskoorlase proﬁil. Vastajaid oli võrdselt nii aldist blondid (4), erinevad punakad toonid (3 punapead, 1 porgand ja 1 roosa)
kui sopranist. Häälerühmadest kõige rohkem vastajaid (kokku 14) oli ning isegi salt’n’pepper. Seejuures on 2/3 koorist (ehk 32 vastanut) täiesti
II sopranist, altidel oli vastuste arv võrdne.
loomuliku juuksevärviga. Need, kes juukseid värvivad, jaotuvad võrdKõige rohkem märgiti kooriga liitumise aastana 2019. aastat (11 laul- selt osaliste värvijate ja täielike värvijate vahel. Niisiis on koor võrreldes
jat), varasemalt olid suurema liitujate arvuga ka aastad 2015 ja 2017 10 aasta taguse ajaga oluliselt tumenenud ja julgeb rohkem näidata oma
(mõlemal aastal liitunuid on kooris hetkel 6) ning 2011 ja 2018 (mõ- loomulikku juuksevärvi. Naiskoorilaulja juuksepikkus varieerub poisilemal 4). Kõige kauem ja kõige vähem kooris veedetud aastate arvude peast (2) segaselt pikkade juusteni (1), kus omaarust pikkade juustega
vahe on ligi 30 aastat – seega noorlauljatel on, mida püüda. Kamba peale naisi on kaks korda rohkem kui lühemapoolsete juustega naisi ning poolkokku tuleb meil lauluaastaid naiskooris lausa 274, nii et kollektiivne pikkadeks peavad oma juukseid täpselt 15 naiskoorlast.
staaž on rohkem kui kolm ja pool korda suurem koori enda vanusest.
Silmanägemine on naiskooril kollektiivselt pigem sant: vaid 21 laulAritmeetilise keskmisena tuli keskmiseks kooris lauldud aastate arvuks jat näevad igale poole ideaalselt, samas kui 4 lauljat ei näe nooti lugeda
6,5 aastat, mediaan on aga täpselt 4 aastat – see tähendab, et pooled nais- ja 23 lauljat ei näe jällegi dirigenti. Küll aga optiliste abivahendite mittekoorlastest on laulnud kooris 4 aastat ja vähem, teine pool aga 4 aastat kasutajaid on kahe võrra rohkem kui ideaalselt nägijaid. Muidu aga eelisja rohkem.
tatakse prillide kasutamist (14) ning neid, kes kasutavad vastavalt vajaKeskmine naiskoorlane on 27,4 aastat vana, olles peaaegu 3 aastat dusele nii prille kui ka läätsesid, on 11. Silmavärvi poolest on kõige rohvanem kui 10 aastat tagasi. Samas on naiskoorlaste koguvanus 10 aasta kem naiskoorlasi hallide või hallikate silmadega (17), kõige vähem aga
taguse statistikaga võrreldes vähenenud: kui toona oli koorilauljate tur- pruune või pruunikad (7).
jal kokku 1403 aastat, siis praegu ainult 1314 aastat. Enim naiskoorlasi
on sündinud juunikuus (8), järgnes jaanuar (6 sünnipäeva). Juuli ja Taustalugu
august jagasid kolmandat kohta (mõlemas 5). Kõige suurem sünnipäe- Kui naiskoorlaselt küsida, kelleks ta ennast põhiliselt peab (väljaspool
vade põud on aga sügiskuudel, kui kolme kuu peale kokku on vaid 7 prooviaega muidugi), siis kõige enam liigitatakse end täiskohaga töösünnipäeva. Ilmselgelt järeldub ka sünnipäevade jaotusest, et naiskoo- inimeseks (18) või bakalaureusetudengiks (14). Õppimine on naiskooris
ris domineerivad suvised tähtkujud: enim on Kaksikuid (8), järgnesid üldse au sees – ikkagi akadeemiline naiskoor – ja nii on kooris veel 5
Vähid ja Lõvid (mõlemaid 6). Kõige vähem on kooris Jäärasid, Sõnne magistranti, 2 doktoranti, 1 kutsekooli õppur ja 3 integreeritud õppe
ja Kaalusid (igat 2). Sünnipäevade kuupäevadest on naiskooris kõige tudengit. Lisaks on kooris veel koduperenaine, inimene, väikeettevõtja,
levinum olla sündinud 12. kuupäeval, kuigi statistiliselt oli mediaan ema/kohviinimene ning hetkel kodune, kuid muidu täiskohaga tööinihoopis 18. kuupäev, st enam kui pooled naiskoorlased on sündinud mene. Vastanutest enam kui pooled on juba omandanud kõrghariduse,
kuu teises pooles.
olgu selleks siis bakalaureus (10), magister (16), magistriga võrdsustatud
bakalaureus (1) või doktor (1).
Välimine pool
Ühe naiskoorlase pikkus on vahemikus 150–182 cm ning tema kaal
vahemikus 51–93 kg. Keskmiselt on aga naiskoorlane 168 cm pikk ja
kaalub 66 kg ehk on kehamassiindeksi järgi täiesti normaalkaalus (10
aastat tagasi olid need näitajad 169 cm ja 60,6 kg). Kui aga kõik naiskoorlased panna üksteise järel lamama, moodustaksime me enam kui
80meetrise inimahela ning selle ahela kollektiivne mass oleks peaaegu 3
tonni. Naiskoorlaste kinganumber on vahemikus 36–42, täisnumbrini
ümardatult keskmiselt 39. Ka häälerühmade lõikes suurt konkurentsi ei
ole ning kõikide rühmade keskmised on ligilähedaselt võrdsed.
häälerühm
I sopran
II sopran
I alt
II alt

pikkus (cm)
168,30
168,12
168,1
168,04

kaal (kg)
63,52
63,93
65,84
64,51

kinganumber
39
39
39
39

Naiskoorlasi leiab tegutsemas pea igas eluvaldkonnas.

Naiskoorlaste tegutsemisvaldkonnad ulatuvad aga seinast seina. Kõige
laiemalt on levinud bioloogia ja loodusteadused (sh keskkond ja geneetika), erinevad haridusega seotud alad (õpetaja, eripedagoogika, riigiMai 2020 • U-DUUR
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ametnik haridusvaldkonnas), arstiteadused ja meditsiin ning erinevad
Perekonnaseisudest domineerib kooris aga suhtes olemine – vaid
keele- ja kirjandusteadused (tõlkimine, tekstiloome, lingvisika, prant- 1/3 vastanutest on märkinud, et nad on vabad. See-eest 1/6 ehk 6 naist
suse ﬁloloogia, kirjandus ja kultuuriteadused). Samas on julgelt esin- on abielus – seda on tervelt 6 korda rohkem kui 10 aastat tagasi!
datud ka erinevad sotsiaalteadused ( juura, turundus, majandus, ajakirjandus, psühholoogia, ﬁlosooﬁa/riigiteadused). Üsna vähe on kooris Muusikaline külg
reaalalade inimesi (statistika, IT, veebiarendus). Mõiste „muu“ alla lii- Kuidas saaks naiskoorlasi statistiliselt uurides üle või ümber minna nengitusid majutus, admin, online-kasiino, kohv, raamatukogu, muuseumi- de muusikalisest maitsest? Lemmikheliloojaks peetakse ülekaalukalt
alane tegevus, meediadisain.
loomulikult Veljo Tormist (14), kellest täpselt poole vähem äramainiKui küsida naiskoorlase käest, kus on kodukoht, siis 41 naiskoor- misi sai Tõnu Kõrvits (7). Korduvalt toodi välja Pärt Uusberg (6), Ester
last vastavad selle peale „Tartu!“. Siiski on üksikuid naisi, kes arva- Mägi ja Arvo Pärt (mõlemad 5) ning Mart Saar ja Vaiko Eplik (mõlevad muud: nii on vastustes esindatud veel Tartu lähiümbrus, Tallinn, mad 2). Kuid see nimekiri ei ole veel lõplik! Lisaks toodi veel ära 13
Võrumaa, Pärnu, Elva ja Hellenurme. Küll aga on naiskoorlaste pärit- nime: alates maailma klassikutest nagu Bach, Vivaldi, Tšaikovski kuni
olu palju kirjum ning kokku on tuldud üle Eestimaa. Nii on enim kaasaegsete maailmanimedeni nagu Ola Gjeilo, Ludovico Einaudi ja
naiskoorlasi tulnud Tallinnast (15) ning palju on ka tartlasi (12), kahe Joe Hisaishi, lõpetuseks kodumaised noored tähed nagu Pilvik ja Unt.
vastajaga kohtade alla kuuluvad Elva, Saaremaa ja Viljandi. Siiski on
Potentsiaalsete sünnipäevalaulude seas domineerisid aga mitmed
naiskoorlaste Eestimaa suur ja lai ning pärit ollakse igast nurgast, alates uuemad juubelirepertuaari lood: lausa viis lauljat sooviksid kuulsuurematest saartest kuni piiripunktideni (Narva ja Valga) välja. Maa- da Valkoneni „ Aegade aias“, võrdselt kaks lauljat sooviksid kuulda
kondadest ainsana on esindamata Läänemaa, Järvamaa ja Raplamaa – Undi „Tiibasid“, Tormise „Meile antakse“ või Pilviku seatud „Kurba
kuid ehk uus sügis toob täiendust?
„Tuljakut““. Juubelirepertuaari vanematest lugudest sooviksid võrdselt

Kui panna naiskoorlased päritolu järgi Eesti kaardile, jääb tühjaks kaardi keskpaik. Ehk toob uus sügis täiendust Lääne-, Järva- ja Raplamaalt?

Õdesid-vendasid ning poolõdesid-vendasid on meil kamba peale
ohtralt, lausa 91, neist siis 63 „täielikku“ ja 28 „poolikut“. Kõikide
vastanute kohta teeb see siis keskmiselt 1,9 (pool)õde või (pool)venda.
Lastega on asi märksa tagasihoidlikum: pärislapsi on kokku 17. Samas
paljud vastanud arvasid, et selle jaoks on veel veidi vara. Laululapsi on
aga märksa rohkem, lausa 51, kellest enamus tegeleb endiselt laulmisega,
kas siis naiskooris või mõnes teises armsas kollektiivis.
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kaks lauljat Holsti „ Ave Mariat“ ja Pärdi „ Eesti hällilaulu“. Varasemast repertuaarist toodi korduvalt veel välja Ernesaksa „ Sinu aknal
tuvid“ (4), Kõrvitsa „Arm ja surm“ (3), Ešenvaldsi „Lux aeterna“ (2)
ja Uusbergi kirjutatud „Tuulelaeva“-nimelisest suurteosest kolmas ehk
naiskoori osa (2). Siiski toodi välja veel 20 erinevat nimetust, millest
näiteks mõnda alles käesoleval aastal õppima hakati, kuid millest paljusid juba mitu-mitu aastat naiskooris lauldudki pole.

Vaieldamatult kõige raskema loona tõid 10 naiskoorlast välja
Buchenbergi teose „Luz y Paz“. Korduvalt mainiti ära ka Petersoni
„Surgit Dorpatum“, Reinvere Tartu laulupeoks loodud teos nais- ja
meeskoorile, rütmikas „Las amarillas“ ja Tarmi „Tilgad“. Mitmed aga
päris ühte lugu ei tahtnud välja tuua või leidsid, et lõpuks on kõik
raskused ületatavad – samas toodi raskustena välja keelelisi takistusi
(olgu selleks siis prantsuse, hispaania või portugali) ning kindlaid helivahemikke. Paistab, et 10 aasta tagustest muredest on siiani aktuaalsed
Poulenc ja prantsuse keel.
Helilaadi poolest eelistavad naiskoorlased veidi enam mollis lugusid
(18), duuri fänne oli veidi vähem (13), kuigi mööndi, et neid on naiskooride repertuaarist raskem leida. Samas nõustusid paljud, et tegelikult helilaad ei ole oluline – loeb loo kõla, selle ilu või enda meeleolu.
Meeskooride koha pealt leidsid enam kui pooled vastanud, et üht
lemmikut on raske valida või pole seda välja kujunenud. Üks vastaja tõdes: „See on nagu oma laste seast lemmiku valimine. Sellele küsimusele
pole ilus vastata.“ Nendest aga, kes ikkagi eelistusi omavad, kujunes
kõige valitumaks TTÜAM, kellel tihedalt sabas oli TÜKK. Samas ega
TAM ka kaugele maha ei jäänud, sest taaskord üht vastust tsiteerides:
„Kõik on lemmikud, kes meiega koos tahavad asju teha.“

Suurimaks patuks toodi välja erakordselt tuima nägu, millega istub
prooviruumis 18 naiskoorlast. Sellele järgneb 7 häälega suurima patuna
hilinemine. Neid, kes istuvad proovi ajal ninapidi nutifonis, on sama
palju kui neid, kes peavad enda suurimaks patuks puudumistest ja hilinemistest mitteteatamist – mõlemaid 6. Lisaks toodi välja lobisemist
(„lobisen nii palju, et endal hakkab häbi, aga vait ei suuda ka olla“) ja
liiga valjult laulmist (mõlemaid 2), vales kohas naermist, nootide ja muu
pillamist, valest kohast alustamist mõtterännaku tagajärjel ning liiga
paljudele küsimustele vastamist. Samas võib rõõmuga kokku võtta, et oli
ka neid, kes ühtegi pattu omaks ei tunnistanud!
Kuigi seekord jäi välja küsimus, mida tehtaks siis, kui naiskoori ei
kuulutaks, tõi vähemalt üks lauljatest välja, et siis ta tantsiks, kasvõi
naisrahvatantsurühmas!
Lõpetuseks
Selle suure küsitlusoperatsiooni järeldusena selgus vaid see, et naiskoorlane on üks kirju tegelane. Meid võib ju kooris kokku olla enam kui
poolsada ning igaüks ise näo ja teoga, kuid kokku moodustub ikkagi
üks tervik, mis on – ühe vastaja sõnu laenates – „täiega äge“!
Täname U-duuri tegijate nimel kõiki 48 naiskoorlast, kes leidsid aega
küsimustikule vastata – ilma teieta ei oleks see artikkel tulnud nii sisukas! Et
mitmed tundsid huvi, kas me ka delikaatseid isikuandmeid kaitseme, siis võime
puhta südamega öelda, et neid vastuseid ei ole näinud ükski kolmas silmapaar;
ka ei ole neid kasutatud selleks, et eraldi isikuid välja sõeluda, vaid ainult
üldistuste tegemiseks.
Tekst ja joonised: Kertu, II alt

Statistika järgi võiks naiskooril olla lootust võita kõige tuimemate
proovinägudega kooride konkurss.

Keskmine naiskoorlane
• liitunud naiskooriga aastal 2013
• kooris laulnud 6,5 aastat
• 27,4 aastat vana
• on 168 cm pikk ja kaalub 66 kg
• on kinganumbriga 39
• on loomuliku juuksevärviga tumedapoolne kartulikoor
• on veidi lühinägelik (ei näe liiga kaugele)
• on vähemalt keskharidusega
• peab oma praeguseks kodukohaks Tartut
• ei ole pärit Läänemaalt, Järvamaalt ega Raplamaalt
• on suhtes
• ei eelista mehi nende koorikuuluvuse põhjal
Mai 2020 • U-DUUR
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Naiste vägi laulupeo rongkäigus. (Kristel Pallasma)

Quo vadis, naislaul?
TÜAN on alati hea seisnud selle eest, et naislaul Eestis õitseks, kasvaks ja areneks.
Inspiratsiooni vaadata enda ümber ringi saime viie aasta tagusest U-duuri loost.
Niimoodi omavahel arutades tärkasidki mitmed küsimused: mis on naiskooride roll ja väärtus
koorimaastikul ja laulupidudel ning miks ei ole meil ikka veel professionaalset naiskoori – kes seda üldse
vajaks? Küsimused jäid kripeldama ja saigi ette võetud sari intervjuusid. Meie palvel mõtisklesid naislaulu
oleviku üle Eesti Naislaulu Seltsi (ENLS) esinaine Margit Võsa, 2019. aasta üldlaulupeo naiskooride
liigijuht Raul Talmar, TÜANi peadirigent Triin Koch, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori
uus peadirigent Edmar Tuul ning aasta naiskoor 2019 – Suurupi naiskoor Meretule dirigent Elen Ilves.
Millises seisus on Eesti naislaul? Milline on naiskooride tase?
Margit Võsa: Eesti naiskooride seis on minu meelest hea. ENLSi liikmeskoore on hetkeseisuga 68, sh 8 neidudekoori. Liikmeskond on püsinud juba aastaid stabiilne. Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid
neidudekoore ja ka mõningaid naiskoore. Oma tegevuse on lõpetanud
vaid väga üksikud naiskoorid. Seltsi liikmeskooride taset hindan heaks.
On korralik arv nn kontsertkoore nii A- kui B-kategooria kooride
hulgas, kes suudavad iseseisvalt kontserte anda. Tublisid naiskoore on
ka maakondades, kes on leidnud oma niši kohalikus kultuuriruumis.
ENLSi liikmeskoorid on väga aktiivsed osalema seltsi poolt korraldatud
kontserdisarjades ja kontserdireisidel, et rikastada oma koori tegevust
ja repertuaari.
Raul Talmar: Ma usun, et naiskooride tase on üldiselt väga hea. Seda
muide tõestab ka see, millega naiskoorid tegelikult tegelevad – ka see,
et me Teiega siin räägime, näitab seda, et naised on võtnud üsna toredasti juhtiva rolli ka lihtsalt koorielu muusika edendamises. See on
minu meelest äärmiselt äge. Ma tean, et naiskooride probleemiks on
tihtilugu vähesem repertuaari hulk, kui näiteks segakooridele kirjutatakse. Aga ma usun, et kui niisuguse aktiivse olekuga naiskoorid ise
meie heliloojatel nööpi keeravad, et siis see ikkagi leiab parandamist.
Viimastel aegadel on natuke vähenenud gümnaasiumi neidudekooride
hulk, mis pikemas perspektiivis ilmselt ka naiskooridele värsket verd
juurde ei too, sellest on natuke kahju.
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Edmar Tuul: Uskudes Eesti Naislaulu Seltsi kaks aastat tagasi üldkogul välja hõisatud lauseid, siis seisund on paranemas. Tekkinud on
neidudekoore, mis tähendab, et tekkimas on järelkasvu. Seda, mis on
reaalsus, on keeruline öelda, kuna minu teada pole tehtud suuremat
uuringut. Selles valdkonnas tehakse aeg-ajalt järeldusi nn kohvipaksu
pealt, aga mitte reaalsete uuringute taustal. Tunnen, et seis on enam
vähem sama, mis meeskoorides ehk kesine, kuna järelkasv ei ole suur
ning naiskoorid on vananemas. Põhjus on võib-olla selles, et kas on
unustatud või pole olnud võimalik uusi nooremaid lauljad koori tuua.
Kui koorilauljate keskmine vanus on pigem kõrge, ei soovi noored
neiud enam kooriga liituda. Teine põhjus võib olla see, et soovitakse
laulda segakooris. Mitmed naised on öelnud, et kui segakooris laulda
ei saa, siis ei soovita üldse laulda. Tean ka koore, mis on laiali läinud
põhjusel, et mehi ei olnud enam piisavalt, et koori teha. Samas need
nais- ja neidudekoorid, kes meil tegutsevad, on heal tasemel nii laulmise kui ka kooristruktuuri poolest. Kõik naiskoorid, kellega mul on
olnud au koostööd teha, on väga hästi organiseeritud ning dirigent saab
keskenduda ainult oma tööle ehk muusika tegemisele.
Elen Ilves: Eesti naislaul elab ja see on oluline. Naiskoore pole palju,
kuid igas linnas või maakonnas leidub üks või mitu koori, kelle muusikalises kvaliteedis võib kindel olla. Kooride eesmärgid võivad olla
ka muidugi erinevad – kas püüeldakse kõrgema vokaalkultuuri poole
või käiakse koos lauluseltsina lihtsalt koosolemise mõttes. Oma panuse

naislaulu arengusse annab ka Eesti Naislaulu Selts, kelle poolt korraldatud kontserdid on väga populaarsed.
Triin Koch: Väga sõltub, missuguseid märke vaadata, ilmselt kõige
võib-olla selgem ja tugevam indikaator on laulupidu, mille põhjal me
saame midagi otsustada, sest me näeme seal tõenäoliselt kõige suuremat
hulka lauljaskonda. Ma seekord küll ei olnud naiskooride üldjuht, aga
ikkagi olen seda maastikku varem näinud, et siis selle pinnalt võib-olla
saab üht-teist otsustada. Samas, kui tulla laulupeost natuke tagasi ja
veidi madalamale astmele, siis ilmselt saaks jälle midagi erinevat öelda.
Viimase laulupeo taustal öeldes ma arvan, et see tase on küllalt hea, sest
naiskooride arv ei ole vähenenud. Pigem on ta vist natukene suuremaks
läinud, ma tean isegi siin lähiümbruses Tartus vähemalt kahte naiskoori,
kes on nüüd peale laulupidu veel juurde tekkinud – see on minu arvates
ikkagi väga positiivne märk, kui koore tekib juurde. Liikumisaktiivsuse
ja arvukuse pinnalt vaadates võiks öelda, et see seis on hea.

des ise, kui keerulises olukorras meie ringijuhid ehk siis koorijuhid koolides tegutsevad, siis tekib õigustatud küsimus – kaua nad veel jaksavad?
Kui see ahel katkeb, langeb ka meie kooride tase, sest ilma eelneva
laulukogemuseta täiskasvanu koorijuhi silma enamasti särama ei pane.
TK: Ma ei tea, kas ikkagi ainult naislaulus, aga mulle tundub, et laulupeo kontekstis see, et meid laulab palju, on üks tore kriteerium iseenesest, aga see inimeste rohkus ei tähenda alati muidugi kvaliteeti ja
ma arvan, et meie probleem on ikkagi vokaalkvaliteet. Ja see, et kas ja
kui palju ja kes on need inimesed, kes selle asjaga tegelevad. Mul on
niisugune tunne, et kooride juures ikkagi pigem ei ole hääleseadjaid
või see ei ole selline norm. Võib-olla see pool vajaks ikkagi väga-väga
kõvasti parandamist. Ehk on probleem ka repertuaariküsimus ja repertuaari mitmekesisuse küsimus ning see, kas naiskooride repertuaar ikkagi ei ole veidi liiga ühtemoodi ja üheülbaline ning natuke üheteemaline või ühesuunaline. Ma ei tea, kas see on probleem, aga repertuaari
mitmekesisus on kindlasti see, mille üle võiks mõtiskleda või et kuidas
seda seisu paremaks saada.

Millised probleemid/mured naislaulus aktuaalsed on?
MV: Probleemiks, nagu ka teiste kooriliikide puhul, on noorte koorijuhtide nappus ja seda eelkõige tulevikku vaadates. Ka lauljate vähesus Mille üle võiks naislaulus hoopis rõõmustada?
maapiirkondades on tingitud sellest, et pole piisavalt aktiivseid koori- MV: Rõõmu teeb nais- ja neidudekooride stabiilne arvukus. Suurt rõõjuhte, kes looks uusi koore või suudaks tegutsevaid koore koos hoida. mu teeb nais- ja neidudekooride aktiivne koostöö ENLSiga. Rõõmu
Oma osa mängib ka kooride ebapiisav rahastamine, et jätkusuutlikult teeb kooride suur huvi uue repertuaari vastu, täpsemalt ka maakooride
tegutseda.
huvi seltsi poolt välja antud koorikogumiku vastu, kuhu on koondaRT: Eks repertuaari puudus ja neidudekooride vähenemine, aga ka tud hulk tänapäeva eesti heliloojate naiskooriloomingut. Rõõmu teeb
see, mida on nüüd Eesti Koorijuhtide Liit jõuliselt hakanud vedama nais- ja neidudekooride lipulaevade – kõrgetasemeliste kontsertkooride
ja seoses laulupeo liikumisega on ka poliitilisele tasandile jõutud viia – esinemine välismaal, Eesti riigi tähtsündmustel ning erinevates professee arusaamine, et koorijuhi amet on päriselt töö. Aga kuidas see saaks sionaalsetes kontserdiprojektides ja -koosseisudes.
tööna ka tasustatud ja normaalseks … Meil ikka väga paljudel puhkudel RT: Esimese toredusena peab ütlema, et on olemas väga eripalgelisi
puudub üldse tööandja ja töövõtja suhe. See on muidugi hästi keeruline ja tohutult eri moel eeskujuks olevaid naiskoore. Ma arvan, et ka Ellerküsimus, mida lahendada, sest tavaliselt on koor ja tema dirigent nagu heina me peame võtma kui esiteks naiskooride kasvulava, aga ka eesüks tervik. Ma ei kujutaks väga hästi klassikalist tööandja ja töövõtja kuju oma kõrge professionaalsuse poolest. Aga Vanaemad – erakordne
suhet kooris ette: nii, nüüd tuled siia, meie maksame sul palka, loeme naiskoor, eks ju! Minu meelest on ka eesti naiskooriliikumise üks juhtunnid ära, mis sa teed ja kuidas. See vajab mingisugusel moel ilmselt tivaid ja just nimelt vaimusambaid Tartu Ülikooli Akadeemiline Naissettimist ja arusaamist, kuidas see toimima hakkab, kuid ma ei pea- koor, kelle tegevus ei ole lihtsalt laulmine, vaid kelle tegevuse juures
gi õigeks, et tekiks klassikaline tööturukonkurents. Pigem ma näeks toimub ka oluline lisaväärtuse andmine mõtestatuse lisamise kaudu.
võib-olla sellist arengut, et ka koor ise toetab oma koorijuhti tema Mulle tundub veel, et viimastel aastatel on Eesti Naislaulu Selts väga
kvaliﬁkatsiooni tõstmisel: saadab teda koolitustele ja koos arenevad pa- jõuliselt ja toredasti hakanud tegutsema naiskoore ühendava seltsina.
remaks. Aga vähemasti nüüd on rajajooned ette pandud ja loodetavasti Vaiksel ja võib-olla leebel moel on Margit Võsa tegelikult teinud vägame jõuame selleni, et seda ametit tullakse jälle õppima – minu meelest väga head tööd seltsiliikumise arendamisel. Just mitmesuguste erineon see praegu, olenemata kooriliigist, kõige tõsisem probleem. Eks seda vate koosluste, erinevate mõtteviiside ja tegutsemisviiside paljusus on
rauda tuleb taguda, vähemasti on see praegu kuum ja mingisugused minu meelest tore.
tegevused on juba ka ministeeriumi poolt ühe pilootprojektina käivi- ET: Naiskooridel on palju mõnusat repertuaari. Naiskooride puhul
tatud. Nii et loodame, et see areneb nii edasi ka.
meeldib mulle kõige rohkem see, et naised on julgemad oma emotsiooET: Vastasin sellele küsimusele juba esimeses punktis. Võib-olla lisaksin ni näitama ja väljendama. See on muusika tegemise puhul hädavajalik.
juurde ühe huvitava hüpoteesi: naiskoori ülalpidamine on kallim mõne EI: Tundub, et naiskoorid on ennast justkui leidnud. On juurde tulnud
teise täiskasvanud kooriliigi omast. Enamik naiskooridel on koorivorm. enesekindlust. Ja Eesti Kooriühing kuulutas kaks naiskoori aasta kooriMeeskooridel on lihtne, lauljad tulevad oma ülikonnaga. Segakoorides deks! Väga uhke!
lahendatakse tavaliselt asi ka lihtsalt, näiteks nii, et ühildatakse naiste TK: Rõõmustada võib ka selle üle, see võib-olla on natukene trafaretne,
musta kleidi vöö ja meeskoori lips. Aga vot naiskooris peavad kõigil aga naised on korralikud. Kui nad ikkagi otsustavad, et nad tegelevad
olema ühesugused kleidid ning selle leidmine, disainimine ja tellimine mingi harrastusega, siis nad üldjuhul on kohusetundlikud. Naiskoorid
on tohutu töö. See kõik on väga ilus ja õige, aga samuti ka väga kulukas. minu arvates praegu naljalt ei lagune või nad ei kao ära. Nad on järjeKuna koore just kõige paremini ﬁnantsiliselt ei toetata, siis tuleb see kindlad, nad on sihikindlad ja nad tegutsevad ikkagi väga jõudsalt edasi.
raha reeglina lauljate taskust.
Naiskoorides on selline hästi terve elujõud.
EI: Eks need probleemid käi iga kooriliigi kohta. Esiteks repertuaar –
noored heliloojad ei kipu väga kooridele kirjutama, eriti naiskooridele. Kelle asi see on, et eesti naised laulaksid?
Eesti heliloojate poolt kirjutatud repertuaari valik võiks palju suurem MV: See on minu meelest kõikide laulda armastavate naiste ja neiduolla, et oleks valikut ka lihtsalt tublidele kooridele. Ja samas, kui pole de asi, sest naiste ühislaulmise juured ulatuvad vähemalt kahe aastaselle instrumendiga tuttav, siis ei lähe lugu ka kõlama. Seda, kuidas tuhande taha ning meie ülesanne on seda kultuurifenomeni erinevates
mingile kooriliigile kirjutada, peab õppima. Teiseks noorte lauljate vormides edasi kanda. Palju saavad naiskoorilaulu jätkusuutlikkusele
pealekasv. Esimene laulukogemus saadakse koolikoorides lauldes. Tea- kaasa aidata koolide lauluõpetajad, kes toovad tüdrukud koorilaulu
Mai 2020 • U-DUUR
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juurde, ning sealt edasi loomulikult koorijuhid. Kooriühingu alaliiduna
on ENLS vastutav naiskoori liigi jätkusuutlikkuse ja traditsioonide
väärtustamise eest.
ET: Seda probleemi ei saa nii kitsalt ühe kooriliigi siseselt vaadata.
Koorilaulus on kõik omavahel seotud. Kui pole mudilaskoore, siis pole
ka järgnevaid liike. Samas, kui pole täiskasvanud koore, siis pole mudilaskooridel, kelle poole vaadata ja innustust saada. Koorilaulu jätkusuutlikkuse teema võiks olla kõikide eestlaste südameasi. Arvan, et see
on vajalik ka eesti keele ja meele hoidmisel. Koorilaul (laulupidu) oli
ju selle eesmärgiga loodud 1869. aastal, et hoida ja arendada edasi meie
keelt ja meelt. Lootuses, et üks kord on meil oma riik.
EI: Eks see ole meie kõigi asi, kuid elluviijaid on suhteliselt vähe.
Mõned minu kolleegid ei kujuta ennast üldse ette naiskooride dirigendina. Kõik tahavad olla segakooride juhid. Neid hirmutab naiskooride
kõlapilt, mis võib saamatu dirigendi tõttu väga koledalt kirev olla küll.
Jah, see on väljakutse, kuid siiski saab naiskoorist kujundada väga ilusa
kõlamaastiku. Pealegi näevad naiskoorid laval väga ilusad välja.
TK: Kindlasti minu. Kindlasti Eesti Naislaulu Seltsi asi, see on küllalt
loogiline vastus arvatavasti. Minu arvates tegutseb Eesti Naislaulu Selts
viimasel ajal ikkagi järjest aktiivsemalt ja paremini ning rohkem koore
kaasavalt. Seal on loomulikult hästi palju arenguruumi, et mõelda, mis
on need erinevad võimalused, mida teha. Iga naise enda asi on see,
kuidas ta leiab selle harrastuse ja jääb selle harrastuse juurde ja kuidas
ta tunneb, et see on talle oluline. Mitte lihtsalt see mõte, et ma tahan
kunagi laulupeole minna ja selle nimel ma muudkui käin ja kannatan
kusagil, vaid eks ta ikkagi liigub suurema organisatsiooni juurest kogu
aeg järjest rohkem üksikisiku suunas. Oma hinge harida – see võiks
olla iga naise oma asi ka.

vabaduses, uljuses või võimaluses (vastavalt teostele) seda välja näidata.
Mul on hea meel, et olen seda juba üksikute kooride puhul kuulnud.
Kuidas seda laulukaare all teostada, on omaette teema.
EI: Võib-olla repertuaari raskemeelsusest? See pidev nö mure murrab
meele, peletab ka kuulajaid. Viimastel laulupidudel on tulnud naiskooride kavva ilusaid looduspilte, helgeid emotsioone. Lauljate rõõm peegeldub ka kohe publikusse. Eks tuleb leida tasakaal kõigis nüanssides:
eesti klassika ja nüüdismuusika, tantsuline ja ballaadilik, muretsev ja
rõõmustav jne.
TK: Päris karm on see. Olles ise olnud laulupeol mitu korda ka naiskooride liigijuht, on sellist hinnangut muidugi väga raske kuulda. Mul
on selline tunne, et siin on tegemist ikkagi väga-väga tugevalt mingist
võib-olla ka ammusest ajast levinud eelarvamusega. Ma arvan, et see on
nii, sest ma olen seda ise palju oma elus naiskoore juhatades kogenud, et
on tunne, nagu naiste laulud ei ole võib-olla nii atraktiivsed – need on
ehk natuke rohkem melanhoolsed ja ei ole võib-olla nii võimsad ja nii
huvitavad. Minu arvates see on ikkagi kuulaja probleem ka, kui ta ette
juba sellise otsustuse ära teeb ja ei kavatsegi kuulama jääda, siis on küll
raske seda pilti muuta. Tõsi on see, et kuulajal on lihtsam kuulata ühte
täiesti kehva tasemega meeskoori kui keskmise tasemega naiskoori, sest
see on seotud natuke nii-öelda hääleliigi eripäraga, et kuidagi meeste
tämber ja see, kus nad oma häälega asetsevad, on kuulajale lihtsam kuulata ja vastu võtta kui selliseid kõrgeid kõlasid, mis ei ole võib-olla nii
kvaliteetsed. Täiesti võimalik, et ka sealt tulevad sellised otsustused,
aga minu arvates ikkagi täitsa ülekohtuselt palju eelarvamuslikku käitumist on selles. Kui seda on laulupeo kontekstis vaadatud, siis on nii,
et kontsert on pikk ja inimesed peavad ühel hetkel tegema otsuseid,
mis hetkel nad tahavad ära käia kusagil. Ja kui see valik läheb sedapidi,
siis on kahju.

Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm tegid 2013. aastal
uuringu „Minu laulu- ja tantsupidu“. Sealt selgus, et naiskoorid
on laulupeo kavas peaaegu kõige vähem oodatud esinejad.
Miks inimesed siis naiskoore laulma ei oota?

Viimasel laulupeol ütlesid mitmed, et naiskooride kava oli väga tore
või lausa nende lemmik, erilist kiitust pälvis lugu „Kergotamine“.
Kas naised peavad tähelepanu äratamiseks siis hoopis tantsima?

MV: Tundub, et 7 aastat tagasi tehtud uuringu tulemused on ilmselt
aegunud. Tänapäeval ju kõik muutub üsna kiiresti, sh ka inimeste arvamused. Kindlasti on naiskoorid laulupeol oodatud esinejad, sest naiskoorides laulavad ju meie emad, õed, tütred ja ka vanaemad. Viimaste
aastate laulupeod on näidanud, et naiskooride esinemine on saanud
väga positiivset vastukaja tänu kaasahaarvale repertuaarile ja kõrgetase melisele esitusele.
RT: Küsimus on ju tegelikult repertuaaris. Samas mul on meeles üks
tore noortepidu, kus neidudekooride kava oli väga võluv ja sai pärast ka
kena tagasisidet. Repertuaar on põhiküsimus seepärast, et mingil moel
vajab inimeste mõtteviis natukene muutmist või neile tuleb selgitada,
et naiskoorilaul ei ole ainult sentimentaalne, lihtsalt harmooniate üksteise otsa panemine, vaid et naistes ja naiskooride repertuaaris saab olla
seda väge ja huvitavust ning mingil määral ka asja, mida mitte keegi
teine kooriliik teha ei saa. Tegelikult on see naiselikkus kõige-kõige
paremas mõttes, seda ei saa teistest kooriliikidest kätte. See, millised
on dünaamilised võimalused või millised on heliulatuste võimalused,
on tegelikult vähetähtis, sisu on ikka kõige tähtsam. Mul on hea meel,
et möödunud peo tagasiside naiskoori repertuaari suhtes oli väga positiivne, mis tähendab seda, et võib-olla pisitasa hakkab ka muutuma siis
see laulupeo publiku arusaam, et naiskoor võib ja peabki olema.
ET: Väga hea küsimus. Seda võiks siis rahvalt küsida. Kui ma peaks
spekuleerima, siis võib-olla sellepärast, et kuigi naiste laulus on see
tundelisus ja emotsioon olemas, siis vunki ja häälelist massi, mis valguks üle publiku, jääb puudu. Aga see on minu isiklik arvamus, mis on
vaikselt juba muutumas. Olles tegelenud naiskooridega nüüd üle kuue
aasta, hakkan mõistma, et see nn vunk on täiesti olemas. Küsimus on

MV: Arvan, et ei pea tingimata tantsima, aga loomulikult tõmbab
igasugune uudne lähenemine rohkem tähelepanu ja minu meelest on
naiskoorid juba tähelepanu äratanud.
RT: Nii otseselt ma ei oskaks öelda, seepärast et tähelepanu äratamiseks
on veel palju lihtsamaid viise: ennast roheliseks värvida või ükskõik
mida teha. „Kergotamine“ oli meil õige valik sellepärast, et ta oli sisuliselt just vajalik: see on setu viis, mida tantsiti. Kui ma õigesti aiman,
siis võib-olla meeldib naistele rohkem tantsida kui meestele – seda
tuleb ju ära kasutada ja see on väga äge, kui leitakse hea liikumisõpetaja ja repertuaari ilmestatakse liikumisega, mida ma arvan, et naised
teevad suure heameelega. Aga sedasorti häid koreograafe meil väga ei
ole ja seal on nii palju spetsiiﬁlisi asju, kuidas laulmine peab põhiliseks
jääma ja et liikumisega laulu ära ei riku või liikuva pildiga seda üle ei
võimenda. Naised võiksid või võivad küll rohkem tantsida, sest neile
sobib see – võib-olla sega- ja meeskooridele nii palju ei sobiks. Selge
on see, et kogu kava liikumiste peale päris üles võib-olla ei ehita, kui
see just ei ole eesmärk – ma olen ka väga toredaid tervikkavu koos
täisliikumise ja koreograaﬁaga näinud, mis on väga tore.
ET: Ei, kindlasti mitte. Mina usun, et „Kergotamine“ oli lemmik mitte selle koreograaﬁa pärast, vaid sellepärast, mida see laul tegi naistega.
Kes seda tantsu seal Lasnamäe nõlval ikka nägi. Aga see, et tekkis
liikumine, vabastas lauljad pingetest. See laul on korduva noodimaterjaliga ning lihtne, mis andis võimaluse keskenduda muule ning nende
kahe asjaolu koosmõjul oligi Külli Kiivetil võimalus välja tuua see
vunk ning see õige tunne ( feeling). Just see, et lauljad ise nautisid ja,
nagu öeldakse, „panid täiega“, oli see, mis rahva kaasa tõmbas ja neid
hõiskama pani.
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EI: „Kergotamine“ tõi kooriproovidesse kindlasti palju elevust. Kui Mingil moel ma usun, et see loogika oleks minu arvates see, kui üks
nõuda lauljatelt ühtset ja täpset koreograaﬁat, siis selle peale kulus päris seltskond võtab kätte ja julgeb otsustada, et me teeme, siis ei ole miski
palju töötunde. Liikumine äratab kindlasti kuulajas tähelepanu ja rikas- võimatu, kui kõik seda tahavad.
tab vaatepilti, kuid kas alati sellele toetuda tähelepanu nimel? Arvan, ET: Ma ei oska öelda täpset põhjust, miks Eestis puudub professionaalet mitte. Ta rikastab kontserti, kuid esmajoones jäägu siiski laulmine.
ne naiskoor. Palju on räägitud sellest, et meil võiks olla professionaalne
TK: Ma olen sellega sada protsenti nõus, et viimase peo naiskooride suurvormi-segakoor. Arvatavasti on asi rahas. Ühe professionaalse kookava õnnestus väga hästi. Esitus kui selline oli hea ja kvaliteetne ning ri jaoks ei piisa lihtsalt palgafondist lauljatele ja dirigentidele. Vaja on ka
ka kava valik toimis seal selles hetkes ja kontekstis väga hästi. Me elame prooviruumi (võib-olla uut maja), koorivorme, juhtkonda, hääleseadet,
mingis maailmas, kus on järjest raskem oodata inimestelt, et nad süve- kontsertmeistreid ja toetust, et nad saaksid kontserte anda. See kõik
nevad millessegi; et nad mõtlevad, on rahulikud, ei oota kogu aeg min- on päris kulukas ning arvestades, kui palju suuremaid ja väiksemaid
gisuguseid virvendusi, vilkumisi, sädelusi kusagilt, vaid nad on rahu- professionaalseid koore ja orkestreid juba Eestis eksisteerib, siis mõislikult nõus kuulama, vaatama ja ootama, kuidas neile mõjub ükskõik tan, et seda kõike korraldada on keeruline. Elu on pidevas arengus
missugune muusikapala. See on väga keeruline teema ja ma arvan, et ning moodused, kuidas asju aetakse, muutuvad (peavad muutuma!).
üks asi on tantsimine – muidugi on see efektne, kui sa juba näed, et la- Vaadates, kuidas meeskooride ja naiskooride arvukus on vähenenud
val on nii palju elevust lauljate hulgas, siis loomulikult levib see väljaku ning suureneb segakooride arvukus, siis ma olen mõtisklenud, et kas
peale ka. Aga ma arvan, et seal oli ikkagi suur roll ka selles, et publik tulevikus meil ei oleks mõttekam tegutseda kõik kui suured segakoorid.
teadis seda laulu. Terve väljakutäis on mingis ajahetkes kuulnud laulu Suur segakoor saab vajadusel teguseda ka eraldi mees- ja naiskoorina.
„Kergotamine“ ja sellel on väga meeldejääv viis, see on kaasakiskuv ja Milleks on vaja üldse eraldi eksisteerida? Teoreetiliselt see juba nii ongi
mõnus. Ma arvan, et see fenomen oli väga tugevasti selles, et inimesed ju: paljud nais- ja meeskoori lauljad laulavad segakoorides ja seda duulihtsalt teadsid seda lugu. Ja kui me mõtleme, kes seda laulab, siis need beldamist on päris palju. Ehk peaks ka professionaalses maailmas liikuon väga popid artistid praegu, kelle muud laulud on ka tegelikult väga ma selles suunas, et meil on üks suur segakoor, mis suudaks tegutseda
populaarsed, eks ta oli selline koosmõju kindlasti. See tuntus, see, et ka eraldi liikidena. Usun, et mis tahes vormis või struktuuris võiks
publik hakkas peaaegu kaasa tantsima ja tekkis iseenesest väga äge ener- Eestis olla professionaalne naiskoor. Võib-olla on selle loomine jäänud
gia – ma üldse ei halvusta seda, see oli tore, ma ise nautisin seda väga. lihtsalt selle taha, et esile pole kerkinud naislaulu Gustav Ernesaks.
Kui küsimus on, et kas selleks, et tähelepanu saada, peabki tantsima, Võib-olla on ta juba olemas kusagil ning ootab oma õiget hetke.
siis ma seda meelt kindlasti ei ole. Laulupeo kava koostamine on juba EI: Sellele küsimusele ma ei oska vastata. Siin peab olema eesmärk,
niisugune hookuspookus, et kõik peab olema väga hästi tasakaalus ja riigipoolne toetus ning tugev liider eesotsas.
kui see kava nõuab midagi sellist, siis on see väga hea, kui see seal on, TK: Ma olen raudselt naislaulu usku ja kui keegi lihtsalt küsib nii
aga kindlasti on muid võimalusi, kuidas tähelepanu saada.
minu käest, siis ma ütlen, et muidugi on seda vaja, aga see on lihtsalt
tegelikult selline emotsionaalne lause. Sellises riigis nagu on Eesti riik,
kus
koorilaul on justkui väga au sees ja me ehime ennast sulgedega, et
Mullu tähistati Eestis Rahvusmeeskoori, meie professionaalse meeskoori
75. sünnipäeva. Aga miks pole Eestis siiani professionaalset naiskoori?
me oleme koorilaulumaa ja siin on väga laiapinnaline harrastus – see
Kas meil oleks seda üldse vaja? Kui jah, siis mida selleks tegema peab
on ju kõik tõsi ja sellises kontekstis mõeldes võiks tõesti öelda, et meil
ja kui kaugel me sellest praegu oleme?
võiks olla professionaalne naiskoor. Me teame seda, et naised laulavad
MV: Minu arvamus on, et professionaalse naiskoori järele hetkel vaja- natuke rohkem ja naisi üleüldse seda harrastust tegemas on rohkem
dust ei ole, sest meil on juba olemas professionaalsel tasemel nais- ja nei- ja tõenäosus, et seda kvaliteetset materjali, millest saada üks väga hea
dudekoorid, keda kaasatakse professionaalsete kollektiivide juurde, kui naiskoor kokku, on Eestis ikkagi mõnusalt palju. Siia juurde tuleb hästi
on vaja esitada naiskoori osalemist nõudvaid suurteoseid. Nais- ja nei- palju tehnilisi ja rahalisi küsimusi, mille kohta mul on raske midagi
dudekooride seas on ka mitmeid kontsertkoore, kes annavad regulaar- öelda. Aga kui mõtelda nii, et meil on professionaalne meeskoor olemas
selt kontserte erinevate kavadega.
ja me vajame ühel hetkel mingite suurte asjade ettekandmiseks suurt
RT: Kui seda küsimust lugesin, hakkasin mõtlema, et meil ju natu- segakoori, siis kas pole mitte hea plaan teha professionaalne naiskoor
kene jutumärkides professionaalne naiskoor siiski on ja ma jällegi tu- ja ühel hetkel, kui on vajadus, panna need kaks koori kokku ning veel
len Ellerheina juurde tagasi, kes on professionaalsel tasemel võimeline näiteks Filharmoonia kammerkoor juurde ja meil oleks väga vägev
ükskõik, kui keerulist naiskoorimuusikat esitama. Saame tõesti rääkida korralik segakoor, kes võib-olla kogu aeg koos ei harjuta, aga ta on
ainult ühest isegi mitte puudujäägist, vaid sellest, et neidude hääled ei meil variandina olemas. Ma oleks küll igati selle poolt, kui selline asi
ole veel nii välja arenenud ja volüümikusest võib natuke puudu jääda. oleks võimalik tekitada. Meie professionaalsed heliloojad ei näe väga
Aga kõigis muudes osades ka kontserdikavad näitavad seda: nad teevad väljundit kirjutamaks naiskooridele, sest meil on vaid üksikud sellised
RAMiga koostööd; suurvorme, keerulisi teoseid suudavad nad täiesti kõrgema tasemega koorid, kes kannatavad midagigi natuke kaasaegprofessionaalselt esitada. Ma ei oska sellele vastata selle mõttega, et semat ja keerulisemat välja. Kui oleks üks selline koor, siis tegelikult
kas meil on vaja. Kui on vastav ajalooline situatsioon, leidub piisavalt tekitaks see kohe väga palju huvi ja võimalust ka heliloojatel seda pilli
entusiastlik tegija, leitakse ka toetajad – professionaalse koori tegevus käsitseda või sellele pillile kirjutada, mis omakorda jälle looks võib-olla
on üsna kallis – kui see kõik toimub, siis saame öelda, et suurepärane. veel võimalusi teistele tugevatele naiskooridele. Aga miks seda praegu
See on ikkagi dirigendi nägemus, kas me selle seltskonnaga suudame ei ole: üks põhjus on raha ja ma ei tea, kus leidub see inimene, kes
saavutada professionaalse taseme. Kui see on nii, siis ma kirjutaks kahe suudab selle kellelegi selgeks teha, et meil on seda väga vaja.
käega alla, jube kihvt! Aga ma ei tea, võib-olla kuskil Eesti Kontserdi
või ministeeriumi toas tekib selline kihvt mõte … Professionaal peab Mille järele Te naiskooride maastikul ja kontsertidel igatsete?
otsustama oma elu sellele pühendada. See otsustamishetk olevat ikka- MV: Isiklikult igatsen ehk kuulata rohkem kõrgetasemelist maailmagi kõige raskem, et jätame kõik oma muud tegevused ja hakkamegi muusikat professionaalsel tasemel naiskooride esituses.
professionaalseks. Ma arvan, et tohutuid loobumisi tuleb ka neil, kes RT: Sellist liikuvat lavalist pilti, mida saavad minu meelest naised
selle professionaalse naiskoori professionaalseteks lauljateks hakkavad. teha kõige paremini erinevate koosluste koostöös: erinevate kunstiMai 2020 • U-DUUR
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liikide, ansamblite, orkestrite või kellega iganes. Seda maastikku
saaks naiskoorimuusikas veel kõvasti täiendada ja see oleks ka huvitav.
Sellised etendus-kontserdid – Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor
on üks, kelle puhul ma neid olen näinud, aga minu jaoks ka ainuke.
Leelokatega me tegime ka omal ajal midagi ja aeg-ajalt selliseid programme siiski on, aga et olekski kohe kirjutatud repertuaar, mida soovija
saaks võtta. Võib-olla on see seotud natukene üldise kunstide kokkusobitumisega, audiovisuaalsete kunstide arenguga, kaasaegseid asju
võiks võib-olla rohkem olla. Võib-olla selline üldisem probleem on ka
rehabilitatsiooni küsimus. Mulle aeg-ajalt tundub, et mõiste koorilaul
on muutunud natuke vanamoodseks. Igal pool see üldse ei kehti, aga
mingi hulga noorte inimeste puhul minu meelest küll, sest kõik muu
on kutsuvam ja atraktiivsem. Koorilaulu saaks ka näiteks naiskooride
laulmise kaudu, kas siis eestkõnelejate või paremate, huvitavamate kavade väljatoomisega, noorte hulgas seda toredust käia näitamas. Võibolla on see üks suund, millega saaks tegeleda.
ET: Seda sama, mis ka teiste liikide puhul. Uut ja lauldavat heliloomingut värskema luulega. Ja eks ikka seda hulljulgust ja vunki, millest
juba palju juttu on olnud.

„Kergotamine“ naiskoori kevadkontserdil. (Peeter Säälik)
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EI: Tegutsen Harku vallas, kus pole ühtegi kontsertsaali, isegi mitte
kultuurimaja. Ometi on vald edukas oma toimetustes, kuid suurem osa
energiast kulub neil spordisaalide rajamisele. Need on sellised argised
mured, kuid näitavad selgelt, missugune rõhuasetus on ühiskonnas.
Spordiuudiseid võid lugeda ja kuulda igapäevaselt meie ajakirjandusest,
kuid koorimaastikul toimuv jääb enamasti kajastamata. Loomulikult
ootan uusi teoseid naiskooridele. Kõik kirjutatu ei lähe alati helisema,
seega valik naiskooridele võiks olla palju suurem. Ja muidugi igatsen
kevadet!
TK: Kõige rohkem ikkagi repertuaari mitmekesisuse või sellise põnevuse ja uue muusika järele just naiskoori kontekstis. Ma ei julgeks öelda,
et seda meil liiga palju on. Kui me läheme Eestist välja, on maailm nii
suur ja lai, et loomulikult kõik need teosed leiab igalt poolt, aga just
eesti oma heliloojad. Ja vokaalkultuur, puhas kõlakultuur, mis minu arvates vajaks väga-väga tõsist tööd, järelemõtlemist ja sellist sihikindlust
või kokkuleppeid, et kuhu poole me tegelikult peaks liikuma.
Küsisid: Kertu, II alt, ja Lisete, II sopran
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Kuidas viia 40 naist
teisele poole
maakera
On üsna tavapärane, et iga aasta alguses planeerib
naiskoor endale rahulikumat hooaega. On ju seljataga juubel või osalemine lavastuses, suur kontsertetendus või Eesti ringreis. Ja ometi mahub igasse
aastasse plaanipäraselt mitu suurt tegemist ning
sinna vahele saab alati pikkida veel väiksemaid ja
suuremaid ettevõtmisi.
Kuivõrd naiskoor ei olnud mitu aastat pikemal reisil käinud (st oli küll
olnud Prantsusmaa, Saksamaa, Läti ja Soome, kuid mitme aasta vältel
ei olnud ületatud ühtegi maailmamerd) ja selge soov oli planeerida
üks pikem ja eksootilisem reis, alustas naiskoori tollane juhatus 2018.
aasta kevadel mõtisklusi teemal, kuhu võiks TÜAN järgmiseks sõita.
Otsingud olid põhjalikud ning lapati nii koorikonkursse, festivale, kui
pakuti välja võimalikke reisi sihtkohti enda planeeritud programmi
järgi. Otsingut tehes keskendusin võimatult kaugetele ja ülepakutult
eksootilistele kohtadele, mõeldes sellele, kuhu keskmine eestlane võibolla niisama lihtsalt ei satu ning suhteliselt juhuslikult komistasin
Vietnami koorikonkursi otsa. Laual oli teisigi toredaid pakkumisi alates Horvaatiast ja lõpetades Ameerikamaaga, kuid ühe või teise toreda
pakkumise puhul kas ei klappinud kuupäevad (oh, juubelilaulupidu!)
või oli sihtkoht eksootikaks liiga lähedal. Kui lauale jäi lõpuks kaks
valikut – Vietnami koorikonkurss või Ameerikamaa sõbermeeskoori
külastus – oligi kätte jõudnud juhatuse vahetus ning suur suvi.
Vietnamis oli küllaldaselt aega, et ka võrkkiiges lesida. (Kertu Süld)
2018. aasta sügisel kokku tulles võttis uus juhatus reisiteema taas
käsile ning hääletuse ja mitte ülemäära üksmeelse valiku tulemusel Tartusse, sai lennupileti Tallinnasse ja vastupidi. Ja otse loomulikult oli
otsustati osaleda Vietnami koorikonkursil. Algas pikk ja parajalt vae- erisusi-erisusi-erisusi ehk mõtlemist, kuidas lennutada inimesi aegavaline logistiline protsess, mida selle läbinu võib julgelt kasutada kan- del, kui ükski lennuk selles suunas ei lenda … Aga … vaheta rahvus
dideerimisel ükskõik millise reisibüroo ükskõik kui suure seltskonna singapurlaseks ja broneeringusüsteem pakub sulle koheselt muidu nähükskõik kui kaugele lähetamise töökohale. Tundes solidaarsust uue tamatuid lende läbi Bangoki ideaalse hinnaga suurepärastel aegadel nii,
presidendiga (loe: tundes kaasa uuele presidendile sellise reisi korral- et jõuad täpselt konkursieelseks õhtuks kohale!
damise osas, kui käimas on ka laulupeoaasta) ning vastutust vähemalt
Lennupiletid olemas ja kuupäevad õiged, mis edasi? Majutuda on
veidi kaasa aidata reisi meeldivale kulgemisele, võtsin reisi logistilise ka tarvis. Kuhu majutada poolsada naist nii, et koor asub ühes kohas
poole enda kanda, samal ajal kui Marili Pärtel tegeles reisi sisulise poo- ja rahakott kannatab selle välja? Algas pikk saaga läbi reisibüroo majulega – esinemiskavade saatmine, esinemiste ja prooviruumide kokku- tuse broneerimisega. Under The Coconut Tree kõlab romantiliselt, kuid
leppimine, koori esindamisega seonduv ja kõik muu ja mahukas, mis open air majutus võibolla pisut kurjakuulutavalt eestlasele, kes eelistab
kaasneb ühel konkursil osalemisega.
suurema osa aastast veeta varjualuses. Reis aina lähenes, kuid puuAga ei jäänud ka Marili puutumata reisi logistilisest poolest. Mari- dus vastus, kas majutusasutus on broneeringu kinnitanud või mitte.
liga koos veetsime imelisi õhtuid prooviruumis pärast proovi poolesaja- Reisikorraldaja laps oli haige ja siis oli ta ise haige ning mitme kuu
le naisele 6–8 kaupa lennupileteid broneerides (sest süsteem rohkemale vältel oli võimatu saada temaga adekvaatset kontakti. Kui siis ka reisiei lubanud). Ja seda kõike mitte inglise, eesti või saksa keeles, vaid korraldajaga kontakti saavutasime, ei suutnud tema omakorda saada
näiteks rootsi keeles, kuna selgus, et rootslasena pileteid osta on mõni- kontakti majutusega. Sõrmeküüned olid ammu nulli näritud ning asukümmend eurot odavam kui mõnes suuremas Euroopa Liidu keeles. Ja sin varvaste kallale, kui mõned nädalad enne reisi siiski saabus lõplik
oh seda lusti, kui linnukesed olid saanud Google translate’i abil (esialgu, kinnitus, et meid oodatakse ning kõigile reisijatele on majutus olemas.
hiljem enam seda vaja ei läinud) õigesse kohta ning valitud olid sobi- Info, et osa majutuskohti tähendab voodi jagamist oma hea või mitte
vad vuxna ja kvinna, kui selgus, et krediitkaardi numbrist ei piisa ning nii hea sõbraga, unustas reisibüroo sobivalt mainida ning see selgus
tuleb oodata, kuni laekur jõuab proovist koju pin-kalkulaatori juurde kohapeal.
Kuid viisad? Nendega on ju ometi kõik hästi ja lihtne – kontrolli
ning saab abistada meid maksete kinnitamisel. Selleks ajaks muidugi
pidi alustama kogu protseduuri otsast peale, sest tehtud broneering oli passi kehtivus, tee kaks sobivas mõõdus fotot ja ongi korras. Ei, aga
aegunud.
Brexit? Kas ilma passita võib üldse Ühendkuningriikidesse reisida?
Vaatamata sellele, et kaks pead on kaks pead ja kolm pead rohkemgi Sinna saab, aga kas tagasi ka? Ei saa ju passi viisa tegemiseks ära anda,
kui kaks pead, juhtus ikka seda, et kes soovis maanduda koju tulles kui seda võib eelnevalt enda reisi tarbeks vaja minna. Ja vaatamata kõi-
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gele jõudsid kõik passid käia Helsingis Vietnami saatkonnas ning jõudsid suisa mõned nädalad enne reisi ka õnnelikult reisijate kätte tagasi.
Viisade tegemise ajal nägi minu töölaud välja nagu valeidentiteedivabrik, kus lauale oli kuhjatud passe, fotosid ja taotluslehti. Kolleeg
vaid vaatas ja ohkas.
Lennupilet on? On. Viisa olemas? Olemas. Majutus ka? Jah, lõpuks.
Kui nüüd õiged inimesed õigele lennule saavad, lennujaamades kaotsi
ei lähe, viisakontrolli läbivad ja vähemalt üks komplekt esinemisriideid samaaegselt maandub on reisi esimene pool õnnestunud. Umbes
ööpäev hiljem tõdesime – esimene reisiseltskond on õnnelikult jõudnud sihtpunkti ning ükski kohver kaotsi ei läinud. Esimene eesmärk
täidetud.
Lennujaama oli tellitud kohalik buss, mis meie reisisellid koos kohvrite ja pampudega majutusasutusse pidi viima. Olin korduvalt vahe tanud meile ja sõnumeid bussiﬁrma esindajaga, tütarlapsega, kes palus
kutsuda end Kathiks ning meid tõepoolest ootas ees bussike – väike,
kuid ära me mahtusime. Küllap minu rahvusvahelise mehenime (sisaldab siiski P-, R- ja T-tähte) tõttu hakkas tüdruk oma kirjades sageli
pöörduma minu poole kui Mr. Piret. Ma ei pööranud sellele tähelepanu,
kuivõrd meil oli arutada olulisemaid küsimusi seoses bussi tellimisega.
Kath lubas meid ka ise tervitama tulla ning kuna olime vahetanud
viisakustele lisaks ka veidi tarbejuttu (kuidas on täna kohalik ilm; kas
tõesti su isa on kohvioa kasvanduse omanik, kui tore, meil üks laulusõsar on kohvipoe omanik jne), lubas Kath tuua mulle pakikese oma
isa kasvanduse kohviube, mina jälle talle tänutäheks mõnd Eesti maiust.
Kuid tundus, et kogu olukord tekitas siiski kohalikes pisut segadust.
Kui bussijuht, seistes lennujaamas käes silt Mr. Piret (mitte TYAN
nagu palutud ning nagu pidi ootama ka järgnevaid gruppe), meid ootas,
tundus ta veidi hämmastunud, kuna reisijate arv klappis, kuid müstilist
misterit ei paistnud kuskilt. Kath, kes lubas meid tervitama tulla, ei saanud paraku kohal olla, kuid uuris hiljem, kas jõudsime kenasti kohale
ja kas mina ka ikka kohale jõudsin. Mulle lubatud kohviubadest jäin
ma oma suureks pettumuseks siiski ilma.
Mitu kuud logistilisi krampe, üle ööpäeva kestnud ülimeeldivat
lennusõitu (oh, vaatamata kestvale ramadanile valati meile lennukis
õlut) ning kaks sekundit puudu südamerabandusest, kui otsisime kookospalmi alust majutusasutust, mille sissepääs nägi välja nagu keskmine
rentsel, avastasin, et oleme jõudnud paradiisi. Majutus oli imeline ning

Vietnamis said ka soojas merevees laulud laulud! (Kertu Süld)

meri maja taga ootamas. Ei mingit mitu korda mõtlemist ja kaalumist,
kas peaks merre sisenema, sest vesi on päriselt soe. Ja ei iial mingit
Humeruse mereveega nina loputamist enam – üks soe soolane laine
uhub läbi kõik koljuurked ja parandab terve kevade kestnud nohu hetkega. Päike uuristab juba kell 8 hommikul läbi naha. Ja pool päeva
hiljem taipad esimest korda elus, miks inimesed puhkuse ajal nii kaugele reisivad. Sõrmede vahed olid pidevalt niisked ning pestud riided
kuivasid vaid kandes. Niiskus ja palavus sulatas aju tasemele, kus mõte
liikus vaid järgmisele annusele kevadrullidele, krevettidele ja külmale õllele. Puhkus oli peaaegu täielik. Täieliku puhkuse saavutamiseks
kordan protseduuri aastal 2020 – sama koht, kuid seekord koos kaasaga.

•
•
•
•
•

Õppetunnid
Kui su sõber reisib Vietnamisse, hoidu talle Kandle kommikarbi kaasapanekust.
Kui sa ise reisid Vietnamisse, eelista suveniirina midagi
termostabiilsemat kui Eesti šokolaad.
Kui sul puutuvad kokku kehaosad, mis ei peaks anatoomilise
ehituse järgi seda tegema, paki beebipuuder heaga kaasa.
Usalda pimesi kohalikku apteekrit – tema määratud ravim
parandab paistes varba ühe ööga.
Kui sa just ei tarbi tööstuslikus koguses vetikaid,
joo tavalise magevee asemel spordijooke.
Tekst: Piret, II alt

Eelkõige läksime Vietnamisse ju laulma! Hetk konkursipaiga ees. (Kadri Pool)
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Väljavõtteid igaveste teiste päevikutest:
Tartu laulupidu
Naiskooril oli eelmisel hooajal au osaleda lausa kahel laulupeol, millest uhkemgi meie jaoks oli
juuni keskel toimunud Tartu laulupidu. Sel puhul toome avalikkuse ette oma eksklusiivsed päevikukatked,
kommentaarid noodiservadelt ja mõned olulisemad tähelepanekud proovide kokkuvõtetest.
8.11.18 – RAM tuli proovi külla
Proovi kokkuvõttest: „Keset Sinki teose („Ole tervitatud, Maria“) harjutamist üllatas meid Rahvusmeeskoor eesotsas Mikk Üleojaga ning
laulsid meile Mart Saare „Leelot“ (mardipäeva puhul)! Pärast seda saime Triinilt teada, et (järgmise aasta) 20. juunil on Tartu Maarja kirikus
kahe laulupeo avakontsert, mille teemadeks on esimene laulupidu ja
tänapäevane laulupidu. Selleks kontserdiks on RAMile ja TÜANile
valmimas u 15 minuti pikkune teos! Kellelt, see on veel saladus.“
9.–10.02.19 – talvine laager Forseliuses
Kertu: Kuigi teekond laagrisse oli paras katsumus üle lompe täis jääväljade, olid kaks päeva töörohked. Ja milline suurepärane esmatutvus
üksikute Tartu laulupeo lauludega! Kustumatu mulje jätsid Mart Saare
teosed. Kuidas see nüüd oligi – „tantsi, tantsi, tammekene …“.

keskpäevasele jumalateenistusele Tartu Toomkiriku varemetes. Sinna
peaks ilusti hommikusest proovist jõudma ja oleks tore, kui seal kantaks rahva rõivaid/mõnd elementi neist. Ühtlasi üleskutse kõiki Tartu
laulupeo üritusi ohjeldamatult promoda, sh ajastukontserte, mis on
tasuta! Siis asusime aga laulmise kallale, esmalt Kunileiu teosed (hingamised eelmise noodi arvelt, tempot hoida, dirigenti vaadata, vokaalkvaliteedile tähelepanu pöörata), siis „Päikesele“ (peab olema minekut
ja dünaamikat, eriti teema laulmisel, tempo ei käi maha, vokaalpositsioon taas märksõnaks. Et saaks mõnuga laulda, tasub ise üle vaadata),
seejärel tükk tõsist tööd Reinverega.“

16.06.19 – pikk, kuid palav ja päikseline proovipäev
Kell 14 algas TÜANi proov Kroonuaia koolis, et harjutada Reinveret
uue nädala ülesastumiseks. Järgnesid kolmanda ehk 1969. aastaga algava
ajastukontserdi proovid kell 16–17.30 naiskooridega Kroonuaia koolis ja
23.02.19 – naiskooride 1. eelproov Tartu laulupeoks Vanemuise kont- 18–20.30 ühendkooridega staadionil.
serdimajas ning Tartu naislaulupäev
Kertu: Keset proovi ilmub saali jänes nimega Toivo. Ei ole midagi 17.06.19 – teise ajastukontserdi (see, mis algas aastast 1919) proov
sellist varem kogenud, aga väga tore – lõppude lõpuks suudavad mas- Raadi lennuangaaris kell 18.30–22
siproovid mind (positiivselt) üllatada.
Julgustav märge noodi „Laul Tartule“ servalt: „Peaaegu – kogu aeg 19.06.19 – ühisproov Rahvusmeeskooriga
nagu midagi kostab!“ (Triin Koch)
Kell 17 kogunes TÜAN iseseisvalt Tiigi Seltsimajas, et teha salaja eelproovi,
ning kell 18–21 veetsime sisukad tunnid koos RAMi ja Kaspar Männiga.
Kertu:
See proov tõi mulle nii palju nostalgiat – oh, noorus! Alles oli
28.05.19 – esimene ühine proov pärast Vietnami
Proovi kokkuvõttest: „Mul on hea meel taas foorumisse ja teie post- see aeg, kui sai Ellerheinaga samamoodi meestega kõrvuti istutud ja
kastidesse jõuda, sest üle pika aja kohtusime eile jällekord kõik koos hoolega ületamatuna näivaid noodikõrgusi rihitud.
prooviruumis. Peale üllatavalt hästi läinud lahtilaulmist, kuulsime-rää- Lisete: Mina polnud veel kunagi RAMi kõrval istunud.
kisime pisut juba päris lähedale jõudnud Tartu laulupeost.“
Lisete: Pärast Vietnamit olin ma täitsa suutnud ära unustada, et Tartu 20.06.19 – laulupidude avakontsert
laulupidu tuleb. Aga siis läks päris töö lahti. Reinvere teos tundus ja Päevaplaan: kell 11–15 proov Maarja kirikus koos RAMiga ja läbimäng,
oligi väga raske, proovisin isegi muusikakooli solfedžotunde meelde kell 17.30–18.30 proov ja kell 18.69 (või 19.09) kontserdi algus.
tuletada ja see natuke aitas ka.
Kertu: Kui kontserdipäeva meenutan, tuleb esimesena meelde palavusehoog, sest ka siis oli erakordselt suvine nagu eelnenud ja järgnenud
Juuni esimesed kaks nädalat – periood, mil iga naiskoorlane päevadel. Ühe lõunase (suitsu)pausi ajal oli isegi kiriku ees prügikast
teadis silmad kinnigi vastata Triini küsimusele, et valgete kaantega süttimas, nii et kohale tuli tuletõrjeauto ja sealt väljus mees ämbriga.
laulupeo nootide kimpu vajame kolmandal ajastukontserdil, mis toi- Lisete: Ostsin pärast proovi endale uue punase huulepulga, et ikkagi
mub staadionil, ning kujundatud kaanega nootide kimpu vajame teisel televiisorisse pääseb ja nii …
ajastukontserdil, mis toimub Raadil angaarides.
Kertu: Kuigi kooril oli olemas riietusruum, siis mina käisin kodus riie Märkmeid noodi „Sind surmani“ servadelt:
tumas. Suutsin rõhuga näpu verele tõmmata ja seelikut sai ilustama
Märgates, et Rasmus Puur oli nooti jätnud kommentaari, mille järgi punane täpp, õnneks selja peal luku juures.
võivad aldid laulda oktaav madalamalt, teatas Triin: „Vaadake, k u i
lahke! Kirjutage talle mingi tänukiri!“
Kontserdi kava:
Selle sama koha juures teatas Triin nädal hiljem altidele lootustandvalt: üheksa lugu Rahvusmeeskoori esituses esimese laulupeo kavast
ühiselt Jüri Reinvere uudisteos „Mu isamaa. Mu õnn ja rõõm.“
„Teid küll üldse pole kuulda, aga mis sellest – vähemalt pole kole.“
iseseisvalt laulupeo kavast „Päikese tõusu aegu“ ja Patrik Sebastian
Undi „Järv leegib eha paistel“
13.06.19 – viimane korraline kooriproov
Proovi kokkuvõttest: „Proov oli kujunditerohke, dirigenditööd võr- koos veel uudisseadeid Aleksander Kunileiu teostest „Mu isamaa on
reldi võib-olla ka pisut klouni mängimisega. Peale lahtilaumist käis minu arm“ (sdn Pärt Uusberg) ja „Sind surmani“ (sdn Rasmus Puur)
külas Ken, keda muidu oleme harjunud kammerkoori ridades nägema, Kertu: Läksin pärast Linda juurde – enne käisin muidugi kodus riideid
kuid sel korral tuli Tartu laulupeo korraldajana. Kutsus kõiki 21. juuni vahetamas – ja siis vaatasime koos kontserti ETVst järele.
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Lisete: Pärast kontserti läksin koju ja pesin kohe valged esinemisriided
ära, sest neid polnud enam tükk aega vaja ja riietur ütles, et nii peaks
tegema.
21.06.19 – ajastukontsertide päev
Päevaplaan: kell 9.30–11.30 kolmanda ajastukontserdi proov staadionil,
kell 12 jumalateenistus Toomemäel, õhtul kaks kontserti – kell 18 Raadil
ja kell 20 staadionil
Naiskoori meililist: Kristi kuulutas kell 12.08 välja ajastupildi konkursi
häälerühmade vahel. Tulemusi saab näha koori Flickris vastavas kaustas.
Kertu: Mina teadsin kohe algusest peale, et ujun täpselt vastuvoolu –
kell 13 istusin peahoone aulas ilusti toolile ja ootasin, et saaksin oma
bakalaureusediplomi kätte. Siiski jõudsin teisele ajastukontserdile täpselt. Kontserdi ajal hakkas nii halb, et käisin lava taga jahedas lamamas
kuni üks hetk mingi meeskoori mehed tulid sinna kontrollima, et kas
ma elan veel. See tõi naeru suule ja enesetunne paranes silmapilkselt.
Lisete: Teine ajastukontsert puges päris südamesse, vahetekstid olid
väga hästi kirjutatud. Mu üheks lemmikuimaks koorilauluks on pärast
seda kujunenud M. Saare „Päikesele“ (kuigi see on väga-väga raske
laul).
Kontserdile järgnes rahva ühine rongkäik mäest
alla ja edasi kolmandale ajastukontserdile. Oli
soe suveõhtu ja staadionil oli palju muusikat
nautivat rahvast.

lihtne, aga samas kogukonnatundest pakatav. Kui president peale tänamist tagasi laulma tuli ja täpselt meie II aldi keskele seisma jäi, tundsin
ühel hetkel, et keegi hingaks kui kuklase. Ettevaatlikult piilusin – seal
seisis vaikiv erariietes naisterahvas, kelle tõenäolist ametit reetis pluusi
alt kõrva taha ulatuv hele juhe …
Lisete: Järgmisel päeval sõitsin ma Hiiumaale, et kogu sellest trallist
puhata ja järgmiseks laulupeoks valmis olla. Ometi oli Tartu laulupeol
hoopis teistmoodi tunne kui suurel laulupeol … Tartu laulupidu oli
kuidagi kodusem.
Tekst: Kertu, II alt, ja Lisete, II sopran

Lippude meri rongkäigus (Lisete Reineberg)

22.06.19 – Tartu laulupidu
Päevaplaan: kell 9–14.35 läbimäng ja
peaproov Tartu lauluväljakul, kell 15.45
kogunemine rongkäiguks Vabaduse puiesteel,
kell 18 laulupeo algus ja sellele järgnes simman
Lisete: Tahtsin bussiga lauluväljakule sõita,
aga bussipeatuses tabas mind suur üllatus,
sest juba valmistuti rongkäiguks ja järgmise päeva võidupüha paraadiks ning buss
sõitis välja hoopis teisest kohast. Kuna kell
oli juba päris palju, siis pidin takso appi
võtma.
Kertu: Hommikul oli mul kindel plaan
rattaringluse rattaga lauluväljakule sõita,
kuid tee peale jäänud kolm parklat olid
kõik tühjad. Aga proovi ajal paistis päike
ja olin tänulik, et ei pannud ühtegi varrukatega asja selga – muidu oleksid ilusad
randid tagatud.
Lisete: Ma sõin Tartu laulupeol ära kaks
suurt koorest jäätist, sest jäätiseputka müüjatel polnud mulle raha tagasi anda. Pärast
proovi oli kodus hästi kiire, jõudsin ainult
ühe banaani süüa ja siis tuli ruttu tagasi
tormata – see vist iseloomustab peaaegu
kogu Tartu laulupeo aegset perioodi. Rongkäik oli hullult tore, sest see oli mu esimene rongkäik, kus nii palju lauldi; samas
„Jooksupolkat“ oli ikka paras tegu mäest
üles kõndides laulda. Palav oli ka rahvariietes, aga siis tuli meenutada seda, et Vietnamis oli veel palavam.
Kertu: Terve rongkäik hoidis käes pulkade
otsas lindikesi ja see nägi nii võimas välja,
tekitas ühtsust. Laulupidu ise oli mõnus ja
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TÜAN laulupeo rongkäigu ridades. (Kristel Pallasma)

Minu laulu- ja tantsupidu
Mul on olnud õnn olla laulja laulukaare all ning tantsija Kalevi staadionil.
Ja seda mitte alati erinevatel pidudel, vaid mitmel korral ka sama peo raames.
Nimelt olen nii koorilaulja kui rahvatantsija ja ka viimasel juubelilaulu- ja tantsupeol
osalesin mõlemas rollis.
Laulu- ja tantsupeo ettevalmistus on pikk protsess, mis osalejate jaoks jad tulevad laulukaare alla kokkukõla harjutama mõned päevad enne
saab alguse repertuaari õppimisest: lauljate puhul on selleks laulupeol pidu, siis tantsijad peavad mustrite jaoks harjutusväljakutel samme ritta
esitusele tulevad laulud ja tantsijatel tantsupeol esitatavad tantsud. seadma terve nädala vältel. Tuleb aga tõdeda, et naiskoori proovidesse
Mõlema puhul tuleb õppeprotsessi erinevates etappides peo korral- ma sel korral ei jõudnudki, kuna samal ajal tuli tantsupeo läbimängul
dajatele tehtud edusammud ette kanta, et ikka näha, kas oled peole olla või juba peaprooviks rahvariideisse sättida. Tantsupeo etendusi oli
tulekuks kõlbulik. Nii sain minagi kõik ettelaulmised ja -tantsimised kahe päeva peale koos peaproov-etendusega kokku neli. Kui esimese
läbi teha.
etendusega saad end soojaks, järgnevatega annad endast kõik, mis väKui pidu juba üsna lähedale jõuab, läidetakse laulu- ja tantsupeo tuli, hegi anda, siis sellegipoolest mahub viimasesse etendusse alati kübeke
mis läheb mööda Eestimaad rändama ning jõuab tantsupeoks Kalevi rohkem emotsioone, naeratusi ja pisaraid, kuna tantsupidu on lõpule
staadionile, sealt edasi laulupeoks Tallinna lauluväljakule. XXVII laulu- jõudmas. Nii valasin ka mina pisaraid juba poole etenduse ajal ning ka
ja XX tantsupeo „Minu arm“ tule teekond algas 2019. aasta 1. juuni lõpus „Tuljaku“ tantsimise aegu, kuigi ei, „Tuljak“ ei ole teadupärast
päikesetõusul Tartus ERMi pargis, kus tule süütasid pidude kunstilised pala, mis võiks esitajat nutma ajada. Kogu meeleolu ja süda olid lõputoimkonnad. Sel korral oli tule läitmise juures au laulda meil, naiskoo- kulminatsiooniks nii härdaks muutunud ja nii need pisarad voolama
ril. Läidetud tuli käis kõikide kohalolijate kätest läbi, nii saime ka meie hakkasidki. Lauljast tantsijal ja tantsijast lauljal pole aga pikalt aega
tuld päriselt edasi anda. Kui esmalt võis päikesetõusu ajal laulmine ehk hinge tõmmata, kuna pärast tantsupidusid ootab ees rongkäik ja kaks
pisut kummalisena kõlada, siis pärast tuleläitmistseremoonial laulmist laulupeopäeva. Mitme kollektiivi liikmena ootab ees ka küsimus: kelle
võis ainult ette kujutada, mis võiks veel pühalikum olla. Tuli anti maa- ridades käid rongkäigus? Mina üritasin üht teisega põimida: olles ehikonniti edasi erinevate pidulike rituaalide käigus, ööseks määrati tu- tud naiskoori kauneisse rahvarõivaisse, kõndisin tantsusammul oma
lele valvajad. Põlvamaal viidi tuli ööseks Suurde Taevaskotta, kus seda partneri ees. Pärast rongkäiku algas laulupidu. Laulupeo avakontserdi
valvas tantsu saatel rahvatantsurühm Kabuvilistlased. Jah, see on minu „Õpetajale“ alguses laulukaare all seistes ja vaadates, kuidas seesama
tantsurühm ning nii me tantsisimegi öises taevaskojas liivapaljandite tuli, mille me lauluga läitsime ja tantsuga hoidsime, liigub üles torni, oli minu laulu- ja tantsupeo üks ilusamaid hetki. Nii läkski just
taustal peotulele unesaateks.
Kui nüüd ettevalmistustest päris peo juurde jõuda, on tantsijate ja laulupeo esimene kontsert eriti eredalt hinge. Avakontserdile järgnes
lauljate graaﬁk alati pisut erinenud. Peaasjalikult aja mõttes: kui laul- suur laulupeopäev, mis oli kõigi aegade suurim ja menukaim. Lausa
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nii menukas, et isegi piletimüük lõpetati ja nii mõnigi peohuviline
jäi nukralt värava taha. Minu suureks rõõmuks jõudis mu kallis õde
oma armsate tupsudega õnnelikult lauluväljakule, nii oli laulukaare all
lauldes süda soe, teades täpselt, missugusele täpikesele platsil oma laul
suunata. Seesama soe süda hakkas aga värisema naiskoori ploki ajal,
muidugi kogu peo üks kauneimaid plokke, kui pidin Raul Talmarile
pärast tema juhatatud „Ilmaratast“ lilled viima. Ikkagi suur juubelipidu
ja suur pult ning Raul Talmar. Õnneks läks kõik hästi, trepil ninali ei
käinud ja Talmar rõõmustas siiralt ja soojalt, nähes naiskoori lillenäitsikut teda embama tulemas.
Kui nüüd kõik tegevused ritta seada, tuleb tõdeda, et laulu- ja
tantsupeo juubeliaasta osutus minu jaoks eriti sündmusterohkeks, kuid
seda erilisemana ma seda ka meenutan. Minu laulu- ja tantsupidu.
Minu arm.
Tekst: Annika, I alt

Annika koos tantsupartner Taneliga pärast üht tantsupeo etendust.
Kui ajaarvestusse kaasata ka väikesed vahepausid, on nad tantsupaar
olnud üle 15 aasta. (Lisett Lees)
„Aaa-uuuu, kuldne mikrofon seda unustamatut hetke laulukaare all
jäädvustada paa-luuub!“ Ehk kui elu annab sulle kuldse mikrofoni,
tuleb sellega pilti teha. (Merili Helmjärv)

Põnevaid fakte XXVII laulupeolt
• Laulupeol osaleb 1020 kollektiivi, kuhu kuulub
koos saatjatega enam kui 32 302 osalejat
• Laulupeo avaühendkooris on laval 25 000 osalejat
ja lõpuühendkooris üle 22 000 osaleja
• Rongkäigus osaleb 47 000 inimest,
rongkäigu trassi pikkus on 5 km
• Keskmiselt ööbib ühes koolimajas 450 peolist
• Lauluväljakul toitlustatakse 6. juulil 47 000 inimest,
mis on läbi aegade kõige suurem arv.
• Peolistele jagatakse välja 12 000 pätsi leiba.
• Laulupeo kõige noorem osaleja on 5-aastane
ja kõige vanem 90-aastane.
• Laulupeoliste keskmine vanus on meestel 27 aastat
ja naistel 25,5 aastat
• Laulupeo meeste enim levinud nimi: Martin
• Laulupeo naiste enim levinud nimi: Laura
allikas: 2019.laulupidu.ee
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TÜAN ja Helsingi Akadeemiline Meeskoor
maal ja merel
Naiskoori üks esimestest projektidest 2019/2020 hooajal oli väikestsorti kontserttuur
Helsingi Akadeemilise Meeskooriga Akademiska Sångföreningen.
Juba sügiseses laululaagris õppisime kiirkorras hääldama nii norra, rootsi kui ka soome keelt
ning hakkasime harjutama meeskoori poolt välja pakutud Sibeliuse segakoori teost,
mis osutus küllaltki kõvaks pähkliks. Enne esmast kohtumist oli meeskoori vastu kerge aukartus,
teades nende kohta vaid seda, et tegemist on Soome vanima järjepidevalt tegutseva kooriga
ning et nende asutajaks oli Frederik Pacius.
Esimene kohtumine meeskooriga oli Tartu Jaani kiriku proovis vahetult enne kontserti. Vanemad lauljad nägid tuttavaid mehi viimaselt
NSSSilt (The Nordic Student Singer Summit’ilt), aga neile jäi silma ka
uusi nägusid, sealhulgas meeskoori dirigent Riku Laurikka, kes neid
sel semestril juhatas. Meeskoorisiseselt tehti naiskoorile omaselt palju
nalja, mis tegi õhkkonna kohe väga meeldivaks. Ega enne kontserti ei
olnudki aega omavahel juttu puhuda, töötasime Sibeliuse „Män från
slätten och havet’i“, Uusbergi „Muusika“ ja Tormise „Laulusilla“ kallal.
Kontserdil oli esimene võimalus kuulata meeskoori laulmas ning nad
lõid kuulajad pahviks, lauldes eesti heliloojatest Tormise „Muistse mere
laule“ ning Kreegi „Taaveti laulu nr 37“.
Pärast kontserti suundusid frakkides mehed otse Vilde ja Vinesse,
naiskoor aga kiiresti ülikooli peahoonesse, et ennast õhtuseks ürituseks valmis sättida. Õhtu oli meeldiv, sai mängida tutvumismängu,
süüa, juua, lobiseda. Meeskoor võttis peole kaasa oma lauluraamatud,
mis löödi lahti kohe, kui mõnel liikmel tärkas soov laul üles võtta.

Raamatus oli mitusada laulu ning repertuaar väga mitmekesine. Välisheliloojate peatükis leidus muuhulgas ka Gustav Ernesaksa „Hakkame
mehed minema“, mis küll kahjuks laulmata jäi.
Suutsime meeskoori liikmete seast leida kaks sümpaatset saarlast,
kes olid Soomes juba pikemat aega elanud, aga rääkisid sellegipoolest
hästi eesti keelt. Peale nende sattusime kokku ka teiste liikmetega, kellel
olid nii lühemad kui ka pikemad koorilaulja karjäärid. Selgus, et meeskooril on rohkem kui 180 tegevusaasta jooksul välja kujunenud suur
hulk traditsioone ning nad tutvustasid neid meile väga hea meelega.
Mõnel lauljal olid fraki kaelusele kinnitatud märgid, millest igaühe
peab omamoodi välja teenima. Kõige meeldejäävamad olid koerad ja
pantrid, mille saamiseks pidi kandma frakki mitu ööpäeva järjest ning
selle aja jooksul täitma absurdseid ülesandeid nagu dušikardina varastamine. Kui mälu ei peta, siis olid väga üksikud suutnud koera välja
teenida ning kellelgi ei olnud veel õnnestunud pantreid saada, kuigi
jagati mälestusi mitmetest katsetest.

Kontsert Helsingi Akadeemilise Meeskooriga Tartu Jaani kirikus. (Peeter Säälik)
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Varahommikul alustasime pikka sõitu Helsingi poole, et anda õh- „Kergotamise“ koos koreograaﬁaga. See kukkus üpriski naljakalt välja.
tul kontsert Ritarihuones, eesti keeles Rüütlihoones. Hoone oli väga Pärast seda õhtut nõustusime, et ka naiskoor peaks kokku leppima ja
muljetavaldav ja soe, võrreldes hilissügisese rõske Jaani kirikuga. Saali selgeks õppima laulud, mida saaks üritustel mõnuga laulda.
Kui õhtu liikus söögilauast tantsusaali, sai veel kontserttuuri mulseinad olid kaetud uhkete vappidega ning ruum nägi väga esinduslik
välja. Akustika ja naiskoori koosseis oli eelmise päeva kontserdist erinev jeid jagada ning rääkida, kuidas kummalgi kooril kontsert õnnestus.
ning sellega harjumine võttis natukene aega, aga lust oli esineda saalis, Pidu kestis poole ööni, mis andis võimaluse enne tagasisõitu luua viimille sarnast on raske kodumaalt leida.
maseid tutvusi ja meelde jätta nimesid, et uued sõbrad järgmisel homKontserdile järgnes pidulik mitmekäiguline õhtusöök majas, kus mikul Facebookist üles otsida.
meeskooril olid oma ruumid. Sattusin kõrvuti istuma meeskoori pikaJärgmisel päeval Helsingi kesklinnas viimast korda enne kodutee
aegsete liikmetega, kes rääkisid väga põhjalikult oma koori ajaloo ja algust jalgu sirutades mõtlesin, kui tore on olla osa koorist, kus tekib
traditsioonide kohta. Lisaks söömisele löödi kokku pokaale, lauldi võimalusi tutvuda nii paljude erinevate inimeste ja kooridega, kellel on
ohtralt, peeti kõnesid ning jagati kingitusi: meile kingiti nii mees- täiesti teistsugune ajalugu ning traditsioonid. Loodetavasti saan naiskoori enda kui ka nende sõsarkoori Lyrani lauluraamatud. Meeskoor koori liikmena selliseid kogemusi ka järgmistel aastatel.
vapustas õhtusöögil meid järjekordselt oma repertuaariga ning saime
Tekst: Marie, I alt
neile esitada lisaks oma „klassikarepertuaarile“ ka laulupeoks õpitud

… ja tuulelaeval valgusest on aerud …
ja kollektiivide järele ja kõndisime tõrvikuvalgel lauldes peahoone
juurde. Kõlasid kõne ja „Gaudeamus“. Sealt suundus rongkäik edasi
Toomkiriku varemetesse valgusmängu jälgima, aga mina suundusin
koju peoõhtu tarvis ettevalmistusi tegema. Kooril on küll vaid paari
aasta tagusest ajast kogemus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva vastuUku Masing
võtuga, kuid minule oli see esimene pika kleidi pidu.
ERM on suurte piduürituste korraldamiseks loodud. Õhkkond oli
õhevil ja ometi nõnda pidulik ja väljapeetud. Kontsertetendusel mõtiskKuigi Tartu Ülikool ei ole minu alma mater, siis IT-alaste kutseõpingute leti eestikeelsest ülikooliharidusest ja meie kultuurist, hiljem paitasid
kõrvalt leidsin aega ja indu astuda 2018. aasta sügisel TÜANi ridadesse. kõrvu mitmed muusikud ja kollektiivid nii ülikoolist kui väljast poolt.
Nii olin rahvusülikooli 100. sünnipäeva ettevalmistuste alguseks juba
Ka kehalise kostituse eest oli hoolitsetud hästi, hoolimata hiigelaasta jagu naiskoorielu elada saanud ja tundsin end üpris täieõigusliku suurest sünnipäevatordist loobumisest. Enne pidu oli mul väike kartus,
kooriliikmena.
kas ehk tunnen end sünnipäevapeol mõnevõrra kohatult või kontvõõPärt Uusbergilt tellitud teose pealkiri „… ja tuulelaeval valgu- ralt, kuid asjata – läbi TÜANi oli ülikool saanud mulle oluliseks ja
sest on aerud …“ intrigeeris esimesest silmapilgust ning sütitas huvi südamelähedaseks ning mina osaks sellest.
loo sisu vastu, mida me esialgu oma proovides, siis juba koos ülikooli
Järgmisel päeval oli aktus, kus seisime meeskoori ja ülikooli sümkammerkoori ja akadeemilise meeskooriga ning lõpuks ka ülikooli fooniaorkestriga hea aktuse muusikalise poole ja hümnide kõlamise eest.
sümfooniaorkestriga hakkasime lahti harutama. Uusberg oli Masingu
Suured pidustused ei mahtunud ühte nädalavahetusse ära ja nii viija Petersoni tekstidele väga tundlikult lähenenud ning kirjutanud muu- sime rahvusülikooli sünnipäevarõõmu järgmisel reedel Pärnusse ning
sika neid silmas pidades ja toetades. Laulja roll oli rohkem jutuvestja kui laupäeval ka pealinna Tallinna. Lisaks Uusbergi teostele esitasime ka
virtuoosi oma. Teos oli seetõttu tundlik väsimushetkedele, kus mõte oma kava, mis hõlmas eesti-, ladina-, saksa- ja ingliskeelseid lugusid –
kõigis nendes keeltes on saanud või saab praegu Tartu Ülikoolis tudeeenam ei liikunud ja jõudu jätkus vaid nootide ära laulmiseks.
Üleliia meil ettevalmistamiseks aega polnud antud, päike käis ikka rida. Kontserttuuri positiivsesse külge lisandus ka Uusbergi teose kasvamadalamalt ja novembri lõpp lähenes – lähenes kuni päris viimase päevani. mine ja arenemine, mis toimus läbi kõigi esinemiste. Nii ei jäänud VaneVanemuises valges esinemisrüüs südame põksudes lavale astudes oli sära muisest lahkudes mõrkjat maitset suhu, et ehk oleks saanud teisiti või
silmis ja suunurgad kiskusid vägisi ülespoole. Akadeemiliselt pidulik paremini – mõtteid sai realiseerida teise ja kolmandagi esinemisega.
rahvas olid tulnud, et saaksime nendeni tuua Masingu ja Petersoni
Kõigist sünnipäevapidustustest jäi sisse hea ja soe tunne – palju vägemõtteid ajast, kus Eesti riik oli veel ulmades, kuid omakeelne kultuur vaid ja ägedaid inimesi sai kokku, et soovida rahvusülikoolile südamest
juba õitses ja õilmitses.
õnne ja jaksu kasvada ning õitseda.
Kontserdijärgse pingelangusega rõivastusime ümber, rivistusime
Vanemuise kõrval rongkäigu lõppu teiste ülikooli korporatsioonide
Tekst: Saskia, II sopran
„Ja sammud rõõmsaks saavad.
Näe, see härmatand puu on nõnda kaugel,
et sina, mu süda, saaksid laulda
hulga vanu pikki palveid
enne kui jõuad sinna.“
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Rahvusülikool 100 tähistamine koos Tartu Akadeemilise Meeskooriga. (Peeter Säälik)

TÜAN – aasta koor 2019
26. jaanuaril 2020 omistati TÜANile aasta koori tiitel. Esimene emotsioon oli üllatus,
millele järgnes tänutunne, mõtetes aga hakkas vaikselt ketrama meie 2019. aasta
ning sündmused, mis võisid selle tunnustuseni viia.
Kevadel, täpsemalt mais veetsime kaks nädalat Vietnamis, kus lisaks
täiesti omamoodi võõra kuid kütkestava kultuuriruumi avastamisele
jõudsime ka natuke laulda ning konkursil kolm esikohta võita. Kui
nüüd juba Vietnam mõtteisse tuli, siis sellega koos meenub ka kõige
magusam ananassi maitse, mida olen eales proovinud, kõige talumatult
palavamad ööd, mis muutsid magamise enam-vähem võimatuks, kõige
kiirem päikesetõus, mida olen mere kohalt jälginud, kõige imelikumad läbipaistvad krabid ja ilusaimad teokarbid rannaliival, kõige järjepidevamad müüjad, kellest ma vahel suutsin, aga vahel ka ei suutnud
järjepidevam olla … Neid asju võiksin ülivõrdes siia lisama jäädagi.
Ühesõnaga, ma olen naiskoorile väga tänulik selle eest, et mulle ainult
ei anta võimalust ennast laulmises arendada, vaid ka nihutada oma
teadlikkuse piire maailmast mu ümber. Eesti on aga tänulik koorimuusika lipu kõrgel hoidmise eest.
Suvega koos saabusid ka laulupeod, kus lõpuks sai näha ja kuulda
aasta aega kestnud proovide tulemust. 2019. aasta oli minu esimene topeltlaulupeo aasta, lisaks võttis TÜAN 100% osa absoluutselt kõikidest
kontsertidest ning ka laulupeo tule süütamisest – sellist möllu polnud
mina enne läbi teinud. Reinvere teos pani higistama, Vanemuise mäel
olev tänavamaaling naeratama, vihmased proovid kooriõe vihmakeebi alla pugema, rongkäigud tantsima, kontserdid elama. Vähemalt sai
150. juubel ikka korralikult ära peetud ning poolteist sajandit kestnud
traditsioonid ning laulmisrõõmud ka teistele edasi antud.

Sügisel selgus, et naiskooril on üle lahe ka oma sõprusmeeskoor –
Akademiska Sångföreningen – mõnusalt muhedad põhjamaalased, natuke soomlased ja natuke rootslased. Kuigi me jõudsime nende kahe
kontserdi ja peo jooksul tutvuda vaid põgusalt, siis kuidagi salamahti
leidsid need härrasmehed ikkagi tee meie, neiukeste südametesse. Ahh,
see kohutav „Kergotamine“, aga nemad ikka näitasid üles siirast vaimustust, justkui oleksime me seal, nende silme ees alles oma esimesed
sõnad öelnud ja sammud teinud. Süda läheb tõesti veidi härdaks neile
mõeldes – meie 50 venda.
Talvel lõpetavad meie aastaringi Rahvusülikool 100 kontserdid.
Nii Tartu, Pärnu kui Tallinn said igaüks ühel õhtul osaks millestki
sõnulseletamatult ilusast. Mul on tõesti raske leida õigeid sõnu iseloomustamaks Uusbergi muusika ning Masingu ja Petersoni tekstide
kooskõlasid, täidesaatvaks jõuks ülikooli kollektiivid, kes me Taavi
Kulli käe all kasvasime ja õide puhkesime. Midagi nii võimast jääb veel
pikaks ajaks kummitama.
Tagasi vaadates tundub peaaegu võimatu, et kõik need ja paljud
teised sündmused mahtusid ühte aastasse. 2019 oli kindlasti minu elu
parim kooriaasta. Tundub, et me suutsime ka paljude kuulajate jaoks
erinevate kontsertidega unustamatuid hetki luua, sest seda aasta koori
tiitel ju tähendabki – tegevused, mis tõid rõõmu meile, pakkusid seda
ka teistele. Selle üle on meil ainult hea meel. Elagu TÜAN!
Tekst: Laura, I sopran
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Ma kuulan aegade aias
tiibadest tuleﬂööti …
TÜAN-i 75. juubeli tegid eriliseks neli heliloojat: Mariliis Valkonen, Patrik Sebastian Unt,
Riho Esko Maimets ja Kaisa Kuslapuu. Nende kirjutatud uudislooming pakkus meile
põnevaid väljakutseid ja oma eriilmelisuses ka laulmisnaudingut.
Kuna teosed on pühendatud TÜANile, siis huvitas meid
sedalaadi isikliku lähenemisega loomeprotsess.
Palusime heliloojatel vastata mõnele küsimusele.

Millisele kooriliigile eelistad kirjutada teoseid ja miks?
Mariliis Valkonen: Olen kirjutanud kõikidele kooriliikidele, välja arvatud laste- ja poistekoor. Ühtpidi on see seotud tellimustega, teiselt
poolt tuleb tunnistada, et lastekoorile kirjutada ongi väga keeruline!
On tõeline väljakutse kirjutada originaalset lastelaulu.
Patrik Sebastian Unt: Olen 13-aastaselt ehk häälemurdest saati olnud
seotud mitmete segakooridega, seega kindlasti on see üks südamelähedasemaid kooslusi vokaalmuusika valdkonnas. Kuid üha enam on
mind paeluma hakanud naiskoorid, mis on segakoorist kasvõi oma kõlavärvide poolest juba üpris erinev. Segakoor kui instrument on mulle
läbi ja lõhki tuttav, seega on sellele kooriliigile ka tunduvalt lihtsam kirjutada. Viimasel ajal olen hakanud rohkem ka naiskoorimuusikat kirjutama, kuid pigem sahtlisse.
Riho Esko Maimets: Igal kooriliigil on oma spetsiiﬁka. Mulle on
muu sika loomisel oluline mitte ainult muusika füüsilised (kõlalised)
omadused, vaid ka selle kultuur, taust, traditsioon, ajalugu, kogu selle
nähtamatu pagas. Kui rääkida näiteks mees- või naiskoorist, siis nenMariliis Valkonen (erakogu)

del kahel liigil on lisaks tämbrite ja registrite vahedele ka iseloomu ja
sotsiaalsed erinevused. See kõik mõjutab minu muusikatunnetust. Eks
ma püüan avastada ja tunnetada uusi kihte iga teosega.
Kaisa Kuslapuu: Polegi kindlat eelistust välja kujunenud, kuna olen
üsna vähe koorile kirjutanud. Seadeid olen varem teinud pigem segakoosseisudele, teistele kooriliikidele kirjutamisega pole kokkupuudet.
Kas naiskoorile kirjutamisel on Sinu jaoks mingeid eripärasid?
MV: Segakoorist kitsam ulatus, homogeensem tämber ja intiimsem
väljenduslaad ei muuda minu loomeprotsessis eriti midagi, küll aga
ehk teemavalikus.
PSU: Iga kooriliigi puhul tuleks ju arvestada selle spetsiiﬁkaga, kõlavärvidega ja erinevate võimalike võimalustega, et püsida realistlikes
piirides. Alati naiskoorile kirjutades tahab kõlapilt värvuda romantilistesse ja õrnadesse toonidesse ning samuti ei puudu ka klastrid, mis
naiskoori esituses on eriti hõrgud ja kristalsed – need justkui peavad
kasvõi korra minu teoste vältel kõlama. Kuid kindlasti peaks arvestama, et näiteks meeskooriga võrreldes on naiskoori kõla hoopis kirkam,
seega nii mõnigi võte ei pruugi töötada.
REM: Kahtlemata. Muusika kirjutamises on minu jaoks oluline tunnetus. Muusika on selles mõttes õigustatud kui see on sügavalt ja põhjalikult läbi tunnetatud. Kõigil loovisikutel on oma tunnetus ja sellest
tunnetusest kasvabki välja inimese käekiri. Millegipärast kui mõtlen
naiskoori omadustele, siis tuleb kohe esile aldirühma kõlaline ilu.
Võib-olla peab helilooja suutma leida aldirühma madalamas registris
teatud vundamendi, mis muidu leidub segakoori bassirühmas. See on
üks näide naiskoori eripäradest.
KK: Vahendid on teistsugused. Muusika on kompaktsem, kuna naiskoor on väiksema diapasooniga kui segakoor. Minu meelest on see
väga hea, võimaldab kontsentreeritumalt kirjutada ja ka tekstil on potentsiaal selgemalt kõlada. Kui bassid pole kuskil all kumisemas, tekivad sarnasemad ülemhelid. Naiskoori võimalusi n-ö maksimaalselt ära
kasutada on päris keeruline. Ja see ei peakski olema eesmärk omaette,
vaid ikka kooskõlas teose enda mõttega.
Mis mõtted valdasid Sind, kui TÜAN pöördus Sinu poole palvega kirjutada meile juubeliks uudisteos?
MV: Ei olnudki mõtteid, olid ainult tunded – rõõmsad, tänulikud
tunded.
PSU: Ma olin parasjagu poes, kui telefonist nägin teavitust saabunud
meili kohta. Koju jõudes lugesin meili uuesti ja hoolikalt läbi veendumaks, et nägin ikka õigesti, et selline ettepanek mulle tehti. Olin väga
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meelitatud. Minu kui väga noore helilooja jaoks on sellised heas mõttes
üllatused alati väga meeliülendavad ning olen tänulik sellise võimaluse
eest. Kuna TÜAN esitas ka eelmisel aastal minu loomingut ja külastasin selle valguses paljusid kontserte, siis oli koori kõla mul värskelt
kõrvus ja tundsin kohe, et selle energia pealt on tõesti hea teose kirjutamisele vastu minna. Seega vastasin sellele palvele positiivselt üpris kohe.
REM: Olin väga rõõmus. Olen varem TÜANile kirjutanud ja mul on
ainult hea meel, et seda saab uuesti kogeda. TÜANi teeb minu jaoks
eriliseks mitte ainult selle võluv ja professionaalne kõla, vaid ka selle
pikaajaline traditsioon Eesti koorimuusika maastikul. Kui sain teada,
et hakkan TÜANile uudisteost kirjutama, siis mõtlesin ka Triin Kochi
süvenemisvõimele, mis omakorda inspireeris mind kirjutama teost, mis
liiga kergesti ennast kätte ei anna.
KK: Minu puhul oli veidi teisiti, ma küsisin Triinilt ise, kas võiksin
proovida. Tore, et ta toetas seda mõtet kohe. Mu põhiline eesmärk
oli saada lugu valmis ja mitte loobuda poolel teel – olen varem palju
muusikat pooleli jätnud. Tahtsin võitu saada oma n-ö untsuläinud
kompositsiooniõpingutest Elleri koolis, tundsin, et nüüd on piisavalt
aega möödas! Tundsin suurt põnevust ja natuke aukartust ka, sest ma
ei ole varem naiskoorile kirjutanud.
Kuidas kirjeldad oma varasemat kokkupuudet TÜANiga ja
kas see mõjutas loomeprotsessi?
MV: Esimene kokkupuude kooriga oli 2013. aastal kohe kontserdisaalis
laulu „Sinu südames“ esiettekandel. Proovis ma millegipärast ei käinud,
tulin südame värisedes Mustpeade majja ja sain hoobilt õnneliku kogemuse osaliseks. Hiljem sama laulu salvestus CDle „Võrsed“ möödus
samuti väga professionaalselt. Kõik see mõjutas sel määral, et „Aegade
aias“ kirjutamisel mõtlesin pidevalt koori kõlale, kuidas ta võiks just
TÜANi esituses kõlada.
PSU: Esimene kokkupuude minul kui kuulajal oli TÜANiga 2017.
aasta kevadel, kui ERMis toimus tärkava koorihelilooja programmi
„Sahtlist saali“ galakontsert. Minul oli seal otseselt kokkupuude aga
tegelikult TÜKKiga, kes minu teost esitas. Naiskoor, mis minule
oli kooriliigina üpris kauge, muutus galakontserdi järgselt mulle üha
nauditavamaks, eriti TÜAN, mis Eesti mastaabis kõrgetasemelise harrastuskoorina jäi aina rohkem silma. Triin Koch kui minu arvates üks
praeguse aja Eesti silmapaistvamaid kooridirigente avaldas tärkava
koorihelilooja programmi raames minu loomingu tõlgendamisel suurt
muljet ning 2018. aasta jõuludeks saatsin jõulusoovide asemel Triinile
kaks oma uudisloomingut – naiskoorile ja segakoorile. Juba aprillis kõlas naiskooriteos TÜANi kevadkontserdil ning paljudel teistel, ka väga
märgilistel kontsertidel. See kindlasti mõjutas ka loomeprotsessi mitmel
moel. Kuna naiskoor on minu jaoks siiski üpris uus maailm, siis kontsertidel enda ja teisi kõlanud naiskooriteoseid analüüsides sai laiema
pildi, et mis selle kooriliigi puhul töötab ning mil moel ma saaksin just
TÜANi spetsiiﬁkat tajudes just neile kõige iseloomulikuma teose luua.
REM: TÜANiga puutusin kokku esimest korda aastal 2012 Kanadas.
Hiljem puutusin kooriga kokku kui salvestati plaati „Võrsed“.
KK: TÜAN on minu elus kolmandat hooaega väga oluline element
ja loomulikult kirjutasin „Tuleﬂööti“ hästi motiveeritult. Tahtsin, et
partiid oleksid loogilised ja kohati see vist ka õnnestus. Kuna tean hästi
koori kõla ja tasakaalu, siis olid mul kogu aeg väga head tööriistad
peas. Põhilised mõtted, mis peas vasardasid: „II sopranit on väga palju“,
„Miks I sopran peab kogu aeg juhtima ja soolot laulma, annaks kellelegi
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Patrik Sebastian Unt (erakogu)

teisele ka“, „II alt saab kõlada ka I oktaavist väga hästi“, „I alti võiks
üldiselt julgustada“. Toetusin tol hetkel käsil olevale repertuaarile ja
enda kogemusele.
Mis inspireeris Sind teose kirjutamisel?
MV: Eks ikka tekst. Vokaalmuusika puhul juba on nii, et tekst justkui
ise looks muusika – muudkui kuulad ja kirjutad – lihtne!
PSU: Üks peamisi inspiratsiooniallikaid oli kindlasti tekst. Kui ma juba
tekstiga nö sina peale saan ehk sinna sügavale sisse jõuan, siis sünnib
teos tegelikult väga kiiresti. Ja kindlasti tooks välja TÜANi kõla, mille
lummuses ma alates eelmise aasta kevadest siiani olen.
REM: Minu loominguline protsess algab enda sisemise korrastamisega;
muusika kirjutamine nõuab maistest muredest eemaldamist ja nähtamatute tasandite tajumist. Sageli avaldub see suure armastuse tundega
kogu eksistentsi suhtes. Kui tunnen oma igas rakus seda armastuseekstaasi, siis on mul võimalik kanaldada muusikat universumist noodipaberile. Mulle tundub, et ma resoneerun Ernst Enno luuletustega,
kuna nendest kumab läbi seesama armastuseekstaas.
Kuidas valisid teosele teksti?
MV: Teksti valin alati teema järgi, mis parajasti endal peas keerleb.
Teatud suunised andis ka koor. Reaalselt tähendab see paljude raamatute läbi lappamist, alustan alati oma meelisautoritest – Mathura, Artur
Alliksaar, Marie Under.

PSU: Teksti valimine on alati äärmiselt keerukas protsess, eriti kui on
ette antud mingisugune temaatika. Meie emakeeles on väga palju kaunist lüürikat, kuid et leida see õige, mis haakuks nii märksõnaga kui ka
kiirgaks energiast, mis minus inspiratsiooni sütitaks, oli päris mahukas
otsirännak. Tegin oma esialgse valiku mitmete erinevate luuletajate
lüürika seast. Enne oma väljavalitud luuletuste saatmist naiskoorile
meenus, et suvel lugesin juhuslikult Rapla maakonna ajalehte, kus
nägin Kohila raamatukogu korraldatud sahtliluule konkursi võitnud
luuletust „Tiivad“, mis oma siira, sügavamõttelise ja kaasaegse luulekeelega mind sügavalt kõnetas. Juhtumisi oli luuletuse autoriks minu
hea sõbranna ema, kelle andest polnud mul aimugi. Kuna see mingitelt
tahkudelt haakus „pöördumisega“, siis saatsin ka selle teksti, mis osutus
sellest valikust naiskoori vaieldamatuks lemmikuks.

Kuidas võrdled uue teose helikeelt oma varasema loominguga?
MV: Minu loomingus erinevad instrumentaal- ja koorimuusika üksteisest päris tugevalt. Naljaga pooleks võib öelda, et mul on kaks helikeelt.
Kardinaalseid erinevusi eelmiste koorilauludega ma ei näe, pigem jätkan samu võtteid, mis varasemaltki.
PSU: Teos „Tiivad“ on suhteliselt värviderohke. Tekst on mitmetahuline ja paljude sügavatähenduslike ning pikkade fraasidega, mida ei
olnud muusikaliselt kõige lihtsam kujundada. Ise leian, et olen justkui
koondanud palju killukesi oma varasemast kooriloomingust just sellesse
teosesse. Siin on nii siirast puhtust kui ka erinevate kuid põhihelistiku
lähestikuliste helistikuruumide teadlikku kompamist, mis konkreetset
teksti peaks igast tahust toetama. Tegemist võib olla minu praeguse
koorimuusika ühe omanäolisema ja mitmekülgseima teosega.

REM: Ernst Enno ühelt poolt lihtsad ja lüürilised ning teist poolt sügavalt tunnetatud, abstaktsed ja spirituaalsed tekstid on köitnud mind
juba mõnda aega. Temas sulandub kokku romantistlik traditsioon ning
äärmiselt helge, armastav ja jumalik seisund.

REM: Ma arvan, et uue teosega „Ma kuulan“ soovisin kombineerida
traditsioonilist funktsionaalharmoonilist helikeelt millegagi, mis mõjub vabalt ja gravitatsioonitult.

KK: Võtsin ette mõned vanad luuleraamatud, sihilikult Helgi Mullerit,
kelle tekstile olen tahtnud varem midagi luua. Ta oli minu meelest väga
andekas kirjutaja, paraku oma eluga ummikus ja sooritas 1971. aastal
enesetapu. Tema tekstidele on palju laule kirjutatud. Samast kogust,
kust pärit „Tuleﬂöödi“ tekst, leidsin luuletuse, mis algas sõnadega „Mul
jällegi on ainult tühjad pihud“. Ma täiesti ehmusin! Väga raske on seda
teksti lugeda ilma, et hakkaks kohe Grapsi laul peas käima. See laul
on alati seostunud mingi suure maskuliinse energiaga just seetõttu, et
meeslaulja selle kuulsaks on laulnud. Aga tegelikult on tekst üksi hoopis teistsuguse alatooniga, nendib midagi nukrat. Ja see on väga võluv.

KK: Kirjutamisel lähtun üldiselt põhimõttest, et pigem vähem, kui
rohkem. Nooremana olen komponeerides väga üle küllanud, Elleri
koolis jätsingi seetõttu kompositsiooniõpingud pooleli, et ma lihtsalt
ei suutnud ette visandada, vaid tahtsin kohe lõpliku variandi kirja saada
(rumal inimene!!). Võisin nelja taktiga kaks tundi tegeleda ja lõpuks
olin nii kulunud ja pahane, et erilist muusikalist väärtust sellel materjalil ei olnud. Hea, et ma heliloominguga ei jätkanud, polnud üldse
õige aeg. Nüüd tahtsin proovida kirjutada mingis mõttes hõredama
faktuuriga teost, see lugu keskendub kõige rohkem rütmikale ja tekstile, üldisele muljele tulest. Olen rõõmus, et sain valmis ja tahan juba

Kaisa Kuslapuu (erakogu)
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REM: Taolisi heliloojaid on üksjagu. Ma tooks välja paar heliloojat, kes
on viimasel ajal minus äratanud erilist aukartust: Schubert, Bruckner,
Mozart, Sibelius, Tšaikovski, Šostakovitš, Rahmaninov, Debussy. See
valik võib näida konservatiivne, kuna tegemist on valdavalt romantismiajastu heliloojatega, kes on ka äärmiselt tuntud. Need heliloojad
on ka olnud minu lemmikheliloojad juba lapsepõlvest saadik. Olen
arvamusel, et hea muusikat on võimalik kuulata kümneid, sadu ja isegi
tuhandeid kordi ja see ei ammendu.
KK: Kooriheliloojatest mulle meeldib väga selline klassikaline ja lihtne
kõla, tasakaalustatud partiid. Ritsing valib väga ilusaid tekste ning tema
selge käekiri loob ilusa terviku. Enn Võrgu kooriteosed on ka väga
ilusad ja mõjuvad, ta soovis luua Eestile oma rahvuslikku vaimulikku
muusikat. Temaga kahjuks läks nõukogude ajal väga ebaõiglaselt nagu
paljude teiste kunstnikega. Armastan ka Saart, Kreeki ja Tormist.
Küsisid: Laura, I sopran, ja Triinu-Liis, II sopran

Riho Esko Maimets (erakogu)

uusi naiskoorilugusid kirjutada. Mul pole praktiliselt mingit käekirja ju
välja kujunenud. Minu stiil on alati keskendunud motiividele ja tükkidele (ilmselt mingid pärimusmuusika mõjutused). Praegu olen saanud
palju mõtteid nende proovide põhjal, kus Triin on teinud minu looga
tööd või olen ise kooriga harjutanud. Täiesti uskumatu, et saan seda
toetavas keskkonnas proovida. Kui keegi oleks mulle Elleri ajal öelnud,
et saan kunagi veel mõne loo valmis, siis poleks uskunud.
Millise helilooja looming on Sinu jaoks oluline, keda hindad või
pead eeskujuks?
MV: Minu kooliaegne lemmik oli Steve Reich, kes on nüüdseks jäänud tagaplaanile, aga õige on ka see, et vana arm ei roosteta. Samuti
meeldivad mulle John Adams, James MacMillan, Mark-Anthony
Turnage, Tōru Takemitsu. Lemmik-kooriheliloojate nimekiri on
pikk, hiljuti kuulsin fantastilist lugu RAMi esituses: Anders Hillborgi
„Mouyayoum“.
PSU: Koorimuusikas on eeskujuks peamiselt eesti heliloojad, näiteks
Cyrillus Kreek, Veljo Tormis, Ester Mägi. Lisaks koorimuusikale
paelub mind sümfoonia- ja puhkpilliorkestrite maastik. Väga olulisel
kohal on eelmise ja üle-eelmise sajandi suurmeeste looming, näiteks
Tšaikovski, Moszkowski, Stravinsky, Mahler, Prokofjev, Fauré.

30

U-DUUR • Mai 2020

„Ütle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen,
kes oled sa ise“
Meie naiskoorile on tema pika ea jooksul kogunenud mitmeid sõpruskoore.
Üpris raske (ja mõnikord imelik) oleks üritada naiskoori ja nende vahelisi suhteid kirjeldada inimsuhetena.
Kes on Tartu ja Tallinna Tehnikaülikooli meeskoorid meile, vennas- või kosilaskoorid?
Kes on TTÜ naiskoor – õde, sõbranna või konkurent?
Kes on meie vilistlaskoorid, tütred või (vana)emad?
Oma sõpruskooridega on meil aga läbikäimisi tihedalt: on ju Eesti ja
Eesti koorimaastik niivõrd väike. Arvestada juurde ühised kontserdid
ja traditsioonid, ühine ajalugu, võib öelda, et me tunneme oma sõpru
üpris hästi. Sama kehtib ka vastupidi, ka nemad tunnevad meid. Eks ole
75. juubel piisavalt hea ettekääne, et mitte häbeneda oma eneseuhkust
ja küsida oma sõpradelt, mida nad meist tegelikult arvavad, mis muljeid
ja mälestusi oleme neile jätnud. Alljärgnev pole kahjuks puhas tõde.
Tekstid on läbinud erinevate autorite enesetsensuuri, aga mingisuguse
olukorra peegelduse järgnev kirjatükk siiski annab.

jäänud silma eelkõige oma äärmise täpsuse ja korrektsusega ning seda
nii puhaste nootide, muusikaliste mõtete kui ka kogu oma asjaajamise
poolest. Koor hingab ühes rütmis ning muusikat austatakse. Naiskoori
lauljad on lummavate häältega müstilised neiud, toredad, targad ja naiselikud, kes ei pelga huvitavaid ettevõtmisi, on aktiivsed, energilised
ja täis tahet.
Seejuures on tegu ühe väga lõbusa seltskonnaga, kellega koos saab
Pöksis ühiselt saunas käia, maast ja ilmast rääkida ( ja veini juua) ning
varahommikuni elu nautida. Toredad ühised mälestused on ka kolme
koori jõulupeolt, naiskoori ülivahvast külakapellist jõulupeol, etenTartu ülikooli kammerkoor
dusest „Võõrana põhjala kõrbes“ ja paljust muust. Ükskord juhtus koNaiskoor on kammerkoori sõsarkoor, meie armas vanem õde, kellega guni selline lugu, et naiskoori buss läks katki ning tuli meiega tagasi
koosoldud aega meenutame alati hea sõnaga ning ootame ikka ja jälle Tartusse sõita. Muidugi olid TÜKKi bussis ka legendaarsed Back Seat
taaskohtumisi. Mõeldes naiskoorile, kerkivad igaühele esimesena silme Boys ansambli liikmed, kes kindlasti „avaldasid muljet“ oma vokaalette veidi erinevad sündmused ja hetked: mõnele maitsvad küpsetised, tehniliste oskustega.
mõnele alati energiline Mae ning mõnele rongkäik Pöksist Sulbi lauluNaiskoori ei saa iseloomustada ühe kooriteosega, aga on mõned,
lavale ja imeilusad päikesepaistel lehvivad pealindid, mis naiskoorilaul- mis meie meelest teie olemuse väga hästi esile toovad:
Miina Härma „Ei saa mitte vaiki olla“ – see näitab, kuidas suudab
jate rahvariideid kaunistavad.
Naiskoori iseloomustades ei saa aga üle ega ümber teie imelisest üks naiskoor olla vägagi paindlik ning kuidas nad loo sõnumit publikõlast, mida kuulaks veel ja veel ja veel. TÜAN on peaga mõtlev ja kule edastavad.
südamega tundev koor, vaieldamatult Eesti naiskooride pärl. Olete
TÜAN ja TAM tutvumishoos jõulupeol 2016. aastal. (Peeter Säälik)
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Tõnu Kõrvits „Ütle sina“ – meenub naiskoor seda lugu esitamas
pimeduses ja küünaldega – oi, kui müstiline ja lummav see oli!
Veljo Tormis „Astuge ette“ – selles loos on karakterit, mis sobib
TÜANile väga hästi.
„Kergotamine“ – laul (koos tantsuga) räägib enda eest.

paljud kahe koori liikmed. Nii lühiajaliselt kui pikemaajaliselt. Seega
polnud armastus muusika vastu ja ühiste teoste esitamine lavalaudadel
ainus põhjus, miks koos käidi. See, et meeskoor mõne suurvormi ajal
segakooriks muundus, meeldis nii osalejatele kui publikule.
Vanem koorimees: „Aasta oli 1960, kui Tartu Akadeemiline Naiskoor külastas kevadel Tallinna. Selline vastastikku külaskäik toimus
ikka vähemalt korra kahe aasta jooksul mõlemalt poolt. Olin siis kolmanda kursuse tudeng ja banketi tegime Pedagoogilises Instituudis.
Bankett oli aus, söögi- ja joogilauaga ning tantsuga. Partnerite valimiseks tegime ühe nipi: kõik tüdrukud läksid enne meid saali ja igaüks
jättis oma ühe kinga maha. Kingalademest pidime siis igaüks omale
kinga järgi partneri leidma.
Tahtsime ka kingituse teha. Sellel ajal olid moes liköörikommid,
tegime siis ühe sellise. Lasime Kalevi vabrikul ühe terve likööripudeli
šokolaadi sisse valada ja tegime ilusa paberi ka ümber. Kompveki nimi
oli Tilk.
Bussid olid samas tänaval ja kui hilisõhtul tüdrukud bussidesse
ronisid, hakkasime laulma „Saa vabaks, Eesti meri, saa vabaks, Eesti
pind“. Õhtusel tühjal tänaval kõlas see vägevalt. Tüdrukutega ei juhtunud muidugi midagi, aga meie saime kohutava skandaali kaela. Selle
laulu õiged sõnad on ju „jää vabaks“. Juhatus tiriti parteikomiteesse aru
andma ja tänitati meid korralikult.“

Tartu Akadeemiline Meeskoor
„Kui mõelda „meie naiskoori“ peale, siis tulevad minule esmalt meelde eelkõige paljud erinevad jõulupeod ( ja neile eelnenud kontserdid).
Lisaks seostute mulle mitmete suurprojektidega ning laulupidudega,
kus aegade jooksul on koos asju tehtud rohkematel kordadel, kui kohe
mäletada jaksab.
Kui veidi rohkem mõelda, siis minul on kõige eredamad TÜANimälestused seotud arvukate koori põhitegevusväliste kokkusaamistega:
häälerühmaõhtud ning paadimatkad, mis olid äraütlemata populaarsed
mõniteist aastat tagasi, kuid praeguseks on millegipärast soiku vajunud (kui üksikud erandid välja arvata). Tihedamatel momentidel olid
Pepleri saunas meeleolukad – täis (bussilauliku)laulu ja tantsu (nii palju,
kui seal mahtus) kuni hommikuni – kokkusaamised pea iga teine kuu
toimumas. Sellised tihedamad läbikäimised aitasid ka naiskoori värskematel liikmetel meiega tuttavaks saada ning see tihendas suhtlust
veelgi omakorda.
Mulje, mis on aegade jooksul minule naiskoorist jäänud: supertublid ja töökad neiud, samas kuidagi hästi palju uueneva-vahetuva Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor
liikmeskonnaga. Ühest küljest oleks see justkui hea, kuna koor püsib Meie sõbralikud konkurendid Tallinnast tunnetavad meie suhtes elu„värske“, samas teisest küljest (seoses hõredamaks jäänud suhtlemisega) tervet võistlusvaimu ning kui me kogu oma energia mõnda ühisesse
ei jõua kõigiga tuttavaks saada ehk nii palju, kui juba ongi keegi läinud. ettevõtmisesse panustame, on tulemus eriti vägev.
Ma ei tea, kui levinud praegu enam see meem on, kuid varem võis Naine 1: „TTÜ AN ja TÜAN pole (vähemalt viimase 11 aasta jooksul)
peaaegu öelda, et TÜANi tüdrukud = Duracelli jänesed. Selle hüüd- eriti tihedaid suhteid hoidnud. Selleks pole kas leitud põhjust või on
nime all pean siis silmas eelkõige kooslust õed Kärt ja Maarja, Airi ja õhus lausa vastandumist, kui võtta arvesse, et põhiline kohtumispaik on
Laura. Kuigi neid oli vaid mõni, siis nad jaksasid lihtsalt nii palju ja neid olnud võistulaulmistel. Eks me seal veidi imetlevalt ja ehk kadedaltki
jätkus igale poole nii palju, et nende üliaktiivsest olekust jätkus tervele teid kuulame-vaatame. Samas on meie repertuaarides olulisi erinevusi,
koorile ja siis veel. :)
mille üle oleme jällegi ise väga uhked. Olenemata kuuluvusest on meil
Praegusel ajal me räägime naiskoorist pigem (kahjuks) siiski just kõigil siiski ühine nimetaja – koorilaul – ning kooride ridades laulavad
seoses ühiste kontserdiliste ettevõtmistega.“
ägedad inimesed erinevatelt elualadelt.“
— M. V.
Naine 2 meenutab „Sukasäärelauliku“ sünnilugu, mis oli TÜANi ja
TTÜ ANi ühine ettevõtmine. Lauljad leidsid koos teoste autoriõiguste
„Meie lauluõed TÜANist on oma 75 aasta kohta küllaltki tegusad. hoidjad, rahastuse ja sobiva trükikoja. Mõlema koori dirigentidega
Hoolimata üle veerandsajandisest vanusevahest, saame me omavahel käidi läbi pikk laulude nimekiri, millest valik teha. Kooride lauljad
täitsa hästi läbi. Ja hoolimata ka sellest, et mõlemad koorid on oma aitasid sisestada ja toimetada noote. Abi saadi ka Tehnikaülikooli Akavanuste kohta ka väga aktiivsed ning igasuguste tegemiste vahepeal on deemilise Meeskoori meestelt, kelle „Põuelaulikust“ oldi inspiratsiooni
kokkusaamisi pigem harvavõitu. Aga mis sellest, seda vahvam on taas saadud. „Sukasäärelaulik“ on mõõtudelt väike, aga sisult mahukas ning
näha … ja kuulda.“
osutus Eesti naiskooride hulgas väga populaarseks, sest tuhandene ti— Jako (bar)
raaž müüdi pea kohe läbi.
Naine 3: „Elagem teineteisele rõõmsalt ja eelarvamustevabalt kaasa!
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor
Eesmärk on ju ühine: edendada naislaulu ja teha parimal tasemel kooriTTÜ meestel oli raske TÜANi paari lausega kirjeldada. Järgneb kül- muusikat. Järgmisel ühisüritusel võib Tallinna lauluõdedele julgelt tulla
laltki eklektiline kogum erinevate meeskoori inimeste reaktsioonidest, „Tere!“ ütlema.“
kui ajakirjanik nende poole pöördus.
Mees 1: „Huh, mõtlesin, et küsid raha.“
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori
Mees 2: „Mulle meeldiks, kui rattalaager oleks TÜANiga.“
Tartu Vilistlaskoor
Mees 3: „Sa kindlasti lööd mu mättasse, kui ütlen, et suusalaagri vahe- Meie kunagiste lauluõdede meenutuste läbivaks jooneks on eestlus ja
pealsel ajal me TÜANi tüdrukutest ei räägi.“
kuidas TÜANis laulmine oli Nõukogude võimule vastandumine.
Mees 4: „Korra aastas nädalavahetuseks kokku saamine ja meeldejääMeenutas Leeni Uba, TÜ Akadeemilise Naiskoori laulja 1968–
vate mälestuste loomine üheskoos on äärmiselt äge ning just see annab 1991, TÜANi vilistlaskoori laulja alates 1992. aastast:
„Naiskoor kandis Nõukogude võimu ajal valget kooriteklit. Valge
indu ja põnevust ka edaspidi kohtumiseks. Ilma ühegi imala komplimendita kirjeldabki see teid ehk kõige paremini!“
üliõpilasmüts (mis praegu on kasutusel Tartu ülikooli teklina) võeti
Mees 5: „Olles juhatanud TTÜ meeskoori ning viibinud rohketes ühis- Põhjamaade üliõpilaskooride eeskujul ülikooli naiskoori vormimütsiks
tes laululaagrites, tooksin välja mõlema koori liikmete vastastikkuse ja ajal, kui korporatsioonid ja nende teklid olid keelatud. Väliskooride
varjamatu huvi teineteise suhtes. Selle huvi laineharjal leidsid üksteist laulureisid Tartusse oli üks väheseid võimalusi kohtuda Soome, Rootsi,

32

U-DUUR • Mai 2020

Saksa või teiste välisriikide üliõpilastega. Jutuajamistel selgus esialgu Jäi lootusetult põdema
meie üllatuseks, hiljem tundus juba loomulikuna, et üliõpilaskooride Hing laululeegis küdema.
elu käib meil üpris sarnaselt nende kaugete, meile ligipääsmatute rii- Aeg astus sammu edasi
kide üliõpilastega. Lauldes vana üliõpilaslaulu „Gaudeamus“ ja kandes Nüüd naised koori vedasid.
valget üliõpilaskooride mütsi, tundus, et seisan sillal, kus ühelt poolt on Lõi helisema iga saal
side ammuste aegade akadeemiliste noortega, teiselt poolt tunnetasin Kui puldis seisis Linda Taal.
ühtsust kaasaegsete Euroopa ülikoolidega nende kooride kaudu, kes Ja aastakümneid kooril truu
ikka aeg-ajalt Tartusse pääsesid ja kellega koos sai „Gaudeamust“ laul- On olnud Vaike Uibopuu
Kui Tartust saabus sõnumeid,
dud. See oli ülev tunne, aga ühtaegu ka vastutus. Ja lootus.
1988. aasta juunis oli naiskoor palutud laulma Tartu Raekoja plat- Et külla kutsutakse meid,
sile, kus mälestati juuniküüditatuid. Sinimustvalget oli Tartus sel ajal Pealinnas hakkas möllama
rahvuslipuna lubatud avalikult kasutada. Meil oli kavas paar isamaalist Ränk lauluepideemia.
laulu, nende hulgas „Eesti lipp“. Laulsime 128. auditooriumis hääli Sest palju naisi nakatus
lahti ja dirigendi juurde tuli Raekoja platsi ürituse korraldajaid Marju Ja saigi tehtud hakatus.
Lauristin. Ta küsis, mida me laulame ja soovitas meil hakata juba õp- Ja Nora Voites hirmuta
pima ka Eesti hümni. Võtsimegi selle varsti käsile. Ametlikult sai „Mu Meid võttis enda juhtida.
Nii lubinokad kooriks said,
isamaa, mu õnn ja rõõm“ taas riigihümniks aga alles 1991. aastal.“
Et tervitada noorusmaid.
Üht koori võtkem kiita nüüd,
Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori
Kes
ajast aega ehib TRÜ-d.
Tallinna vilistlaskoor
Meil’ õpetanud on see koor.
Et lauldes naine püsib noor.
Üht koori võtkem kiita nüüd,
Kes ajast aega ehib TRÜ-d.
Seal laulnud neide tuhandeid
Lubinokkade ülistuslaul Tartu Ülikooli Naiskoori 40. sünnipäeva
Ja tundma peaks see koor ka meid.
juubelibanketil. Laulu autor on Mall Johanson, I lubinokk-kroonik.
Kui meie noored olime
Tegelikult kutsutigi kõiki kunagi ülikooli naiskooris laulnud lauljaid
Ja ülikooli tulime, me aina ringi vaht’sime
kokku selleks, et minna ühiselt emakoori õnnitlema. Tänaseks on nad
Ja kangest laulda tahtsime.
laulnud vilistlaskoorina juba 40 aastat, neist viimased 20 aastat meie
Maestro Ritsing ja ta TRÜN
ühise dirigendi Triin Kochi nõudliku käe all.
Me silmis olid ülim õnn.
Tekst: Agnes, I alt
Kes pääses koori peresse,
See pisiku sai veresse

Kammerikoori ja Tallinna vilistlaskooriga meile kõigile armsas Pöksis. (Kristel Pallasma)
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75 aastat muhedaid lugusid
Kuigi öeldakse, et väärikas eas daamidelt ei ole enam ilus vanust küsida, siis keegi ei keela meenutamast
nooruspõlve seiklusi. 75 tegutsemisaasta jooksul on kooris laulnud tuhandeid neide ja naisi,
kellel kõigil on naiskoorist rääkida eriilmelisi lugusid. Nii avaldamegi mõned meenutused,
mida armsad vilistlased meile saatsid.

Kuidas naiskoor ka suvel laagreid pidas
Gaudeamus!
Traditsioonidest võiks välja tuua osalemised üliõpilaskooride veepidu- Meie algatatud oli tudengilaulupidu „Gaudeamus“. Meeskoori õlg selle
del, naiskoori särgid, lauluemad (olin ka üks esimesi lauluemasid), korraldamisel oli muidugi suurem, aga tüdrukud näiteks sõitsid veolaulusuled, sügisesed laagrid Käärikul. 1974. a sügisest sai alguse noor- autoga loodusesse lilli noppima. Selle peo eel kauplesime välja ka vallauljate tõotus, mille koostas Triinu Poolak-Leppik. Seal oli ka fraas, ged kooriteklid. Neid oli vaja palju, sest kummaski kooris laulis üle saja
mis meelde jäänud: läinud siis margikogumise ringi, kui ei jaksa nais- laulja. Minul õnnestus tudengipõlves osa saada nii esimesest kui teisest
koori reegleid täita. Tõotuse garantiiks lõigati noortel kuklast laulu- „Gaudeamusest“. Esimeseks tudengipeoks valmisid ka bembergist pluus
suled ja need maeti võimlatagusele metsakünkale koos nimekirjadega. ja seelik koos rahvuslike rõhkudega puusal.
— Malle Pihlak, eluaegne I alt
Neid kinniteibitud piimapudeleid peaks üles otsima, vähemasti kümnel
aastal said nad sinna.
Toredad olid ka suvised koori laagrid (Rõuges, Tõrvas, Missos, Nupuke seinalehes
Tõutsimäel, Palmses), elasime telkides, tegime lõkkel süüa, matkasime See oli ajal, kui olid veel moes regulaarselt väljaantavad seinalehed.
ja muidugi laulsime. Aga kokkuvõttes andis naiskoor mulle armastuse Mäletan, et enne 1970. (või 1971.) aasta lõppu pandi proovisaali seimuusika vastu ja kõige lähedasemad sõbrad.
nale välja värske seinaleht. Otse loomulikult tekitas see kõikides suurt
elevust ja lugejaid oli selle ees murdu, et saada teada värskeid uudiseid
koorielust.
Lõbu laialt aga tekitas üks nupuke koori igapäevatööst. Nimelt oli
kooril parasjagu õppimisel laul „Kevade tunne“, mille alguse sõnad
olid „midagi heliseb, helgib ja tuikab kaugete kinkude takka, kaugete
metsade takka“.
Dirigent Vaike Uibopuu oli meiega püsti hädas, sest koguaeg aeti
segi tekst „kinkude takka“ ja „metsade takka“. Nii jõudiski seinalehte
uus, naiskoori „korrigeeritud“ versioon:
„midagi heliseb, helgib ja tuikab kangete kintsude takka …“
— Maie Tomingas

Naiskoorlased suvises Misso laagris 1979. aasta augustis (erakogu)

Foto ongi pärit Misso laagrist, augustist 1979. Tookord oli veel
selle poolest eriline laager, et sõitsime sealt meie kauaaegse hääleseadja
Rudolf Jõksi ärasaatmisele Vanemuise teatris. Pildil olen mina, õekeste
Treialite (Virve Pichen ja Ester Tiru) vahel istub Vaike Uibopuu ja ees
on Ene Sööt.
Need suvised laagrid olid toredad. Tavaliselt valis juhatus paiga välja,
saatis kõigile postiga kirja laagripaiga leidmise juhendiga ja kavaga,
organiseeris telgid ja lõkkepuud ja toidu, mis siis veoautoga sai kohale
viidud. Laagerdasime 4–7 päeva. Olid alles ajad!
— Tiina Jasinski
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Suvine laager Rõuge Ööbikuorus
Naiskooril oli kombeks korraldada suvine 4–5-päevane laager augustis
enne kooliaega mõnes Eestimaa kaunis kohas. See oli eelkõige puhkelaager, kus elati seltsielu, ööbiti telkides, lauldi vanu laule ja uut repertuaari ei õpitud. Tavaliselt käis laagris ka Vaike.
See võis olla aasta 1976 ehk siis aasta, millal Vaikele sündis suve hakul poeg, kes nimeks sai Paavo. Kuna poeg oli paari kuu eest sündinud,
siis seekordses laagris Vaiket ei olnud. Lauljad olid koos ja kuna lorilaule oli juba üsna pikalt lauldud, tekkis ühel laagriööl mõte proovida
laulda ikka ka mitmehäälset koorilaulu. Kuna Ööbikuorus lava ei olnud, sättisime end oru nõlvale nagu laululavale ritta. Öö oli pime ning
tuulevaikne. Mäletan, kuidas me seal „püüne“ peal seisime ja vaatasime
pimedusse ning laulsime ära enamiku kevadise kontserdi lauludest. See
sai võimalikuks, sest meil kõigil jooksis silme ees nagu kinolindil Vaike
ilme ja tema käeliigutused iga laulu juhatusel.
See oli koorielu ajast üks müstilisemaid laulmisi, mis kindlasti ei
tõesta, et dirigenti polegi vaja. See kogemus ja elamus kinnitasid meile
kõigile, kes me seal niiviisi öös seisime, kui oluline on koorilaulus
üksteist kuulata ja sobitada end üldisesse lauluvoolu.
— Edvi Freiberg
Kuidas noorlauljatele sõpruskoore tutvustati
Kui start-up’i maailmas kasutatakse moodsat sõna onboarding, viidates
uute töötajate vastuvõtuprotsessile ja kõigile sellega kaasnevatele toimingutele, siis naiskoori onboarding’u lahutamatu osa oli noorlauljatele

selgeks teha sõpruskooride koosseisud. Muidugi koos kõigi juurdekäivate värvikate iseloomustustega. Nii saigi iga noorlaulja esimeste häälerühmaõhtute onboarding’u-protsessi tulemusel detailse ülevaate, kes on
meeskoori kõige ilusam mees, kellel on naine ja laps, kes on tore, kes
pisut liiga innukas jne jne jne.
Juurde käis kogu sellele jutule ja analüüsile veel muidugi Facebooki
proﬁilide ja proﬁilifotode illustratsioon.
— Kristiina Pruul
Ühislaulmistest vilistlastega
Laulsin TÜANis 25–30 aastat tagasi. Toona olid meie ühislaulmised
vilistlastega suht tüütud: laulda nad eriti ei osanud, laval trügiti ja rüseleti ning üldse oli ühistegevus üks suur kaos. Usun, et selles osas ei
ole midagi muutunud (kui just noored ei ole oluliselt empaatilisemad
kui meie toona). Seevastu täna vaatame noorte „nokkade“ poole alt
üles. Olete meie imetluse objektid. Räägime teist (ikka väga positiivses
noodis) igas proovis. Ühislaulmistel närveerime omajagu. Aga kõigi
arvukate puuduste juures on meil mõningaid eeliseid ka, näiteks võivad
lubinokad paljude „uute“ laulude puhul öelda, et „mina laulsin seda
40–50 aastat tagasi“. Meie mälu on küllalt hea, kuid kahjuks lühike,
seega ei ole sellest varasemast kogemusest enamasti küll praktikas kasu,
aga midagi ikka. Tehke järele, kui suudate!
— Kaidi Sarv, I sopran
Ball ülikooli aulas
Minu esimene lauluaasta TRÜ naiskooris meenub suurepärase sündmuse kaudu 1955. aasta lõpul. Koos üliõpilasmeeskooriga korraldasime
17. detsembril ülikooli aulas balli. Pilt oli väga kaunis: naised pikkades
valgetes kleitides, Richard Ritsing ja mõned mehed frakkides, kellel
frakki ei õnnestunud hankida, kandsid muidugi musta ülikonda. Olud
ei olnud tollal veel kiita. Minul õnnestus selga panna ema pulmakleit
1935. aastast, paljudel oli kleit õmmeldud olemasolevast valgest bembergist või voodilinast. Ballil loomulikult tantsiti, aga ka söödi. Pikk
süldilaud seisis aula rõdul. Aula rõdul, mõtelge! Kõigil oli tuju ülev.
Nalja tegid meeskoori kuldsuud August Luur ja Juss Johanson. Aula
polnud siis veel nii aupaistene nagu praegu. Meie kooriharjutused toimusid seal ja olen osa võtnud ka hilisemast maskiballist aulas, kuhu
pääses läbi ümmarguse ava kinnikaetud ukseorvas.
— Malle Pihlak

See mälupilt tõestab, et mõnel hooga öeldud mõttel on au teoks
saada. Pea viis aastat hiljem tulid Tallinnas kokku Vaike endised lauljad
ja neist sai koor!
— Edvi Freiberg

Gustav Ernesaksa juubeli tähistamine 1958. aastal. Juubilari ennast
on näha all vasakus nurgas. (foto naiskoori arhiivist)

Gustav Ernesaks 50
Üks ülimalt vaimustav sündmus oli nais- ja meeskoori organiseeritud
Gustav Ernesaksa 50. sünnipäeva tähistamine aulas: meeskoor taris seal
lavale suure õllevaadi laulutaadi rõõmuks. Mina sain seal tantsu keerutada oma tulevase mehega, sest laul meid kokku tõi.
— Malle Pihlak
Naiskoori bussireisidest
Kui mina 1978. a septembris laulma tulin, oli koor juba 33 aastat tegutsenud – nii oli juba olemas koori sümboolika, olid maskotid Nässakas ja
Robert. Suurel hulgal oli fotosid, sest digiajastu ei olnud veel saabunud.
Reisidele mindi kahe bussiga, sest lauljaid oli palju. Üks oli sopranite
buss, teine oli aldi buss. Kuna ma ei ole sopranite bussis kunagi sõitnud,
siis ma ei tea, kuidas seal meeleolud olid, aga aldi bussis oli alati väga
lõbus. Lauldi palju, tehti nalja ja oldi mõnusad. Reisilt saabudes lauldi
Tartu linna piiril alati „Kaunim linn on Eestis Tartu …“.
— Eve Lempu (Rohumaa)

Vaike manitsuskõne
Mu mälupilt on pärit kas 1975. või 1976. aasta talvest, kui kooridel
oli tulemas võistulaulmine. TÜAN harjutas Vaike Uibopuu käe all
hoolsalt eelseisvaks võistluseks. Ühes tavalises proovis ei kõlanud laulud Kuidas naiskoor välismaal käis
Vaike meelest üldsegi nii, nagu oleks olnud kohane koorile, kes soovib 1968. aasta aprillis õnnestus kooril välismaale minna. Selleks, et luba saavõistulaulmist võita. Muud mõtet meil sinna minekuks nagu polnudki. da, oli vaja mingi asutuse kutset, kes kinnitaks, et võtab kõik seal oleku
Kuna lauluharjutus ei sujunud ikka mitte kuidagi, võttis Vaike ette ajal tekkivad kulud oma kanda (majutus, toitlustus jne). Meie saime selühe suurema manitsuse. Ta rääkis veenvalt, miks Teaduste Akadeemia le kutse Ungari elektritarvete tehase Tungrsam meeskoorilt. Kõigepealt
Naiskoor ja tolleaegse nimega Tallinna Polütehnilise Instituudi tuli kutsega minna ülikooli rektori juurde, kes siis otsustas, kas leitakse
Naiskoor ikka paremad kohad konkurssidel võidavad ja miks meil see rahad Ungarisse sõiduks. Kui positiivne vastus oli käes, siis pidid kõik
just sageli ei suju nii hästi. Selle pika epistli lõpetuseks pani Vaike käe tooma iseloomustuse, millele oli alla kirjutanud kursuse vanem või
otsustavalt noodipuldile ( just pani, mitte ei lajatanud – Vaike ei teinud komsomolikomitee esindaja. Kindlasti pidi selle lõpus olema kohusseda kunagi) ja ütles otsustavalt: „ Ja lähengi Tallinna ja korjan oma tuslik lause, ilma milleta iseloomustust vastu ei võetud: „Üliõpilane
endised lauljad Teaduste Akadeemia ja TPI kooridest kokku ja ma (nimi) on poliitiliselt kindel ja moraalselt ustav.“ Nende iseloomustahan näha, kuidas nad siis veel laulavad!“
tuste ja nimekirjadega käisime siis läbi kõik dekanaadid, kust hiljem
Mulle ei meenu, kuidas selline murejutt lauljatele mõjus, ega mä- saime vastuse, kes võivad sõita. Paar tüdrukut luba ei saanud, põhjusi
leta, kas laul sellepeale kõlavamalt ja kaunimalt välja tuli. Küll aga meile ei öeldud. Lõpuks sõitsime 22. aprilli õhtul rongiga Moskvasse
mäletan, et kenama laulmise asemel jooksis minu silme ees pilt sellest, ja sealt edasi läbi Csopi Budapesti. Meid oli 79 lauljat, kaks dirigenti
kuidas Vaike rongiga Tallinnasse sõidab ja seal oma endised lauljad (Linda Taal ja Vaike Uibopuu), grupijuht Helve Kaburi (ülikooli aü
kokku kutsub, igaühte ikka ise veendes.
esimees) ja ainus mees, tõlk Sandor Stern. Vastuvõtt oli vaimustav,
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nägime palju, andsime viis kontserti, käisime Budapesti raadios lindistamas eesti muusikat (Tormis, Sau, Vedro). Väga suure elamuse saime
Budapesti ooperis, kus käisime vaatamas Verdi „Nabuccot“. Tagasi
jõudsime 4. mai hommikul, kaasas palju helgeid mälestusi, tänutunne
külalislahkuse ja soojuse eest, millega meid vastu võeti. 1968. a septembris käis Tungsrami meeskoor meil Tartus vastukülaskäigul.
— Neenu Prank (Kaldre), esinaine selle sõidu ajal.

ma. Olin tookord esimese soprani häälerühma vanem ja mingil segasel
kombel langes minu ülesandeks leida koorist need kaheksa julget vaprat
tüdrukut, kes nõustuksid võtma uue kohustuse õppida ära operetikoori
partituur, osaleda lavastuse ettevalmistuses. Osalejate leidmise tegi
keerukamaks see, et naiskoor valmistus kontserdimatkaks. Richard
Ritsing tegi kolm korda nädalas proove, et kõik oleks tipp-topp. Kuigi
tegelikult Ritsing toetas, et lauljad ikkagi võtaksid selle ainulaadse
ettepaneku vastu. Natuke selgitustööd ja leidsingi huvilised lauljad ja
proovid läksid lahti.
Meid õpetas Valdeko Viru 49. auditooriumis (praegune senati
saal), kus oli klaver ja sedavõrd liikumisruumi, et saime seal ka tantsutuurid selgeks. Kalmani muusika on vaimustav, õppisime oma osa
kiiresti, peagi järgnesid proovid koos meeslauljatega, kõlas rõõmus
„Carrambolina, Carramboletta!“ ja tantsutuur vallandus.
Miks läks ülikooli näitering, kus varemalt olid hästi õnnestunud
vaid sõnalavastused, enneolematule riskile proovida jõudu klassikalise operetiga? Üks kindlaid põhjusi oli imepärase häälega Margarita
Lombak, hilisem Voites, kes õppis bibliograaﬁa osakonnas ja kel olid
selged eeldused laulda peaosa Kannikest – ta oli oma imepärase häälega
üle linna tuttav juba koolipidudelt. Ja nagu hilisem elu näitas, suunaski
Kannikese roll ta suurele uhkele lavakarjäärile. Kunstnike rollidesse
leidus sobivaid kandidaate endistest või tookordsetest meeskoori lauljatest: August Luur, Kalju Luts, Villu Astok ja Jaan Saul, Ninoniks
arstitudeng Kitty Leivald. Kokku sai antud kolm etendust, mis rahvale
ülimalt meeldisid, sest see kõik tuli hästi välja!
Õige huvitavaks läks elu siis, kui algasid proovid koos kõigi osatäitjatega Vanemuise laval ja kui saime teatrist kostüümid. Riided olid
Naiskoori kaheksa lauljat operetikooris. Lauljatel olid etenduste jaoks
meil kohe kahed, kuna vaatuseid oli kokku kolm. Pääsesime lavale päsaadud teatrist lausa kaks erinevat kostüümi. (erakogu)
rast korralist etendust, kella kümne, üheteistkümne paiku, nii et meie
proovid lõppesid pärast südaööd. Uneaega jäi väheks. Aga kõik olime
Kuidas naiskoor operetis osales
noored, oli kevad Tartu peal ja suutsime uskumatult palju, osaleda
Mu kolmanda kursuse tudengipõlves, 1957. aasta kevadsemestril juh- mitmes isetegevuskollektiivis ja samas õppida eriala, sooritada eksamid,
tus omamoodi vahva lugu. Nimelt tuli Vanemuise dirigent Valdeko arvestused, koostada kursusetööd. Kehtis põhimõte „Gaudeamus igitur
Viru aulasse naiskoori proovi teatega, et ülikooli näitering Haim Drui juvenes dum sumus!“
— Valve-Liivi Kingisepp (Presjärv)
juhendamisel on otsustanud lavastada Imre Kalmani opereti „Montmartre’i kannike“ ja palus, et naiskoorist tuleks kaheksa lauljat (igast
Mälestusi kogus: Kertu, II alt
häälerühmast kaks) operetikoori koos meeskoori kaheksa lauljaga laul-

Opereti peaosatäitja Margarita Lombak, hilisem Voites, oli üheks põhjuseks,
miks ülikooli näitering julges riskida klassikalise operetiga. (erakogu)
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„Carrambolina, Carramboletta! Kes embab sind, sel kaob kõik aeg ja ruum!“
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Koorijuhtide olevikust ja tulevikust
Möödunud aasta üks kõige levinumaid fraase siinse koorielu illustreerimiseks oli „lilled ja kommikarp“.
See kasvas välja Praxise mahukast uuringust, mille abil selgitati välja, milline on meie koorikollektiivide
ja nende juhtide seis. Uuringu kokkuvõttes tõdeti, et vaja on suuri muutusi, samas on koorijuhtide järelkasvu nappusest räägitud juba aastaid. Selleks puhuks võtsime ühendust valdkonna esindajate ja noorte
koorijuhtidega ning küsisime neilt, mida edasi saaks teha.
Meie küsimustele vastasid Eesti Koorijuhtide Liidu esimees Heli Jürgenson; 2019. a noorte koorijuhtide
konkursi võitja, dirigent ja helilooja Pärt Uusberg; aasta noor dirigent 2019, segakoori HUIK! peadirigent
ja G. Otsa nim Tallinna muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent Ingrid Roose
ning Eesti Kooriühingu tegevjuht ja Eesti Raadio Laste Laulustuudio dirigent Kaie Tanner.

Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Muusikaõpetajate Liit saatsid ministeeriumitele
kirja teadvustamaks, et koori- ja orkestrijuhtide kogukond
vananeb ning seetõttu ei suuda 2034. aasta laulupidu enam
ootustele vastata. Milline on Teie arvates laulupidude tulevik?

tõstaksid ja hoiaksid koori taset. Kui aga koori peamiseks väljundiks
on kord nädalas koos käia, aasta peale paar uut lugu õppida ja kvartalis
korra esineda, on tase juba lastud nii alla, et ka laulupeo repertuaar
tundub kui pangetäis külma vett.

Heli Jürgenson: Ma tahaks ju loota, et laulupidu püsib ikka sellisena,
nagu ta on praegu ja nagu ta mingis mõttes algusest peale on olnud.
Meie murekiri oli kantud just nimelt sellest, et noori dirigente tuleb
peale hästi vähe. Me näeme ohumärki selles, et kui üle Eesti ei jagu
piisavalt haritud koorijuhte, muutub laulupeo repertuaari omandamine
väga keeruliseks ja laulupeol on reaalne oht jääda ühislaulu harrastavaks ühehäälsete laulude laulmise kohaks. Selliseid alternatiivseid ühislaulmise vorme on meil laulupeo kõrval väga palju, nii et laulupeolt
ootaks ma ikkagi seda koorilaulu kontserdi nägu ja sisu. Aga kui pole
inimesi, kes oskavad koorilauluharrastusel elu sees hoida mitmehäälse
lauluna, ükskõik, kas see repertuaar on siis lihtsam või keerulisem, siis
see muutub problemaatiliseks. Me ei näe praegu lauljate arvu vähenemist, pigem vastupidi, aga me näeme tegelikult ikkagi tervet põlvkonda
koorijuhte, kes läheneb pensionieale – see on arvuliselt niivõrd suur.
Samas olles reaalselt olnud õpetaja Otsa koolis 25 või rohkem aastat –
kui noori peale ei tule, ei ole arvud pensionile jääjate hulga ja uue
põlvkonna tulijate hulga vahel lihtsalt balansis.

Kaie Tanner: Mina usun siiski, et 2034. aasta laulupidu ning ka 2064.
aasta oma toimuvad kunstiliselt vähemalt sama kõrgel tasemel kui täna
ning kõnetavad ka ühiskonda sama palju. Loomulikult tähendab see, et
selle nimel tuleb palju tööd teha, kuid me oleme selleks valmis. Oluline
on mõista, et laulupidu ei ole ühekordne projekt – meilt on juba küsitud, et miks ometi peaks koore ja dirigente ka laulupidude vahelisel
ajal toetama, las õpivad enne pidu lihtsalt laulud ära ja lähevad siis kuni
järgmise peoni laiali. Koorid ei ole ainult laulupeokontserdi esinejad,
vaid väga lai ühiskondlik, rahvahariduslik ja vaimset tervist tagav liikumine, mille kunstilise taseme ja toimimise tagab ainult järjepidevus.
Aga kui me saame kooride tööle toetuseks lisaks lauljate enda panusele
ka riigi ja kohaliku omavalitsuse abi, olen laulupidude tuleviku osas
üsna optimistlik – see on eestlastele nii oluline nähtus!

Eelmisel aastal avaldas Praxis suurt meediatähelepanu pälvinud uuringu,
mis keskendus laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kooride, rahvatantsurühmade, muusikakollektiivide ning nende juhendajate olukorrale.
Milliseid tundeid see uuring teis tekitas?
Pärt Uusberg: Pean tunnistama, et ma tegelikult ei tea, mis on laulu- HJ: See ei tekitanud sel korral minu jaoks mingeid erilisi tundeid, sest
pidude tulevik. Siin ja praegu otsustades ütleb sisetunne, et kõik ikka Praxise uuringule eelnes tegelikult 2016. aastal Koorijuhtide Liidu
muudkui jätkub, ja tundub, et eestlase jaoks on laulupidu midagi nii korraldatud uuring oma liikmete hulgas, kus me saime ka üle poolte
loomulikku ja omast, et raske oleks ette kujutada, et ühel päeval meil koorijuhtide käest vastused, mida me lasime samamoodi analüüsida.
ei olegi laulupidusid. Kuna ma ei ole ka poliitik ega ka rahvastiku- Tegelikult teadsin seda olukorda palju varem ja just nimelt meie uurinteadlane või muu taolise ala peal, kes oskaks prognoosida tulevikku gu tulemusi tutvustamas käies said tantsijad indu: nendel selline uuring
olemasolevate arvude põhjal, siis muidugi võib ka mu sisetunne eksida puudus ja siis sellest sündis tegelikult kogu see Praxise algatus. Seal
ja probleem võib olla tõsisem, kui võib-olla täna see meile tundub. See uuringus oli veel teine osa juures, mis puudutas ka kooride majandusvõib olla sel juhul midagi sarnast kliimamuutustega. Eks ikka on raske likku jätkusuutlikkust või õigemini suutmatust. Aga see, et dirigentide
uskuda, et võib-olla mõnekümne aasta pärast võib olla elu siin planee- palgad on niivõrd ebaühtlased, kui nad on mitteametlikult tasustatud
dil paljudes kohtades juba üpris keeruline kui mitte võimatu, kui veel või et sotsiaalseid garantiisid pole – see oli juba teada. Tegelikult suur
siin ja praegu kulgeb kõik suures plaanis kenasti …
küsitlus saigi selleks korraldatud, et ministeeriumi tasandil ikka püüda
leida lahendusi, kuidas seda olukorda parandada. Uuring oli vajalik,
Ingrid Roose: Ma kindlasti ei usu või pigem keeldun uskumast, et et astuda järgmisi samme, et saaks üldse mingeid lahendusteid otsima
laulupidu välja sureb, kuid taseme osas oleme raskete valikute ees. Kui hakata.
ma võtan näiteks ka viimase laulupeo, siis naiskoorides on kindlasti
väga suur mure kooriliigi hääbumine, kuna dirigendid on ikkagi val- PU: Eks olen selle üldise olukorraga tuttav ka juba varasemalt nii-öelda
davalt kõrges eas või sinna lähenemas. See aga omakorda tähendab, et juttude põhjal, nii et see uuring otseselt ei üllatanud mind, vaid tõi lihtka koorilauljad on temaga sarnases eas, sest noor naine sellise dirigendi salt selgemini ja arvudes esile Eesti koorimuusika valdkonnas toimuva.
käe alla naljalt ei tule: põhjus ei pruugi olla üldsegi dirigendi halvas
töös, vaid pakutava energia erinevuses. Samuti ei pruugi kõrges eas IR: On äärmiselt tervitatav, et dirigentide ja tantsujuhtide kesist oludirigendid olla enam nii nõudlikud ning kindlasti ei jätku neil energiat korda tuuakse aina enam pinnale, täpselt nii, nagu ka uuringust selgus,
viia koori välja esinema, reisidele ja pakkuda neile väljakutseid, mis on juhid vananemas ja noored selle ameti peale tulla ei taha, sest palka
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selle eest ju ei maksta. Samas tundub see kahjuks praegu minu jaoks
veel ainult jutuna, teeme uuringuid ja planeerime palgatõusu, kuid olukord on tegelikult juba väga kriitiline. Töötades Otsa koolis dirigeerimisõppejõuna näen ma reaalsust, kaks uut õpilast aastas, sama olukord
muusikakeskkoolis. Selleks ajaks, kui me midagi vaikselt käima saame,
oleme tegelikult dirigentidest tühjad.
KT: Ma kuulusin ise uuringu ettevalmistajate hulka, nii et esimene
tunne oli muidugi rõõm selle üle, et vastajaid oli palju. Tulemus – et
kooride eelarved on väikesed ja juhendajate palgad samuti – oli minu
jaoks üsna ettearvatav, aga positiivselt üllatas, et enamiku koorijuhtide
sissetulek ja majanduslik hakkamasaamine olid täiesti normaalsed.
Paraku tuleb see sissetulek praegu kahjuks muust tegevusest, mitte koorijuhi omast, ja see ongi põhjus, miks koorijuhte järjest vähemaks jääb.
Samast uuringust selgus, et vaid 15% juhendajatest on alla 35-aastased.
Miks noorte osakaal nii väike on?
HJ: Minu arvates on see tekkinud ühest küljest aja märgina, põlvkondade vahetuse moment. Väga paljud need dirigendid, kes täna lähenevad pensionieale ja on kuuekümnesed, kes on tulnud sealt üheksakümnendatest ja taasiseseisvumisajast koos kogu selle ajaloo muutumisega,
ei ole oma eriala eest osanud küsida väärilist tasu. See on olnud kõik
missioonitundel õhinapõhine, aateline tegevus: Eesti on vabaks lauldud ning siis kõigile tundub, et koorilaul on see harrastus, mis peakski
käima eluõiguste juurde. Aga reaalselt ei ole taasiseseisvumisajaga Eesti
tööturule tekkinud ametit nimega koorijuht ja see on minu meelest
suurim probleem: kõik, ka harrastajad ise tegelikult võtavad seda täna
sellisena, et see ongi harrastus, ka dirigendi jaoks. Me püüame seda
seisukohta muuta: dirigent, kes on väga-väga palju aastaid õppinud seda
eriala, teeb tegelikult tööd. See väärib tasu, tunnustust ning ka sotsiaal-

seid garantiisid – tema jaoks pole see harrastus. See on ühiskondlikult
niivõrd laialt levinud väärarusaam asjast: ainult selle aatelise ja õhinapõhise suhtumisega võib tööd teha, aga millestki peab see inimene
ka elama. Tänapäeva noored valivad oma eriala ja töö ikkagi hoopis
teiste põhimõtete järgi: ta peab looma pere ja soetama kodu. Vajame
kindlasti noori andekaid muusikuid, kellel on missioonitunne ja väga
sügav soov tegeleda kunstiga, muusika- ja laulupeokultuuriga, aga Eesti
ühiskondlikus mõtlemises tuleb väga palju muuta. Tööturule tuleb
lihtsalt luua koorijuhi ametikoht ja sellest peavad saama aru nii riigi
esindajad, kohaliku omavalitsuse juhid, üldhariduskoolide direktorid
kui ka kõik täiskasvanud harrastajad.
PU: Jällegi pean ütlema, et ma tegelikult ei tea sellele küsimusele vastust. Mul on vaid hüpotees. Viimasel ajal on räägitud, et põhjus peitub
tõsiasjas, et koorijuhina on raske ära elada ja et tänapäeva noor mõtleb
pragmaatilisemalt. Minu sisetunne ei taha sedagi millegipärast uskuda.
Mul on tunne, et muusikat ei ole kunagi mindud õppima selleks, et
füüsiliselt üleliia rikastuda, magnetiks on ikka olnud muusika ise kui
üks imeline nähtus, millest osa saamisel vaimsel rikastumisel ei ole
otsa ega äärt … Mul on raske uskuda, et tänapäeva noor üleliia erineks
mõne muu aja noorest (kuigi ega see ju ka päris välistatud ei ole), küll
aga on mul tunne, et koorilaul ja koorijuhi roll meie ajal ei ole lihtsalt
enam sedavõrd populaarsed, kui need olid ehk varasematel aegadel.
Tänapäeva noorel on valikuid oluliselt rohkem. On omamoodi ime, et
laulupidu kui selline püstitab endiselt osalejate ja publiku rekordeid. Ses
mõttes on siin iseenesest kummaline vastuolu … Aga mulle tundub, et
mida aeg edasi, seda väiksemaks on muutumas noore muusika huvilise
side näiteks eesti koorimuusika kullafondiga. See on ka ühtlasi paratamatu, kuna muusika ja aeg käivad muutuste jões alati sujuvalt käsikäes.
Tänasel päeval kõnetab Mart Saare, Cyrillus Kreegi, Tuudur Vettiku

Dirigent Triin Koch Tartu Laulupeol. (Kristel Pallasma)
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või Konstantin Türnpu koorilaul pigem väheseid, koori muusikast läbiimbunud huvilisi, kui võib-olla pool sajandit tagasi tekitasid need
laulud kuulajates palju vahetumat sidet. Nii et äkki lihtsalt koorilaul
meediumina ja koorijuht staatusena ei ole tänapäeval enam nii erilised
nähtused kui varem? Aga see on ainult hüpotees ja teisalt, kui vaatan
kasvõi ringi oma põlvkonnas, siis tundub, et aktiivseid, tõsimeelselt
oma ala armastavaid noori koorijuhte on vägagi palju; aga ilmselt on
seegi nii-öelda optiline pete, kuna arvud räägivad vastupidist …
IR: Nagu ma ka eelmises vastuses viitasin, siis suurimaks mureks on
kindlasti palgaküsimus ja see ei ole valuline teema mitte ainult nendele
noortele, kes õppima ei taha tulla, vaid see on keeruline ka minu põlvkonna jaoks, kes me alles mõned aastad tagasi oma õpingud lõpetasime.
Dirigeerimise eriala ei paista praktiline mitte kuskilt küljest. Täpselt
nii, nagu naljatledes öeldakse, et see amet on justkui hobikorras ja
entusiasmi pealt, täpselt nii see ka on. Selleks, et mingigi palk kätte
saada, pead sa kindlasti olema mitme töökoha peal ja paljudel juhtudel
ka teise ameti peal, mis maksab sinu maksud. Tänapäeva noored aga
on targad ja kalkuleeritud, sest elu läheb aina kallimaks. Teine põhjus
on ka töötamise võimalused: suuremates linnades on kohad hõivatud
ja koore juba liigagi hulgi. Väiksemates kohtades aga pole inimesi ja
pole ka elu, kõik kolib linnadesse. Kui ma mõtlen enda peale, siis ei ole
kunagi tulnud pähe minna väiksemasse linna või alevisse koori tegema, sest minu elu on Tallinnas ning sellist missioonitunnet, et kolida
kuhugi väiksemasse kohta elama ja hakata seal muusikaelu vedama,
mul kahjuks ei ole.
KT: See on suhteliselt loogiline, kuna koorijuhtimise ja koolimuusika
eriala õppijate arv on väga palju vähenenud, võrreldes 30 aasta taguse
ajaga. Kui kunagi lõpetasid 10–15-pealised koorijuhtide kursused, siis
praegu on kursusel 2–3 inimest, ja nii juba aastaid. Selge see, et kui
koorijuhte-muusikaõpetajaid enam piisavalt palju juurde ei tule, siis
olemasolevate keskmine vanus järjest tõuseb.
Kuidas tuua rohkem noori koorijuhtimist õppima?
HJ: Eks noored tegelikult võiksid seda ametit ju ikkagi kaaluda ja kõik
need õpetajad, kes noori laste muusikakoolides ja koorides juhendavad,
võiks neid andeid märgata ja suunata sellele erialale. Kuni midagi ei
muutu tööturul või mõtlemises, et see amet ei ole prestiižikas, või lihtsalt amet ei võimalda äraelamist, siis on väga raske leida sellele õigustust.
Mina olen näinud oma õpetajakarjääri jooksul neid noori, kelle vanemad on muusikud ja kes väga sihikindlalt teades, mis neid elus ootab,
siiski ilma muusikata oma elu elada ei saa ja on muusikuks otsustanud
saada. Aga neid lihtsalt ei ole piisavalt palju. Sama olukord on meil
ju õpetajatega mistahes erialal, aga ka muusikaõpetajatega: kui Eestis
ligi 60% kooridest on koolikoorid, siis muusikaõpetajatel on ju veel
suurem vastutus. Kui lapsed koolis ei laula kooris, siis täiskasvanuna
neist tegelikult juba väga häid lauljaid ei saa. Meie suurim murefookus
tuleks tegelikult suunata just üldhariduskoolide muusikaõpetajate ja
seal töötavate koorijuhtide poole, et seal oleks väga palju järelkasvu,
head ja kvaliteetset sealjuures.
PU: Mina näen siin sisuliselt vaid üht teed: väga olulised on kõik sugused inspireerivad koorilaulu keskkonnad noortele. Parimad näited on
toimivad noortekooride stuudiod. Ehk siis mitte kohustuslik koorilaul
koolikoori formaadis, vaid vabal tahtel põhinev kooristuudio, mis pakub noorele koorilauljale niivõrd palju kirkaid kogemusi ja emotsioone, et ta hakkab vaikselt mõtlema, et mis oleks, kui läheks ka õppima
koorijuhtimist. Kui see minu teha oleks, siis ma panustaks veel enam
üle-eestiliste noortekollektiivide arengusse (looks neile paremad ma-
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janduslikud võimalused tegutsemiseks ja kannaks hoolt selle eest, et
need koorid nii-öelda õitseksid – juba ainuüksi nendest kooridest võiks
tulla omajagu uusi noori koorijuhte). Samuti on väga olulised koorid
à la Ellerhein või rahvusooper Estonia poistekoor jmt. Tean omast käest,
kuidas noorena kogetud kirkad emotsioonid viisid mind õppima seda
ala: tänu Raplas minu ema Riinimanda koorides ja Eesti Koolinoorte
Segakooris kogetule ma tegingi otsuse minna õppima koorijuhtimist.
Koorijuhid saavad ikkagi eelkõige kasvada välja orgaaniliselt koorimuusika keskkonnast. Ja Raplas oli näiteks nii, et pärast mind läksid
riburada pidi 3–4 inimest veel õppima koorijuhtimist, nii et tekkis
selline ahelreaktsioon: me inspireerisime üksteist eriala valikul. Selleks,
et tekiks taoline justkui positiivne voog, on vaja aga inspireerivat keskkonda.
IR: Kindlasti on oluline teavitustöö koorijuhi ametist, ega enamasti
sellest ju palju teata. Oleme just praegu Otsa kooli koorijuhtimisosakonnaga alustamas videosarja, mis toob erialale pisut rohkem tähelepanu ning näitab ka meie tegemiste telgitaguseid. Aga nagu ka eelnevalt mainitud, siis meie aina kallinevas elus ei ole võimalik hobikorra
ja entusiasmi pealt tööd teha ja kui selle ameti ainukene ellujäämise
võimalus on see, et sa pead töötama korraga viie koori juures ja õpetama kahes koolis, siis ei jää lihtsalt ellu. Seega ega enne tule ka rohkem
noori seda ametit õppima, kui pole saavutatud vettpidavat süsteemi,
mis näitab, et kõik on ka jätkusuutlik ja pakub sulle pärastises elus
rahalist turvatunnet.
KT: Mul oleks väga hea meel, kui sellele küsimusele kindlat vastust
teaksin. Oleme seda aastaid arutanud mitmetes töörühmades, juhatustes, nõukogudes ja ümarlaudadel, küsitlenud ka noori endid. Mulle
tundub, et peamine tegur erialavalikul on ikkagi see, kas selle erialaga
on võimalik teenida normaalset töötasu ja pidada peret üleval, milline on selle eriala ühiskondlik maine. Kui noor inimene näeb ja teab,
et koorijuhina ta palka ei saa, miks ta siis seda eriala õppima peaks?
Missioonitunne pole loomulikult kuhugi kadunud, aga selle peal ei
saa ju ka lõputult liugu lasta. Muusikaakadeemias oli kunagi käibel
nali, et koorijuhtimise ja koolimuusika erialal võiks sisseastumiseksamid asendada abikaasa palgatõendi esitamisega (selle mõttega, et selle
eriala õppijat ikka tulevikus keegi üleval peaks). Minu Otsa kooli ja
muusikaakadeemia koolikaaslastest paljud töötavad muusikaõpetajate ja
koorijuhtidena, aga nende seast on tulnud ka ajakirjanikke, ametnikke,
kultuurikorraldajaid, joogatreenereid, lauljaid, orkestrante, lasteaiakasvatajaid, klienditeenindajaid … Kui koorijuhil oleks normaalselt
tasustatav töö, jäänuksid paljud selle eriala inimesed ilmselt ka koorijuhtimise juurde! Aga jah, muidugi on arusaadav, et osa üliõpilasi
saabki õpingute ja töö käigus aru, et see eriala pole ikka päriselt nende
kutsumus, ja vahetab elukutset. Oleme teinud suurt tööd, et dirigentide palgatoetusfond sünniks ja lõpuks sellel aastal see tulebki. Ma väga
loodan, et sellest on suur abi! Korraldame Kooriühinguga ka noorte
dirigentide konkursse (möödunud sügisel osales 22 noort koorijuhti
ehk rekordarv!) ja erikontserte, anname välja noore koorijuhi aastapreemiat, kutsume neid erinevate projektide kunstilisteks juhtideks,
jagame infot rahvusvaheliste stipendiumide kohta. Väga vahva oli 2017.
aasta noorte laulupidu, kus paljud noored koorijuhid üldjuhiks said
ning nii eelproovides kui ka peo dirigendipuldis suurepärast tööd tegid.
Meil on tegelikult praegu hulk ägedaid, inspireerivaid ja kunstiliselt
heal tasemel noori koorijuhte, häda on ainult selles, et neid oleks palju
rohkem vaja!

Praxise uuring näitas seda, et juhendajate töötasu jääb kõige sagedamini
ühe kollektiivi kohta 51 ja 100 euro vahele ja üldiselt ei ole kollektiivi
juhendamine juhendaja ainus töö. Kuidas saavad koorid head taset
säilitada, kui juhendajad peavad end jagama mitme töökoha või
kollektiivi vahel?
HJ: Kõik oleneb ju tegelikult sellest dirigendist: koorid on ikka dirigendi nägu, mõnel dirigendil on natuke parema ettevalmistusega lauljatega koore ja natuke nõrgemaid. Väga palju on võimalik inimesi arendada, sõltub nende pühendumise astmest. Ma arvan, et meie parimad
isetegevuskoorid on siiski väga tugevad, korralikud kontsertkoorid,
kellega annab väga palju ära teha. Professionaalseid koore vaevalt meil
Eestis rohkem juurde tuleb, see ei ole väga realistlik. Nende tublide
harrastajatega on võimalik jõuda ikkagi kunstiliselt väga kõrgele tasemele, aga see eeldabki väga head tööd, väga head käsitööoskust sellel
alal, head vokaalõpet ja dirigeerimisõpet ja üldse kõike, mis kooritöö
juurde käib, suhtlemispsühholoogiast kuni väga tugeva organiseerimisvõimeni – korduvalt olen nimetanud seda eriala nagu kümnevõistleja
omaks, et see tähendabki väga-väga suurt tööd iseendaga ja väga palju
muusikatundmist. Heal dirigendil, hea haridusega dirigendil on tegelikult siiski väga palju võimalusi kooride kunstilise taseme tõstmiseks ja
hoidmiseks, aga sõltub muidugi sellest lauljaskonnast ka ja võimalusest,
kui suur valik lauljaid valida on.
PU: Selge on see, et nii ehk naa peabki ainult koorijuhina töötav inimene juhtima mitut kollektiivi. Olgem ausad, kui näiteks üks dirigent,
kes veab kord nädalas harjutavat harrastuskoori, saaks Eesti keskmist
kuupalka, siis oleks seda ju ilmselgelt liiga palju. Teisalt praegused tasud
on jällegi ilmselgelt liiga madalad ja seejuures tihtilugu ka ebaprofessionaalselt makstud (ilma lepinguta ümbrikupalga näol), kuigi just
praegu vägagi intensiivselt on asutud kõike seda professionaalsemaks,
väärikamaks muutma (eesotsas Eesti Kooriühingu ja Eesti Koorijuhtide
Liiduga). Kui keegi töötab vaid koorijuhina harrastussfääris, siis ilmselt
ongi üpris loogiline, et ta peabki juhtima vähemalt 2–4 koori, et normaalselt ära elada. Kutselise koori dirigent töötab igapäevaselt kooriga ja
see on teine töö, teine tasu. Kui keegi ei soovi juhtida rohkem kui ühte
koori, siis paraku on see paratamatu, et ta peab töötama kusagil veel
( ja ma arvan, et on ka inimesi, kes täitsa heal meelel töötavadki mitme
ala peal). Mina isegi töötan mitme ala peal ja minu peamise sissetuleku
moodustab helilooming, koorijuhtimise tasu on ilmselgelt sekundaarne
minu puhul, aga minu jaoks on see tegelikult suures plaanis okei, kuna
annangi endale aru, et mu põhitöö on helilooja ning selle kõrvalt olen
praegu seotud kahe kooriga (kammerkoor Head Ööd, Vend ja Rapla
Gümnaasiumi noortekoor Riinimanda), kelle mõlemaga kohtun kord
nädalas. Tõsi, loomulikult ei piirdu koorijuhi töö vaid kord nädalas
proovide tegemisega, vaid sinna juurde läheb hulk aega proovide ettevalmistamiseks, kavade välja mõtlemiseks, nootide paljundamiseks,
koosolekuteks jne. Mina arvan, et võib-olla olekski kõige ausam, kui
koorijuhil oleks teada tema tunnitasu ja siis igal hetkel, kui ta koori
asjadega tegeleb (ka kooriproovi välisel ajal), paneb ta oma „taksomeetri“ käima – sellest kooruks välja aus tasu tema tööle. Kuna mina siiani
ei ole seda „taksomeetri“ ideed reaalsuses rakendanud, on mul raske
öelda, mis see aus hind siis tegelikult oleks näiteks ühe harrastuskoori
juhtimisel. Igal juhul peaks see olema kahtlemata oluliselt rohkem kui
50–100 eurot, aga teisalt loomulikult mitte ka tuhandetes eurodes.
IR: Ei oska kahjuks sellele küsimusele kuidagi vastata. Ma ei arva, et
koorijuhi seitse ametit peaks olema seotud koori taseme säilitamisega,
minu arvates on siin pigem oluline küsimus, kuidas peaksid dirigendid
ja muusikaõpetajad enda vaimset tervist ja elurõõmu säilitama? See, et
dirigent ja muusikaõpetaja teeb nädalas kuuel õhtul erinevat kollektiivi

on üks asi, proov kestab vahemikus 1,5–3 tundi. Mure algab sealt, et
kõik need proovid, kavad, kontserdid ja väljasõidud tuleb ka ju ette valmistada. Palju sellele aega kulub?
KT: Kooritöö koormus sõltub väga palju koorist. On ju täiesti selge,
et kui juhatad näiteks mudilaskoori, mille proovid toimuvad üks tund
nädalas tund aega, siis selle eest ei saa ega peagi täistöökoha palka saama ning on loomulik, et teed midagi veel. Aga normaalne on saada
oma töö eest korralikku tunnitasu, mille Koorijuhtide Liit on ette
näinud ja juhatada siis näiteks 4–5 koori, kui seejuures sinu nädalane
töökoormus 40 tundi ei ületa. Probleem tekib siis, kui inimene teeb
8 tundi päevas oma põhitööd, et ära elada, ning siis juhendab õhtuti ja
nädalavahetusel koore, mille eest ta mingit tasu ei saa. Siis kasvab tema
nädalane töökoormus kiiresti 50–60 tunnini ja rohkem (koori puhul
lisandub ju prooviajale ka ettevalmistus, kontserdid, juhatuse koosolekud, repertuaari koostamine, kavade koostamine, sageli ka kontsertide
ja kontsertreisi korraldus, täiendkoolitus jne), inimene väsib ja põleb
läbi ning paraku loobub koori(de) juhatamisest.

Mis peab koorijuhtide ja kollektiivide olukorras muutuma?
HJ: Ennekõike peab seesama kollektiiv ise teadvustama seda, et dirigent teeb tööd, et see on ametikoht, mis väärilist palka vajab, ja kollektiivil endal tuleb sõlmida dirigendiga tööleping. Dirigenditöö peab
saama ametliku töölepingu ja väärilise palga ning siis on võimalik
kuidagi sellel tööturul ka tänastele noortele tõendada, et see amet on
väärikas, sellega on võimalik ära elada – tulge, noored, õppima seda
eriala! Meil on ju suurepärased koolid, meil on suurepärane laulupidu,
head heliloojad, palju eesti koorimuusikat. Ma arvan, et Eesti on üks
väheseid riike, kus koorimuusika ühiskondlikus elus nii paljusid inimesi
kõnetab läbi laulupeo või läbi harrastuse. Aga sõnum peab olema see, et
dirigent ise ei ole harrastaja, vaid oma eriala spetsialist, kes on õppinud
väga palju aastaid.
PU: Olen poolt, et professionaalsed töölepingud ning ﬁkseeritud tunnitasu vastavalt koorijuhi kutsestandardile on tervitatavad muutused,
mille poole praegu ka üheskoos liigutakse. Kui see minu teha oleks, siis
ma toetaks väga mingisugust taolist programmi, kus kooridele pakutaks tasuta ruume kooriproovide läbiviimiseks. Et oleks mingisugune
fond, mis panustaks sellesse, et harrastuskoorid, kes niigi elavad nii-öelda
peost suhu, saaksid harjutusruumid tasuta. Olen kuulnud, et mõningates kohtades see nii ongi, aga vähemasti Tallinnas on ametlikud üürihinnad ikka väga kõrged (samuti kirikute rent …).
IR: See kõik, mis peab muutuma, on juba praegu tegemas suuri samme.
Peamiselt peab muutuma see, et koorijuhi tööd hakatakse väärtustama
nagu iga teist, väärilise ja ausa palgaga. Siis tuleb ka noori õppima seda
ametit ja annab neile ka motivatsiooni liikuda teistesse linnadesse seda
tööd tegema.
KT: Eelkõige peab tekkima arusaam, et koorijuht on professionaal
ja koorijuhtimine on päris töö, mille eest dirigent peab palka saama.
Lisaks peab see palk olema mitte ümbrikus, vaid seaduslikult makstud,
et inimene saaks ka puhkusetasu, emapalka, pangalaenu ja tulevikus
pensioni. Teiseks peaks koorilaulja mõistma, et tema panus oma koori
töösse on samuti vajalik. Praegu juhtub sageli, et inimene maksab tennisetunni või keraamikaringi eest täiesti iseenesestmõistetavalt, aga
eeldab, et koorilaul peaks talle tasuta olema. No ei pea ju, dirigent
peab samuti palka saama ning kooriproov vajab sooja ja valget ruumi –
täpselt nagu tennisetunnis või keraamikaringis. Kolmandaks oleks hea,
kui ka ühiskond laiemalt mõistaks, et koorimuusika on suures osas iseMai 2020 • U-DUUR
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majandav tegevus, mille kasutamise eest maksmine oleks normaalne.
Sageli planeeritakse kultuurisündmusi ja kontserte nii, et kutsutakse
sinna esinema bänd, solist, orkester ning makstakse neile honorari, aga
esinema kutsutud koorilt eeldatakse tasuta tööd – seda ka juhul, kui
tegemist on kunstiliselt kõrgetasemelise kooriga.
Mida saab teha koorilaulja, et oma koorijuhti hoida ja toetada?
HJ: Eks kõike seda sama: koorijuhti hästi suhtuda ja mõistagi seda, et
ta teeb oma tööd. Ja samas, eks see pühendumine muusikale on ikkagi
mõlemapoolne, töösuhe ei saa olla ka ainult kui töösuhe, peab olema
soov koos musitseerida ja areneda. Laulja saab ka omalt poolt oma hea
laulmisoskusega või hea koostööoskusega kooris ju väga palju anda.
Tase tõuseb kooril vastavalt sellele, kuidas iga üksiklaulja pühendub kas
hääleseadetundidele või solfedžotundidele, korralikule kohalkäimisele
või avatud vaatega repertuaarile. Koorilaulja saab ise omalt poolt väga
palju asja parandamiseks ära teha, sest nii nagu öeldakse, on koor täpselt
nii tugev, kui on tema kõige nõrgem laulja.
PU: Koorilaulja peaks mõistma, et koorilaul on harrastus nagu iga
teinegi (olgu selleks ujumine, jooga, võrkpall, saviring) ja mis tahes
harrastus maksab. Maksavad ruumid, maksab treener, juhendaja jne.
Koorimaks peaks olema iseenesest mõistetav ja see summa peaks olema
võrreldav analoogsete harrastustega: näiteks ühe korra ujumise pilet =
5–10 eurot. Kui käid kooris laulmas kord nädalas, tähendab see nelja
proovi kuus ja normaalne koorimaks peaks jääma siis vahemikku 20–
40 eurot. Nii palju, kui mina tean, jääb see tasu pigem vahemikku
5–15 eurot. Olen kohanud ka lauljaid, kelle jaoks jääb üldse arusaamatuks, miks ta peaks veel peale maksma, et ta kooris laulab. Minu
meelest algab väärtustamine pihta just taolisest mõtlemise muutmisest.
Kusagilt võib-olla kooliajast tuleb inimesse kaasa taju, et keegi dirigent
ajab sind kooli peal taga ja mangub laulma tulema, see võetakse kaasa
ka täiskasvanuikka. Võin küll eksida, aga mulle tundub, et enamike

Armastatud dirigenti kannavad koorilauljad ikka kätel! (Kristel Pallasma)
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koorilauljate jaoks ei võrdu koorilaul samalaadse harrastusena nagu
eelpool mainitud ekvivalendid. Arvan aga, et koorilaul on mõneti väga
eksklusiivne harrastus, mille hind võiks olla palju kõrgem. Ehk paneks
see ühtlasi koorilauljat väärtustama ka kohalkäimist, kui ta peaks selle
eest kõrgemat hinda maksma. Ühtlasi on elementaarne, et harrastuskoori eelarve põhiallikaks peakski olema just koorimaks; kõik muu
on juba boonus; aga et üldse koor saaks väärikalt toimida (dirigendile
kohane tasu, ruumi rent, originaalnoodid jne), peaks olema kõigil ühtne
arusaam, et see kõik maksab. Teisalt oleks vaja kõigil mõista, et kui see
sinu jaoks on harrastus, ei tähenda see seda, et see on ka seda dirigendi
jaoks. Dirigent on õppinud oma ametit üksjagu aastaid ja see on tema
jaoks töö.
IR: Oluline on, et kooris laulvad inimesed väärtustaksid natukene
rohkem oma dirigenti, mõistes seda, et nende hobi on dirigendi töö.
Ja kui muude hobide eest ollakse valmis maksma kümneid ja kümneid
eurosid kuus, siis ei tohiks kooris laulmine olla see hobi, mille eest
ollakse nõus kordades vähem maksma. Ma arvan, et iga dirigent võiks
ka koori rohkem oma tegevustesse pühendada, et ka koor oleks teadlik,
mida täpselt see amet endas kätkeb ja mis sellega kaasneb.
KT: Koorilaulja ehk siis üldisemas mõistes tegus koori juhatus saab
koorijuhi heaks väga palju ära teha! Kõigepealt teha koorijuhiga korrektse töölepingu, maksta talle palka, võtta koorielu korraldamine (ehk
siis kõik need esinemiskostüümid, reisid, kontserdid, rahataotluste
kirjutamine jne) enda peale ning jätta koorijuhi teha kunstiline töö.
Ja loomulikult võiks koorilaulja ka käia regulaarselt proovis kohal (et
koorijuht ei peaks puudujaid taga otsima), planeerida esinemiste ajad
oma kalendrisse ja arvestada nendega, märkida koorijuhi märkused
proovis nooti sisse, õppida vajaduse korral vahel kodus partiisid jne.
Küsisid: Kertu, II alt, ja Lisete, II sopran

Prooviruumis kõneldakse …
Mis noodis on kirjas, see …
Triin: „Kui te head lapsed ei ole, siis me hakkame kohe laulma „Nüüd
Triin („Ma kuulan“) viimase lk kohta (lugedes): „„Rõõmsalt, süütult,“ ma tean“!“
õigete nootidega.“
Kaisa („Cana-ﬁta“): „Kui sa loed lööke, siis tekib tunne, et oled iseseiTriin („Ma kuulan“): „Meno mosso (morendo) tähendab vähem lii- sev naine, kes ei vaja dirigenti.“
kuvalt surres!“
Triin („Bogoroditse“): „Koorilaulus põhiülesanne on võidelda, kus
Triin („Ma kuulan“) soprani alguse käigu kohta: „Mänglev … mitte võimalik, kus võimalik, kus vajalik.“
Triin („In meeres mitten“): „Mingi elementaarne musikaalsus on teis
joodeldamine.“
Triin („Aegade aias“): „Võtan ära hingamise, kui te ei lähe õigel ajal kõigis olemas.“
edasi!“
Triin: „Selles mõttes tegite õigesti, et ma ei öelnud aldid ja laulsite
Kaisa („Kadrilaulud“): „Nagu maksapasteet – massakadrikargamine.“ nagu sopranid:“
Triin („Luz y paz“): „Sest kuskil mujal on error ja ponga-joo.“
Triin („In meeres mitten“) peale ise ette laulmist: „See läks väga vaTriin („Zwei Beter“): „Mis me teeme? Ütleme „halleluuja“ ja laulame les helistikus … Aga vähemalt oli emotsiooni … nagu teie tavaliselt
16ndik pause edasi.“
pakute.“
Triin („Zwei Beter“): „Kui me laulame „ih saage oih“, siis me läksime Lembi („Kevadkillud: 4. Toominga all“): „Lehepöördel on sul väike
just läti keele peale üle.“
amneesia ja kõik läheb õnnelikult edasi.“
Häälerühmaspetsiifilisi tähelepanekuid
Triin („Ma kuulan“) II aldile: „Te olete mitte ööbikud, vaid nagu
jänesed puu all surres.“
Unt („Tiivad“, II aldi soolo kohta): „See oli nagu näkku otse.“ Triin:
„II alt ongi meil selline.“
Triin („Tiivad“) I aldi soolo kohta, seda hüpetega illustreerides : „I alt,
te olete nagu mingid jaamaülemad, kes hüppavad kuskilt välja, et mis
te istute siin!“
Triin („Tiivad“) II aldile: „Mis te teete? Laulame lihtsalt valesti!“
Triin („O come, o come, Emmanuel“) otse saatehäälte poole pöördudes: „(II a) Te kõlate imelikult, (II s) te kõlate veel imelikumalt ja (I s)
te kõlate nagu teil oleks kogu aeg midagi häda.“
Kui lauljad vajavad julgustust
Triin („Kurb Tuljak“): „Ma luban teile – see on haige!“
Triin („Surgit dorpatum: Est homo terra“): „Ma ei õiendagi, lähen
lihtsalt hasartseks.“

Ka dirigent on inimene
Triin: „Ja esimene laul täna on … mitte see!“
Triin („Tiivad“): „Ärge venige nagu mingid kapsarullid!“
Triin (Holsti „Ave Maria“): „Te peate lihtsalt mulle andma aumärgi või
tegema ausamba mu lõputu kannatlikkuse eest.“
Triin („Suvemotiivid: Suveöö“): „Läks katus natuke sõitma. Mis seal
ikka …“
Triin: „Täna on nii, et me läheme lahku. Mina ja teie.“
Triin: „Ja meeskooriga koos – olge palun vait!“
Triin („Natal“): „See on jõululaul – meil on pehmed teemad, … pehmed väärtused.“
Triin: „Kõrvitsat („Windy nights“) laulame ainult siis, kui minu loot
leitakse üles!“
Triin („Windy nights“): „Ma pean esimest korda kontserdil prillidega
juhatama. Ma arvan, et see lõppeb freskoga.“
Üles tähendas: Kertu, II alt

Mida teha, et laulmine õnnestuks!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ühest retsepti polegi, aga on palju asju, mis võiks aidata õnnestumisele kaasa.
Enne alustamist oleks soovitav olla täiesti ärkvel ja krapsakas!
Heas tujus ja täiega asja juures.
Alusta laulmist sissehingamisest mitte tühjalt kohalt alustatud noodist!
Ära laula noote, vaid muusikalisi mõtteid ka siis, kui laulad häält lahti harjutustega
(see on ka jupike muusikat).
Mida kõrgemale lähed, seda hoolikamalt jälgi, et kõri, lõug ja õlad oleks vabad
ja soolikad jääksid ikka kõhupiirkonda, mitte ei tõuseks otsaga kurku.
Kui midagi ei õnnestu, pole tingimata vajalik seda ka veel oma näoilmega võimendada.
Vaata dirigenti, tema teab päris kindlasti, mis toimub ja kuidas toimub!
Lõpetuseks – harjutamine teeb meistriks, see tähendab, et käi hoolikalt proovis!
Tekst: Viviane, hääleseadja
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Väljakutse – keskkonnahoid
Elame ajal, kus oleks rumal eirata keskkonnasäästliku eluviisi teemat. Osa meist on kogu oma
elustiili rohereforminud, kuid leidub ka neid, kes globaalsest kriisist suurt numbrit ei tee.
Siiski püüavad paljud keskkonda hoida väikeste teguviiside abil.
Mina kuulun pigem nende paljude hulka, kes on oma harjumustes kuid rõõm oli näha, et ka paljusid naiskoorlasi kõnetas keskkonnasäästtasapisi sisse viinud väikesed muudatused, mis elu mugavust üldiselt likkuse teema enim. Täpsemalt oli väljakutse sisuks vähendada umbes
kuidagi ei vähenda või kui vähendavad, siis minimaalselt. Mõni neist pooleteise kuu jooksul ühekordsete (plast)pakendite tarbimist.
Ma muidugi lootsin, et koor liitub minu ideega samasuguse entuteguviisidest on harjumuseks olnud juba aastaid enne seda, kui neid
keskkonnasäästlikena teadvustasin. Mõne uue elemendi olen juuruta- siasmiga, mis mind alguses valdas, kuid aktiivsus tundus mulle siiski
nud roheteadlikult. Eks vahel tunnen isegi, et mis see minu kui tavalise läbivalt tagasihoidlik. Väljakutses osales vähemal või rohkemal määral
inimese pingutus loeb. Globaalset kliimakatastrooﬁ see ju ära ei hoia. 17 naiskoorlast. Tagasihoidlikule aktiivsusele vaatamata tajusin vaikset
Siis aga taipan, et kui kõik nii mõtleks ja keegi oma harjumusi ei muu- ja rahulikku toetust. Sellegipoolest tabasin ennast üsna ruttu kõhkledaks, siis ei paranekski midagi.
mast, kas viitsin alustatut lõpule viia. Minu puhul üsna tüüpiline käituIgaüks alustab muutustega, mis on talle kas kõige lihtsamini oman- mismuster: alguses ei saa pidama, pärast vedama. Õnneks viitsisin!
Minu jaoks oli väljakutse üks põnevamaid ja positiivsemaid kogedatavad või südamelähedasemad. Olen lõunat oma karbiga kaasa võtnud juba põhikoolist alates. Järgmisena sai harjumuseks juua vett kor- musi osalejatele auhindade hankimine. Lubasin ju tublimatele nende
duvkasutatavast pudelist ja käia poes oma kotiga. Ka terveid ja puhtaid motiveerimiseks teemakohaseid auhindu. Sisimas uskusin, et mul õnkilekotte ei visanud ma niisama minema. Need kolm harjumust on nestub preemiad saada, aga ettevõtete nii suurt vastutulelikkust ma
püsinud siiani. Kui alguses oli kõigi puhul peamiseks eesmärgiks säästa oodata ei osanud. Pöördusin palvega umbes 27 ettevõtte poole ja neist
raha, siis nüüd on lisandunud teadmine ka keskkonnahoidlikkusest. 17 (!) toetasid väljakutset auhindadega. Tunnistan ausalt, et kui esialgu
Rohkem teadlikku tähelepanu hakkasin rohelisele liikumisele pöörama saatsin suure hulga kirju vältimaks tühjade kätega jäämist, siis esimesi
siis, kui asusin omaette elama, veelgi enam aga emaks saades. Meie pere positiivseid vastuseid nähes läkitasin hasardist teele veel mitu kirja.
harjumuste hulka kuuluvad lisaks eelnimetatule ka veel puu- ja juur- Tabasin end vahel mõttelt, et kui keskkonnasõbralik on minust auhinnaviljade riidest kotis hoiustamine ning võimalusel lahtiselt müüdavate kott võimalikult suureks paisutada? Leidsin siiski, et kuna kingitused
viljade eelistamine, nooremal lapsel riidest mähkmete ja lappide kasu- on kõik praktilist laadi ja aitavad oma uutel omanikel liikuda rohelisetamine (minu puhul lisaks korduvkasutatavad intiimhügieeni tarvikud), ma elustiili poole, on priske kingikott õigustatud.
maksi- ja täidetavate pakendite kasutamine (nt pesugeel, toiduõli) ja
Olen rahul, et sellise väikese projekti vedada võtsin. Ehk tõi see
väiksem kogus liha toidumenüüs.
meie kooriellu vaheldust ja veidi teistlaadi suhtlust. Isiklikus plaanis
Kui minu abikaasa ühel päeval teatas, et ta viib oma kollektiivis tundsin suurt rõõmu, et peale pikka pausi taas midagi omaalgatuslikku
läbi prügi sorteerimise väljakutse, tundus see mulle väga laheda ideena. korda saatsin. Usun, et sellised ettevõtmised rikastavad meie koori
Kohe tekkis endalgi isu midagi sarnast korraldada – ühendada meeldiv seltsielu ja omavahelist suhtlust ning toovad meid üksteisele lähemale.
kasulikuga. Koduse emana mul aga töökaaslasi võtta pole, seega tundus Loodan, et leidub edaspidigi neid, kel viitsimist välja mõelda ja ära teha
hea alternatiiv pöörduda oma ideega naiskoori poole. Tol hetkel käivitas midagi, mis meie kooskäimisesse värve juurde toob.
mind pigem idee teha koorina koos midagi lahedat kuivõrd konkreetne
Tekst: Katriin, II alt
tegevus, mida teha. Niisiis selgus väljakutse teema hääletuse tulemusena,
Stiilinäide naiskoorlase keskkonnasõbralikust varustusest:
riidest poekotid, toidukarbid, termostops ja palju muud. (Mariel Luuk)
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Omavahelise mõõduvõtmise lõpus said paljud õnnelikud
ka tunnustatud – fotol üks stiilinäide rikkalikust auhinnafondist.
(Katriin Kersen)

Väljakutse – sügis-tali-kevadsuplus
Sügisel alustasin uue harrastuse, talisuplusega, tegelikult ikkagi sügissuplusega, mida sain
tänu olematule talvele harrastada kevadeni (tõtt-öelda veidi auklikult) ehk normaalsupluse ajani.
Esimeste kordade järel sain vaid imestada, miks ma kõik need aastad varem juba seda ei harrastanud.
Mäletan, et plaanisin küll, aga viimastel aastatel käisin septembris soojematel maadel ja pärast seda oli
üsna lootusetu end külma vette sundida. Üleüldse mõtlesin igasugu muid vabandusi ja põhjendusi,
miks seda mitte teha ja miks mul seda vaja pole, sest kõik niigi hästi. Kuis ma võisin nii julm olla enda vastu …
Eelmisel sügisel tuli üsna ruttu välja, et sama lõbu võttis ette ka Laura
Tartus. Tema käis Anne kanalis ja Emajões ja mujal veesilmades, kuhu
sattus. Mulle tundus see logistiliselt maru keeruline ja raske: sõida autoga või jookse, topi riidesse, siis ujukatesse, siis kisu need jälle seljast,
kuivata, topi jälle kuivad riided selga ja jalanõud jalga, sõida autoga jne.
Isu läheks ära kõige selle skeemitamise peale. Aga mis mul viga, passisin
vaid, et kedagi järve juures ei oleks, hommikumantel selga, rätik kaela,
müts pähe, lätad jalga ja sadakond meetrit koduuksest veskijärveni. Vees
väike ringike puhkides ja ähkides, aga tunda imeline tunne kehal ja
rahulolu eneseületusest ajul. Seejärel kiiresti tuppa, et ei külmetaks, ja
siis hakkas keha mind tänama: tohutu energialaks, kerge olek, mõtteerksus, kindlasti langes ka stressitase …
Kuna talve algus oli kui sügis, vedasimegi koos Lauraga uue harrastusega aasta lõpuni välja. Alguses kekutasime teineteise ees sõnumitega
ja piltidega, mis väljendasid tohutut värvikat rahulolu ja rõõmu eneseületusest. Aja edenedes viskasime Messengeri vaid sõna „Tehtud“ ja see,
kes enne tegi, innustas kindlasti ka teist, kes sinnamaani mõtles, et just
täna pole aega, või kaalus, et jätaks täna hoopis vahele. Mõnel korral
käisime ka koos, ükskord siin, Hellenurmes, ja üks kord Tartus: 24. novembril, rahvusülikool 100 pühapäevase ühisproovi järel Emajões. Veel
oli jääkirme peal, pidi jalaga toksima, et vette saada. Svea turvas ja tegi
siivutuid pilte (need on tõesti nii siivutud, et see oleks isegi U-duuri
jaoks liig), sest sattusime hetkele, kui muid inimesi läheduses polnud
ja mugavuse huvides suplesime riieteta. Pärast toppisime kõkutades
riided kiiruga selga, jalge all Laura mantel, et jalgu liivast puhtaks
saada. Autosse istusin paljad jalad saabastes ja riidet puseriti seljas, aga
mõnus surin ihul, kõrvus kolme naise (teise aldi) kontrollimatu lõkerdamine kogu selle olukorra eduka läbimise puhul. Kogu koor ju teab,
et kui need kolm kokku saavad ja millegi üle rõõmu tunnevad, on
seda kõrvalt vaadata ja kuulata talumatu ja „need tuleb poistega istuma
panna!!“ Seekord säästis ülejäänud maailma sellest jamast ühe vana
Mazda korpus.
Ei mäletagi, mis asjaoludel jaanuaris asi soiku jäi, kuid 1. veebruaril,
suusalaagris Otepää lähedal, sai meeldiv katsumus jälle sooritet ja seda
Teel suplema. (erakogu)

Talisuplejad veskijärves. Talisuplusega kaasnevat hääletekitamist
võib võrdsustada hääle lahtilaulmisega, see kahjuks
pildile ei jäänud. (erakogu)

suisa keset päeva: lumeta suusavõistluste ajal tõmbusin tiigi juurde ja
Linda turvamisel käisin ära. Õhtul teise tiiru ka saunast. Põhimõtteliselt
leppisime muidugi Lauraga kokku, et saunast minek ei lähe arvesse, aga
minu arvestuses läks suusalaagri teine käik ikkagi kirja, kui ka pea
korraks vee alla tõmbasin. Aju verevarustusele on selline laks igal juhul
kosutav. Supluste paus lõppes 8. märtsil, imeilusal päikselisel ja soojal
pühapäeval. Poeg innustas ja käisime koos. Sellest päevast on see peaaegu igapäevane tegevus, aga üksi siiski ei lähe. Kuna on eriolukord ja
kõik on kodus, on kerge sättida nii, et tütar või mees tuleks turvajana
kaasa, sest ema ei luba üksi minna: tema, emeriitproviisor ehk targem
kui arst, oskab karta ohte, kui miskit peaks temperatuurišoki tõttu
tervisega äkitselt juhtuma. No ja ma olen juba nii vana küll, et usun
oma ema ja kuulan tema sõna. :)
Kokkuvõttes soovitan kõigile: kunagi pole hilja alustada või jätkata.
See tunne supluse järel on lihtsalt kirjeldamatu, seda tuleb tunda! Ärge
teie olge nii karmid enda vastu nagu mina, kes ma aastakümneid säärase kingituse kehale maha magasin. Üks
tehniline soovitus kah: vette sisene kiiresti
ja mõtlemata, et ei jõuaks analüüsima hakata,
kui jube külm ikka vesi on! Mine juba täna
ja sa ütled endale aitäh!!
Tekst: Mae, II alt, see madalam
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Anne firmasalat

Toorjuustukook valge šokolaadi ja laimiga

Minu ﬁrmasalati koostisosad on küll tavapärasest kallimad, aga neid
ei kulu väga palju ja salat on siiani pälvinud ainult kiidusõnu.

Umbkaudsed koostisained:
200 g Digestive küpsiseid
100 g sulatatud võid
450 g maitsestamata toorjuustu
280 g valget šokolaadi
2–3 laimi
väike pakk 35% koort
1 spl suhkrut

Vaja läheb:
1 mango
1 avokaado
250 g pühvli-mozzarella’t (kindlasti just seda, muud kipuvad olema
maitsetud)
185 g (üks karbike) tiigerkrevette marinaadis või üks väiksem pakk
Prosciutto di Parma sinki (sobivad ka muu nimega prosciutto crudo
tüüpi singid, sh ka Hispaania jamón serrano)
100 g karp meelepärast rohelist salatit

Valmista esmalt koogipõhi. Tambi küpsised peenikeseks puruks: hea
viis seda teha on näiteks enda hellade sõrmekestega, käed saavad kohe
imepehmeks! Linnapreilidele sobib ka mikserdamine või mõne nuialaadse kööginõuga kausis küpsiste peal oma viha välja elamine. Sulata
Kastme valmistamiseks:
juurde või ning sega kõik ühtlaseks möksiks kokku. Suru – jällegi
oliiviõli
nende hellade sõrmekestega – ühtlaselt koogivormi põhjale, kuhu sa
valge veini äädikat
juba ettenägevalt oled osanud küpsetuspaberi asetada. Või kui see läks
1 tl seemnetega sinepit, mina kasutan Dijoni teralist sinepit
meelest (minul pole see ühelgi korral meelde tulnud), siis ega vahet
1 tl mett
ei ole ka, kook maitseb ikka sama hästi. Viska koogipõhi tahenema
soola ja pipart
külmkappi, kuhu see kunagi ära ei mahu. Vahetevahel lisan ma küpsisesulavõi pudile ka kookoshelbeid või mooniseemneid. Seda saab aga
Pese salat ja aseta kaussi. Koori ja tükelda mango ja avokaado ning rebi ainult siis teha, kui tunned, et oled sellises wow-crazy-yolo-tujus.
sõrmedega väiksemateks tükkideks mozzarella. Vala kõik salati juurde
Nüüd siis täite juurde! Kõigepealt looda, et mõni komminäljas ahnekaussi ning lisa marinaadist nõrutatud tiigerkrevetid või tükkideks rebi- päits pole su šokolaadi ära söönud. Selleks oleks hea kõik elusolendid
tud singiviilud, sõltuvalt sellest, kumba lisandit eelistad. Sega kokku köögist välja visata. Kui kõik vajalik on olemas, siis hinga kergendunult
kastme koostisained, vala salatile ning sega. Head isu!
sisse ja välja ning pane vaim valmis, sest see, mis edasi juhtuma hakSellest kogusest saab väga hästi söönuks kaks näljast või neli mitte kab, on juba kõrgetasemeline kokakunst, mitte mingisugune suvaline
eriti näljast inimest. Kui inimesi on rohkem, saab kogust vastavalt suu- amatöörlik katsetus. Aseta tulele pott veega, sinna peale aseta metallist
rendada.
kauss või väiksem pott. Jäta see sinnapaika.
Retsept ja foto: Anne, I alt
Pane toasoe toorjuust ühte suurde kaussi, kuhu hiljem kõik muu
lisandub. Vala koor suhkruga anumasse, kus seda hetke pärast vahustama hakkad. Aga vahepeal on veevann valmis saanud, seega viska tükkideks murtud šokolaad sinna sisse. Nüüd hakkab disko pihta. Vahusta
koort, samal ajal sega varvastega šokolaadi ning aja vihaselt minema
kõik, kes nüüdseks levima hakanud sulavõi lõhna peale kööki imbuda
üritavad. Kui vaht on koorene või oota … koor vahune ja šokolaad
sula … sulašokolaad … Kalla igatahes kõik toorjuustuga kokku, sega
segamini, pigista maitse järgi laimimahla juurde, vala põhja peale. Topi
jälle külmkappi.
Need mõned tunnid, mil kook külmas olema peab, saad sa imelihtsalt sisustatud kogu tekkinud kaose koristamisega. Sest ega sa seda
nüüdseks kivistunud võiga potti ju kohe likku ei pannud? Ega šokolaadiga kaetud kaussi? No palju õnne, järgmine kord oled targem (?).
Lõpuks aga kaunista kook enda äranägemise järgi, mina kasutan tavaliselt laimikoort ja marju. See võib tunduda kurnav, aga luban, et kui
käitud minu sõnade järgi, siis ei allu kooki mugides mitte ükski suunurk gravitatsioonijõule!
Retsept ja foto: Linda, II sopran
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Kui hästi tunned Sina naiskoori repertuaari?
Nii aktiivset kui ka klassikasse kuuluvat?
Tänavune U-duur pakub võimalust panna
kõik oma teadmised proovile!
Järgnevalt on ära toodud valik naiskooris viimastel aastatel esitamisele
tulnud lugude algustaktidest. Nipp peitub aga selles, et kuigi kõik info
on täpselt nootidelt välja kirjutatud, läksid trükis kaotsi laulude sõnad.
Kas tunned noodipildist ära, mis lugudega on tegemist? Head nuputamist!
Kes soovib õigeid vastuseid kontrollida, saatku oma pakkumised
aadressil kertu.suld@gmail.com
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