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2010. aasta on Lugemisaasta.
Täna teame ka, et 2009 oli Õppimisaasta 
– nii meile siin maal, kui tervele ilmale. Nii 
majanduses kui (koori)muusikas.

Ja ikka on Inimene olemise mõtet otsi-
nud, sest mis oleks veel mõttetum kui 
mõtestamata elu?

Ja ikka oleme tundnud, et olemine lau-
lu- ja tantsurituaali läbi on ürgselt ainu-
mõeldav, aga paraku vaid vähestele 
rahvastele omane. Meid polegi palju. 

Ja siis see nimede panemine… 
Mine sa tea  - võib ju olla, et ongi Alu-
mine ja Keskmine ja Ülemine Ilm, mida 
Puu ühendab. Ja meie kuskil seal.

Küll on hea et ÜhesHingamine toimus 
ja Tuli tuli.

Nii mäletamegi igaüks veidi isemoodi, kuidas 
    * nii enne pidu, peo ajal ja ka pärast pidu on tulnud hinge kinni hoida
    * ettelaulmisel oli abiks, kui mitu korda rahulikult sisse ja välja hingata
    * rongkäik võttis hingeldama
    * rahuneda - kui mõnel ajas vahest hinge täis
    * veenduda, et hingestatult tehtu läheb hinge
    * ärgata ikka ja jälle uude päeva ja meenutada, et oli hingematvalt ilus.

Tänu sellele tundub, et oleme olemas ja hing on sees. Paljudel.
Ja alati jääb Inimene siin otsima vastust küsimusele, mis maa see on? 
Peame oma vastused leidma.

Aarne Saluveer
Eesti Kooriühingu esimees
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Aastakontserdi kava

Wolfgang Amadeus Mozart   Missa brevis: 
     Kyrie
     Benedictus
     Agnus Dei
EMLS üle-eestiline poistekoor Kalev
Püha Miikaeli Poistekoor
Järvamaa Poistekoor
Nõmme Muusikakooli kammerorkester
Solistid Kaarel Juurma, Mikk Dede, Lauri Lugu ja Ott Kartau 
Dirigent Jüri-Ruut Kangur

Veljo Tormis     Suvi (Bulgaaria triptühhon nr. 1)
     Solist Mirjam Mesak
Villem Reimann     Jooksupolka 
     Akordionil Kristel Laas
ETV noortekoor 
Dirigent Külli Kiivet

Mart Saar     Sii om leelo liinast tuudu 
Mart Siimer      Õnnelaul  
Estonia Seltsi Segakoor 
Klaveril Mart Siimer
Dirigent Heli Jürgenson

Eesti rahvaviis, sdn Heino Kaljuste  Ringmängulaul
Sergei Rahmaninov, sdn Stepan Sosnin  Vokaliis 
Tallinna Huvikeskuse Kullo kooristuudio Raduga kontsertkoor
Dirigent Natalja Kuzina

Béla Nadas    Kaabu täna väike näib
Jane Reiljan    Ainult siin
Mattias Haamer Põltsamaa Ühisgümnaasiumist
Juhendaja Meeli Nõmme
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Lembit Veevo     Kirp kiigel 
Piret Rips     Meie elu
Erki Meister     Küll on kena kelguga
Segakoor Suisapäisa 
Dirigent Kuldar Schüts

VAHEAEG

Jacob de Haan    Concerto d’Amore
Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester
Dirigent Bert Langeler

Joseph Hartmann Stunz   Eesti vennad, laulgem rõõmsalt
Bernhard Klein    Jumal on suur (Psalm 97)
Revalia Kammermeeskoor 
Dirigendid Martin Sildos ja Hirvo Surva

Veljo Tormis     Suvemotiivid: 
     I Põud 
     II Äike 
     II Suveöö
Tartu Ülikooli Akadeemiline naiskoor 
Dirigent Triin Koch

Felix Mendelssohn-Bartholdy   Missa breve kahele koorile:
     Kyrie eleison
                    Ehre sei Gott in der Höhe
                    Heilig, heilig ist der Gott
Kammerkoor Voces Musicales 
Dirigent Risto Joost

Jaan Tätte    Tuulevaiksel ööl
Dirigent Ants Soots

Kontserti juhib Peeter Perens
Kunstiline juht Aivar Leštšinski
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Eesti Kooriühingu 
aastaauhindade nominendid

AASTA KOOR
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E STuudio tütarlastekoor 
(peadirigent Külli Lokko, abidirigent Kersti Juurma)

Esitajad: Põlva Maavalitsus (Kristina Krantsman); 
E STuudio tütarlastekoori lastevanemate juhatus (Diana Pehk)

Käesoleval aastal tähistab Külli Lokko asutatud stuudio kahekümnendat sünni-
päeva. Hetkel tegutseb stuudios kolm koori: kammerkoor, tütarlastekoor ja 
lastekoor kokku rohkem kui saja lauljaga. Asutamisel on mudilaskoor. Stuudio 
üheks eripäraks on noorte järjepidev areng mudilaskoorist  läbi lastekoori kuni 
kammerkoorini välja.

Kõik koorid paistavad silma hea tasemega ja on nii maakonnas kui mujal 
oodatud esinejad. Möödunud aastal valmistas kammerkoor koos Vanemuise 
sümfoonikutega ette, salvestas CD- plaadile ja kandis Pärnus, Tartus, Räpinas, 
Võrus ja kontsertreisil Kanadas ette Helen Tobias-Duesbergi  Reekviemi. Sama 
koosseisuga pluss tütarlastekoor valmistatakse ette juba kolmandat kontsert-
programmi „Noored ja klassika”, millega esinetakse jaanuaris eelkõige Lõuna-
Eestis.

Käesoleval aastal on stuudio tütarlastekoor edukalt esinenud mitmetel rah-
vusvahelistel konkurssidel. XI rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2009” tun-
nistati E STuudio tütarlastekoor parimaks lastekooriks, kammerkooride hulgas 
saavutas E STuudio kammerkoor kolmanda koha.

Novembris Norras Bergenis toimunud III Griegi rahvusvahelisel koorikonkur-
sil hinnati E STuudio tütarlastekoori laste- ja noortekooride kategoorias kõrgei-
ma hindega, vaimuliku koorilaulu kategoorias saavutati aga kolmeteistkümne 
koori hulgas hinnatav viies koht.

Märkimisväärse kunstilise taseme kõrval on E STuudio tütarlastekooril, nagu 
ka kogu stuudio tegevusel, oluline muusikapedagoogiline ja regionaalse aren-
gu mõõde. Stuudio baasil on maakonnas moodustunud arvestatav vaimne 
keskus, kus ühes loovuse ja isikuomaduste arenguga saadakse ka esmane oma-
algatuse kogemus, kujundatakse Põlva linna ja maakonna mainet, ühendatakse 
erinevate omavalitsuste muusikahuvilisi noori ning hoitakse konkreetset sidet 
maakonnast edasi õppima asunud noortega, kes enamasti stuudios jätkavad. 

Tunnustus koorile on ka toetuseavaldus kavatsusele arendada stuudio baasil 
välja Kagu-Eesti rahvamuusika ja koorikooli keskus.
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ETV noortekoor 
(dirigent Külli Kiivet)

Esitaja: Lasteekraani Muusikastuudio (Eve Viilup)

ETV noortekoor on neidudekoor, kus  laulab 30 16-19 aastast tütarlast. Külli 
Kiiveti juhatusel töötab koor alates 2006.a. sügisest. Koori hääleseadja on Eesti 
tunnustatud metsosopran Teele Jõks. 

Alates esimesest konkursivõidust 2007.a. suvel Kreekas on koori saatnud 
edu nii Eesti kui rahvusvahelistel konkurssidel. 2008.a.  pälvis koor kulddiplomi 
ja konkursi parima Eesti koori tiitli VII Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivali raames 
toimunud rahvalaulukonkursil ning I koha Gustav Ernesaksa 100. sünniaasta-
päevale pühendatud neidudekooride võistulaulmisel A-kategoorias. 

Tähtsamad saavutused 2009 aastal:

• Aprillis - ilmus koori täispikk CD „ETV noortekoor“
• Aprillis - žürii peapreemia, parima kava ja interpretatsiooni ning kohustusli-

ku laulu preemia 45. rahvusvahelisel Montreux’ koorifestivalil Šveitsis
• Juulis - I koht naiskooride, II koht rahvalaulukooride ja IV koht noortekoori-

de kategoorias ning osalemine “Choir of the World” tiitlivõistlusel  63. rah-
vusvahelisel koorifestivalil Llangollenis (Wales) 

• Oktoobris - ENLS poolt omistati noortekoorile tiitel AASTA NAISKOOR 
2009 

Lisaks koorikonkurssidel osalemisele on ETV noortekoor 2009. aastal and-
nud mitu täispikka koorikontserti nii Eestis (Niguliste, Matkamaja) kui välismaal 
(Šveits, Rootsi, Wales).
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Kammerkoor Head Ööd, Vend 
(dirigendid Pärt Uusberg ja Jaanika Kilgi)

Esitaja: Riinimanda Kooristuudio (Pille Kuldkepp), Eesti Segakooride Liit

Kammerkoor Head Ööd, Vend on välja kujunenud William Shakespeare’i ainetel 
loodud Uku Uusbergi diplomilavastuse “Head ööd, vend” eel 2008. aasta märtsis. 
Lavastaja palus oma venda, Pärt Uusbergi, kokku kutsuda koor, kes suudaks laul-
da Knut Nystedt’i seades laulu “Immortal Bach”. Pärast viimast etendust sügisel 
2008 oli suur osa lauljatest seda meelt, et jätkata regulaarse koorina. 

Head Ööd, Vend Kammerkoori lauljad on noored Rapla Mitte-Riinimanda 
noortekoorist, ja samanimelisest laulustuudiost, aga ka Tallinnast, Kuusalust ja 
Viljandist. Kooriga töötavad koormeistritena Saale Konsap, Triin Tammik ja Jaa-
nika Kilgi, viimane on uuest hooajast tegev ka teise dirigendina. 

Koori repertuaaris on peamiselt Eesti autorite looming, aga ka renessansi 
meistri  Palestrina teosed.

Koori tegemised aastal 2009:
• kontserdid Järva-Madise kirikus, Tartus, Raplas ja mitmel korral Tallinnas.
• tulemuslik osavõtt vabariiklikust segakooride konkursist Tartus ja 
  rahvusvahelisest koorifestivalist Tallinn 2009
• Pärt Uusbergi kooriloomingu salvestamine (valmimas koori esimene CD)
• koor osaleb NO82 etenduses “Pea vahetus” (Uku Uusberg) ja Linnateatri 
  lavastuses “Tarkus” (Tõnis Mägi)
• Cyrillus Kreegi 120. sünniaastapäeva kontsert Haapsalu Toomkirikus
• Cyrillus Kreegi laulude õhtu Linnateatris 
• Jõulukontsert koos Johansonidega (Kärt, Jaak ja Ants)

Kontserttegevuse planeerimise kohta on koori dirigent öelnud:  „Tahan koos-
tada aastaplaani temaatiliselt. Käsil olevat hooaega ette valmistades uurisin, kas on 
kellelgi hingelähedastest heliloojatest mõni tähtpäev tulekul ja selgus, et on – nimelt 
Cyrillus Kreegi 120. sünniaastapäev detsembrikuus. Teadsin ka, et Kreek oli seotud 
Haapsaluga, siit tulenevalt tekkis soov Kreegile nii-öelda külla sõita ja talle sünni-
päevaks laulda. Üldse on mul plaanis teha kooriga selliseid “kummardusõhtuid” 
teatud inimestele, või ehk pigem “kallistusõhtuid”, kui laenata mõte oma venna, Uku 
Uusbergi, lavastusest “Pea vahetus” (NO 82). Kreek on esimene, keda meie koor “kal-
listab”.  Ta väärib suurt kallistust. Õpin ka ise heliloomingut, minule on Kreek suureks 
eeskujuks. Tema muusikas on minu jaoks selge mõistuse ja sooja südame poolt väljen-
datud vaikne ilu, mille ta tihtilugu saavutab väga lihtsate vahenditega.“ 

(Ajalehele Lääne Elu antud intervjuust)
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Kammerkoor Voces Musicales 
(dirigent Risto Joost)

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Kammerkoori Voces Musicales kutsus 1999. aastal ellu toonane Eesti Muusika-
akadeemia tudeng Risto Joost ning koori esimeses koosseisus laulsidki pea-
miselt dirigendi õpingukaaslased muusikaakadeemiast ja muusikakeskkoolist. 
Kümne aasta jooksul on nii vokaalis kui ka interpretatsioonis püüeldud profes-
sionaalsuse poole, mis tänaseks on päädinud kammerkoori arvestatava kohaga 
Eesti muusikaelus. 2009. aasta sügisel lõpetas Risto Joost tegevuse koori pea-
dirigendina.

2009. aasta oli Voces Musicalesel õnnestumiste poolest eriliselt rikas. Kuigi 
muusikas ei saa pidada üht sündmust teisest kaalukamaks, tuleks siiski esile 
tõsta:

• koori osalust aprillis Iisraelis Tel Avivi kevadfestivalil „The International 
Spring festival Rishon-Lezion 2009“, kus kahel kontserdil esitati Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, Arvo Pärdi ja Veljo Tormise loomingut;

•  II kohta septembri alguses Soomes Helsingis peetud kolmandal rahvus-
vahelisel Harald Anderséni nimelisel kammerkooride konkursil;

• koori kümnenda sünnipäeva tähistamist suurejoonelise kontserdiga sep-
tembris Estonia kontserdisaalis, kus esitleti ka koori esimest CD-plaati 
„Pilgrim’s Song“, millel kõlab Arvo Pärdi looming.

Lisaks anti hulgaliselt kontserte, millest olulisemad on:
•  Arvo Pärdi Johannese passioon aprillis ülestõusmispühade ajal Viljandis, 

Tallinnas ja Jõhvis koostöös Corelli Musicuga;
•  XXV laulupidu ÜhesHingamine juuli alguses;
• kaks kontserti Tallinna XXIII Rahvusvahelise Orelifestivali raames Felix 

Mendelssohn-Bartholdy teostega juuli lõpus Pärnus ning augusti alguses 
Tallinnas;

•  festivali NYYD 2009 ja Von Krahli Teatri ühisprojekt – Märt-Matis Lille ja Jan 
Kausi uudisteos „Indiate uurimine“ oktoobris ja detsembris;

• Erich Zeisli „Requiem Ebraico“ koostöös Pärnu Linnaorkestriga oktoobri 
lõpus Pärnus ning novembri alguses Tallinnas;

•  Antonio Vivaldi „Gloria“ ja „Magnificat“ detsembri lõpus Tartus ja Tallinnas 
koostöös Corelli Barokkorkestriga. 
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Kammermeeskoor Revalia 
(dirigendid Hirvo Surva ja Martin Sildos) 

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Meeskoor Revalia võitis 2008. aasta detsembris üle-eestilisel meeskooride võis-
tulaulmisel A-kategoorias I koha.

2009. aastal on kooril olnud väga aktiivne ja edukas kontserttegevus: 

• veebruaris Jõhvis Eesti Vabariigi 91. aastapäeva pidulikul kontsert
• märtsis Jaroslavlis, Venemaal Cyrillus Kreegi Reekviemi ettekanne koos Ja-

roslavli sümfooniaorkestri  ja Jaroslavli neidudekooriga Allegro
• aprillis plaadi lindistamine koos Annely Peeboga
• juunis Sankt Peterburgis, Venemaal Eesti kultuuripäevad: Kreegi 120. juu-

beli tähistamine Reekviemi ettekandega koos Pärnu linnaorkestriga ja Ja-
roslavli neidudekooriga Allegro

• juulis Viljandis soolokontsert koos Jarek Kasariga (Chalice) Viljandi vana-
muusika-päevadel, ettekandele tuli 1869. aastal toimunud esimese üld-
laulupeo repertuaar 

• septembris Jõhvis soolokontsert koos Jarek Kasariga (Chalice), ettekandele 
tuli 1869. aastal toimunud esimese üldlaulupeo repertuaar

• novembris USAs ja Kanadas kontserttuur, kus kahe nädala jooksul  
anti neli ülimenukat kontserti suuremates linnades ja ülikoolide juures. Sa-
muti osales koor Hirvo Surva korraldatud meistriklassides Oregoni ülikoo-
lis ja Washingtoni ülikoolis, mis korraldati sealsetes ülikoolides õppivatele 
dirigentidele ja heliloojatele

• detsembris 2009 kaheksa jõulukontserti Eesti erinevates kirikutes ja kontserdi-
saalides koos solistide Anne Veski ja Heldur-Harry Põldaga ning tšellokvarteti-
ga C-Jam.
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Lastekoor Raduga 
(dirigendid Natalja Kuzina ja Jelena Orlova)

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Rahvusvaheliste konkursside mitmekordne laureaat ja võitja lastekoor Raduga 
on tegutsenud Tallinna huvikeskuses KULLO juba üle 38 aasta. Koori viies grupis 
laulab üle 150 lapse vanuses 4-19 eluaastat. Tegemist on ainulaadse ja omapära-
se kooristuudioga - Raduga on vanim ja suurim Eestis tegutsev peamiselt mitte-
eestlastest koosnev lastekoor. 

Koori tegevuse põhieesmärgiks on ilutunde kasvatamine ja kultuuriliste 
väärtuste tundmaõppimine. Eesti, vene ja maailmamuusikat propageerides 
püüab koor äratada inimestes huvi kultuuri vastu, mis on parim vahend rahvas-
te lähendamiseks. Koor esitab laule kahekümnes keeles, sh ladina, inglise, sak-
sa, itaalia, prantsuse, ungari, soome, kreeka, mari, gruusia, ukraina jt. Osaledes 
välismaal korraldatavatel festivalidel kaunistab Raduga oma esinemisprogram-
me eesti heliloojate teostega, mis alati leiavad kuulajate seas suurt tunnustust: 
koori näol on tegelikkuses realiseerunud eesti ja vene kogukonna kultuurilis-
keeleline integratsioon. 

Raduga on Eesti Vabariigi presidendi ja peaministri osavõtul toimunud riik-
like kodakondsustseremooniate (al 2008) ja kõikide Eesti laulupidude (al 1972) 
pidev osaleja. Teiseks püsivaks traditsiooniks on õigeusu kiriku jumalateenistus-
test osavõtt nii Eestis kui Venemaal. Patriarh Aleksiuse 2003. aastal toimunud 
Eesti-visiidi ajal oli Raduga ametlik jumalateenistuste koor Tallinna Nevski kated-
raalis. Juba 15 aasta vältel osaleb koor pidevalt Credo festivalidel. 

2009. aasta jaanuaris saavutas koor rahvusvahelisel kirikumuusika konkurss-
festivalil “Jõululaul” Moskvas esikoha. Esinemised toimusid Moskva Konserva-
tooriumi suures saalis ja Rahvusliku Filharmoonia kammersaalis. Koori väljaan-
tud CD-plaadid esindavad samuti õigeusu vaimuliku muusika paremikku. 

Koori peadirigent Natalja Kuzina on mitmekordne Aasta õpetaja, Eesti Vaba-
riigi Valgetähe ordeni, Tallinna teenetemärgi ning Õigeusu kiriku Püha Vürstinna 
Olga ordeni ja Püha Märter Isidori medali kavaler, Kultuurkapitali ja Rahvuskul-
tuuri Fondi preemiate laureaat. 

Järgmisel hooajal tähistab koor oma 40. sünnipäeva.
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Meeskoor Sakala 
(dirigendid Mareks Lobe ja Liisi Toomsalu)

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Meeskoor Sakala alustas oma tegevust 27. septembril 1929. aastal ning tähistas 
2009. aastal oma tegutsemise 80. aastapäeva. 

Tänane Sakala on Valga ja Viljandi maakonna ainus täna tegutsev meeskoor, 
milles hetkel laulab 42 meest. Väärib märkimist, et koor on viimaste aastate 
jooksul oma kunstilist taset oluliselt tõstnud ja kuulub täna oma tasemelt Eesti 
parimate meeskooride hulka.

Märkimisväärne on meeskoori Sakala tegevus tutvustamaks oma laulukul-
tuuri ja Viljandimaad väljaspool Eestit. Sakalal on 40 aastat olnud sõprussuhted 
Soome meeskooriga Porvoon Mieslaulajat. Selle aasta novembris külastas koor 
taas kord Porvoot, et sõprussuhete juubelit tähistada. Mõlemad koorid on teine-
teist rikastanud, õppides ja lauldes oma naaberrahvaste laule.

Meeskooril Sakala on 20-aastane sõprussuhe ka Turu NMKY meeskooriga. 
Lisaks Soomele omab meeskoor Sakala sõpruskoore ka Lätis, Itaalias, Saksamaal, 
Norras ja Rootsis. 

Sakala kooris on võimekaid soliste ning nendest on moodustatud koori to-
peltkvartett „Hellad topeltkellad“. Meeskoor ja selle kvartett on võitnud auhin-
nalisi kohti Eesti Meestelaulu Seltsi poolt korraldatud võistulaulmistel. 

Koor on oma tegevuse jooksul andnud igal aastal kontserdi Viljandi maakon-
na väiksemates kohtades populariseerimaks meeskoori laulu. 

Koor on teinud tihedat koostööd Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi poiste-
kooriga, kasvatades sellest endale järelkasvu. Täna on meeskoori kooseisus 
kaheksa laulumeest, kes on alustanud oma karjääri Paalalinna Gümnaasiumi 
poistekooris.
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Segakoor Cantus 
(dirigent Vahur Soonberg)

Esitaja: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Raplamaa rahvakultuuri-
spetsialist Irina Pärila

Rapla Segakoor Cantus on asutatud 1964. aastal. 1988. aastani tegutses koor 
Rapla Tarbijate Kooperatiivi segakoori nime all. Asutajateks ja esimesteks koori-
juhtideks olid Laila Hakkaja ja Ülo Väling.

Alates 1999. aastast on koorijuhiks Vahur Soonberg. Koori hääleseadjaks on 
viimastel aastatel olnud Leelo Talvik. Cantuses laulab hetkel u 25 inimest, kes 
käivad Raplas proovidel erinevaist maakonna paigust.

Segakoor Cantus on Raplamaa koorimuusika lipulaev, korduvalt olnud Rapla 
Kirikumuusika päevade ava- või lõppkontsertide oratooriumikooriks. Koos pro-
fessionaalse sümfooniaorkestriga on esitatud mitmeid erinevaid suurvorme. 
Suurvormid on sündinud koos erinevate Eestimaa solistide ja orkestritega (Kädy 
Plaas, Helen Lokuta, Tiiu Lauri, Urmas Põldma, Toomas Tohert, Uku Joller, Mati 
Turi, Urmas Lattikase ansambel, ERSO, RO Estonia ja Tallinna Kammerorkestri 
muusikud ning Pärnu Linnaorkester). Eriline ja hea koostöö on Cantusel  sega-
kooriga Noorus.

2007. aasta sügisel alustas koor  kontsertide sarja eesti koorimuusika ja eesti 
kaasaegse luule propageerimiseks. Tänaseks on koos luuletaja Virve Osilaga kor-
raldatud kontserte Mäetagusel, Raplas ja Eesti Piimandusmuuseumis Imaveres 
ja Kristiina Ehiniga Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus .

2009.a. hankis segakoor Cantus  Rapla Kultuurikeskusele ainukordsest meistri-
pillist positiivoreli. Sama aasta veebruaris toimus uue oreli esitluskontsert, kus sega-
koor Cantuse kõrval esinesid  erinevad Eestimaa muusikud. 

8. mail 2009.a. tähistas segakoor Cantus suurejoonelise kontserdiga Rapla 
kirikus oma 45. sünnipäeva. 
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Segakoor Noorus 
(dirigendid Raul Talmar ja Jana Perens)

Esitajad: Eesti Segakooride Liit, Eesti Kammerkooride Liit

Segakoor Noorus tähistas novembris asutamise 50. aastapäeva. Kogu juubeli-
hooaeg on olnud koorile äärmiselt toimekas ja paistab samas vaimus jätkuvat.

Ka sel hooajal jätkus Nooruse kena tava esitada mõnd suurvormi. Juubelihoo-
aega mahtus neid koguni mitu. 2009. aasta olulisemad tegemised:

• Raul Talmar 50 kontsert von Krahli teatris
• Osalemine koorimuusikafestivalil Aachenis Saksamaal
• Arvo Pärdi “In Principio” Tallinna Kaarli kirikus koos Tallinna kammerorkestri 

ja segakooriga Cantus, dirigeeris Tõnu Kaljuste
• Rein Rannapi kantaat “Ilus maa” koos Kosmikutega  
• Rapla kirikumuusika festivali lõppkontsert: Bachi-Vivaldi kava koos Cantusega 
• Noorus 50 juubelikontserdid Pärnu kontserdimajas ja Estonia kontserdi-

saalis. I osas esitati armastuslaule, vahetekste lugesid Katariina Lauk ja 
Tiina Mälberg. II osas Eino Tambergi oratooriumi “Amores” taasesitus koos 
vilistlaste kammerkooriga Teine Noorus, Rapla segakooriga Cantus ja so-
listidega (Angelika Mikk, Helen Lokuta, Oliver Kuusik ja Rauno Elp). Pärnu 
Linnaorkestrit juhatas Risto Joost.

Nooruse innukus pole veel raugenud. Kohe pärast juubelit asuti ette val-
mistama jõulukava - taas suurvorm: Charles Gounod’ Missa Solemnis Urmas 
Lattikase seades, mida esitati 23. detsembril Tallinnas ja 25. detsembril Tartus 
koos Rapla segakooriga Cantus.

Noorus on viiekümne aasta jooksul olnud kogu aeg Eesti koorimuusika-
maastikul oluline koor. Kord rohkem, kord vähem aktiivselt on ta kujundanud 
kogu kontserdielu ning olnud suunanäitajaks paljude huvitavate traditsioonide 
loomisel. Praegune Noorus paistab silma väga tugeva vokaali, ühtlase ansambli 
ja huvitava repertuaari poolest. Dirigentide Raul Talmari ja Jana Perensi panus 
koori arengusse on silmatorkav.
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Segakoor Suisapäisa 
(dirigent Kuldar Schüts)

Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit

Segakoor Suisapäisa on jõudnud väga paljude inimeste südametesse tänu ETV 
saatele Laululahing, mille nad võitsid 2008. aasta mais. Peamiselt Türil koos käiv 
segakoor on kasvanud välja ansamblist Uisapäisa, mis oma tegevusega on aval-
danud suurt mõju nii Türi linna kui ka kogu Järvamaa kultuuriruumile. 

Koor loodi 2007. aasta detsembris ja on oma noorusele vaatamata saavuta-
nud kiiresti suure populaarsuse mitte ainult tavakuulaja jaoks vaid ka paljude 
teiste koorimuusikute ja lauljate meeltes. Laululahingu võiduga kaasnes austav 
kohustus osaleda  Maailma Koorimängudel Austrias Grazis, kus kahes kategoo-
rias (kammerkoorid ja folkloor) toodi koju vastavalt hõbe- ja kuldmedal. Ala-
tes koorimängudel osalemisest teeb Suisapäisaga tööd noor dirigent (Gustav 
Ernesaksa fondi aastapreemia õppestipendiumi laureaat) Kuldar Schüts. 

Kooris on 30 lauljat, koostööd on tehtud nii eesti artistidega kui ansambliga 
MúM Islandilt.    

Koori eripäraks on, et lauljad sõidavad proovideks Türile kokku üle Eesti – Tal-
linnast, Tartust, Otepäält, Paidest, Haapsalust, ning kuna ühisproove saab teha 
harva, tuleb õpitav materjal omandada arvuti abiga. Suisapäisa repertuaar on 
väga mitmepalgeline. Lauldakse nii poplaule kui kooriklassikat, lisaks oma laul-
jate Ave Miiri, Tea Saare, Tiina Kivimäe ja Kuldar Schütsi muusikalisi seadeid.

Suisapäisa selleaastane kontserttegevus on olnud äärmiselt tihe ja mitme-
kesine alates popmuusikast ja lõpetades klassikalise koorimuusika kontsertide-
ga. 2009. aasta suurimaks saavutuseks peab koor esikohta koorifestivali Tallinn 
2009 folkloori kategoorias, pääsu festivali Grand Prix’ vooru ning osalemist laulu-
peol. Aastat ilmestasid veel Muhu küünikontsert koos Ivo Linnaga, jõulukontsert 
Sõpruskonnaga ja paljud teised esinemised. 

Suisapäisa eestvõttel korraldati Türil muusikalis-sportlik ettevõtmine Lahingu-
kooride Mängud, kus osales kümme Laululahingu koori, ning millest kujuneb loo-
detavasti ilus traditsioon. Suisapäisa on elustiil ja üks perekond, kelle suurim soov 
on pakkuda kuulajale hingelähedast muusikat ning sellest ka ise rõõmu tunda!

Rahvusvaheliseks tunnustuseks on kahtlemata koori valimine eelžürii poolt 
maineka Aarhusi koorikonkursi 8 osaleja hulka.
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Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor 
(dirigent Triin Koch)

Esitajad: Eesti Naislaulu Selts; Tiigi Seltsimaja (Liidia Konsa); 
Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor (Ingrid Maasi) 

Tartu Ülikooli Akadeemilises Naiskooris laulab 2009. aastal 54 lauljat. Hetkel on 
see üks suurimaid naiskoore Eestis. 

Muusikaliselt oli aasta Triin Kochi nelja aasta pikkuse ametiaja jooksul pinge-
lisim. Koor on selle aja jooksul muusikaliselt pidevalt arenenud, mis on võimal-
danud nüüd osalemist rahvusvahelistel koorikonkurssidel. 

2009. aastal võttis TÜ AN osa kahest rahvusvahelisest konkursist – aprillis 
„Tallinn 2009“, septembris Griegi-nimelise muusikafestivali raames toimunud 
koorikonkurss Bergenis, Norras. Mõlemal konkursil jõudis koor osaletud kate-
gooriates kolme parema hulka.
„Tallinn 2009“ konkursil võisteldi kahes kategoorias, kus nii mees- ja naiskooride 
kui kaasaegse muusika arvestuses saavutati III koht. Kaasaegse muusika kate-
goorias I kohta välja ei antud. Triin Koch sai festivalil dirigendi eripreemia.

Griegi-nimelisel festivalil võeti osa kirikumuusika ja ilmaliku muusika kategoo-
riatest, kus võisteldi vastavalt 13 ja 11 konkurendiga. Mõlemas kategoorias saavutati 
kolmas koht ning TÜ AN oli üks viiest konkursil osalenud 26-st koorist, kes valiti kon-
kursi Grand Prix’ vooru. Valmistumine nendeks mõõduvõtmisteks ja neist osavõtt 
olid 2009. aastal koori põhieesmärkideks. Sellele lisaks mahtusid 2009. aastasse veel 
kaks suuremat üritust: märtsis kontsertreis Helsingisse, kus koos kolme naiskooriga 
Soomest ja Rootsist (Lyran, Florakören, Linnéa) esineti rahvusvahelise naistepäeva 
auks; 15. augustil esineti Leigo Järvemuusika klassikapäeval, kus Neeme Järvi diri-
geerimisel ja koos Eesti Noorte Sümfooniaorkestri, ETV tütarlastekoori ning Revalia 
Kammermeeskooriga tuli ettekandele Beethoveni 9. sümfoonia.

Erilisena toimus sel aastal veel kolme koori laulupäev 30. mail  Triin Kochi 
kodukülas Sulbil Võrumaal. Lisaks TÜ AN-le astusid seal üles TÜ Kammerkoor, TÜ 
AN-i Tallinna vilistlaskoor ja kolme koori ühendkoor. 13. juunil osaleti Tartu laulu-
peol ja laulupeo eelkontserdil Maarja kirikus.

Koori 2000. aastal ilmunud plaadist „Tähemõrsja“ ilmus kordustiraaž uue 
kujunduse ja laulusõnadega nii eesti kui inglise keeles. 

8. novembril esindas  naiskoor koos kammerkooriga isadepäeva kontsert-
aktusel Estonia kontserdisaalis Eesti Naislaulu Seltsi. Kontserdist sai ETV va-
hendusel osa kogu Eestimaa. Aastat jäid lõpetama mitu esinemist emakeelse 
ülikooli 90. aastapäeva raames, samuti valmistumine koori 65. juubeli tähista-
miseks 2010. a kevadel. Jätkuvalt antakse kord aastas välja naiskoori ajalehte 
U-Duur.
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Turba Gümnaasiumi tütarlastekoor 
(dirigent Iveta Jürisson)

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus 
(Anne Kruuse), Eesti Muusikaõpetajate Liit

Turba Gümnaasiumi tütarlastekoor on viimastel aastatel silma paistnud tule-
musliku kontserditegevusega.

Turba Gümnaasiumi tütarlastekoor on tavaline koolikoor. Tüdrukud alustasid 
laulmisega mudilaskooris, millest kasvas välja lastekoor ja edasi tütarlastekoor. 
Koos on praegune koosseis laulnud pea 12 aastat. Hetkel on kooris lauljaid 21. 
Kevadel 2010 tuleb pereheitmine, sest 8 laulutüdrukut lõpetab gümnaasiumi.

Kooris pole mitte kõik tugevad lauljad. Mõni vajab julgustuseks kaaslaulja 
abi ja on ka neid, kes on hakanud alles kooris viisi pidama!

Koori repertuaar hõlmab laulupeo laule ja muidugi rahvalaule.

Tulemused:

• I kategooria omistatud X noorte laulupeo Ilmapuu ettelaulmisel
• Rahvusvahelisel koorikonkursil Itaalias „In Canto sul Garda“ - hõbediplom 

rahvalaulukategoorias
• Maailma Koorimängudel Austrias Grazis – hõbediplom rahvalaulukate-

goorias
• Johannes Brahmsi koorifestivalil Saksamaal Wernigerodes – hõbediplom 

noortekategoorias ja kulddiplom rahvalaulukategoorias

Turba Gümnaasiumi tütarlastekoori on pidevalt toetanud nende oma vald – Nissi 
vald.
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Tütarlastekoor Ellerhein 
(dirigent Tiia-Ester Loitme)

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Tütarlastekoor Ellerhein loodi 1951. a prof. Heino Kaljuste (1925-1989) poolt.  
1970.a alustas koori juures teise dirigendina tööd Tiia- Ester Loitme, kes  1989. a 
jätkab peadirigendina Heino Kaljuste elutööd. Ellerheina koormeister ja solfedžo 
õpetaja on Ülle Sander, kontsertmeister Katrin Kuldjärv, vokaalpedagoog Eha 
Pärg. Kooritöös kasutab Ellerhein relatiivset süsteemi.

Märkimisväärne on Ellerheina rahvusvaheliste saavutuste rida. Nimetagem 
siinkohal vaid esikohad konkurssidel: 1997 Giessen (Saksamaa); 1997 Tolosa 
(Hispaania); 2000, 2001, 2003, 2005 ja 2007 Tallinn;  2005 Ankara (Türgi). 

Grand Prix’d: 1993 Nantes (Prantsusmaa), 1995 Takarazuka (Jaapan), 1997 
Euroopa Grand Prix Tolosa ( Hispaania), Tallinn 2009.

Tihe koostöö seob Ellerheina Jaapaniga, eriti dirigent Chifuru Matsubaraga. 
2004. aasta kulmineerus võidetud Grammy auhinnaga J. Sibeliuse kantaatide 
salvestuse eest (tütarlastekoor Ellerhein - dirigent Tiia-Ester Loitme, RAM - diri-
gent Ants Soots, ERSO - dirigent Paavo Järvi;  Virgin Classic). 

New York Times nimetas samas koosseisus salvestatud heliplaadi „Peer Gynt“ 
2005.a parimaks üllatajaks klassikalise muusika vallas, märtsis 2006 pälvis plaat 
BBC Music Magazine’i auhinna orkestrimuusika kategoorias.

EBU (Euroopa Ringhäälingute Liit) raadiokonkursil „Let the Peoples Sing” 
2007 Wuppertalis Saksamaal saavutas Ellerhein noortekooride kategoorias I 
koha.

Kooriühingu aastakontserdil sai tütarlastekoor Ellerhein nimetuse Aasta 
koor 2007.

2008. aastal võitis Ellerhein XIII rahvusvahelisel koorikonkursil Kathau-
mixw Powell Riveris (Kanada) I koha noortekooride ning II koha rahva- ja kul-
tuuritraditsioonide kategoorias ning Grand Prix’ tiitliga „Choir of the World at 
Kathaumixw”. 

XI rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2009“ pälvis Ellerhein Grand Prix’, 
olles festivali ajaloos esimene peaauhinna võitnud naiskoor. Juulis tegi koor 
25-päevase kontsertreisi Jaapanisse, kus esitati eesti ja jaapani muusikat. Veel 
mahuvad 2009. aastasse Rein Rannapi kantaatide “Ilus maa” ning “Taevas ja 
maa” ettekanded, Mendelssohni “Suveöö unenäo” esitus, laulmine Hispaania 
kuningapaarile, Händeli “Messias” ning palju muud.
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Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor
(dirigent Maarja Soone)

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Vanalinna Muusikamaja  tütarlastekoor loodi 1993. aastal Vanalinna Haridus-
kolleegiumi õpilastest. 

Tütarlastekoor töötab kolmeastmelise struktuurina: kolm ettevalmistuskoori 
ja kontsertkoor, lisaks on koori vilistlastest moodustunud neidude ansambel. 
Erinevate vanuseastmete koorides laulab 140 tütarlast. Kõigi eelpoolnimetatud 
kooride peadirigent on Maarja Soone, kontsertkoori juures on kontsertmeister-
koormeister Andres Lemba ning hääleseadja Anu Aimla.   

Koori repertuaaris on esikohal erinevate ajastuste vaimulik muusika ja eesti 
muusika – eesti rahvalauluseaded (Veljo Tormis, Cyrillus Kreek) ning originaal-
looming. Koor on olnud mitmete eesti heliloojate uudisloomingu esmaesitaja 
(Mart Siimer „Miikaeli mõõk“, René Eespere „Mater rosae“, Mirjam Tally „Öö on 
öö“, Robert Jürjendal „Rändajale“). 2006 aastal ilmus koori esimene CD „Karjase 
päev“, kus kõlavad eesti rahvalaulud Veljo Tormise ja Cyrillus Kreegi seadetes.

Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor on andnud hulganisti kontserte nii 
Eesti kirikutes ja kontserdisaalides kui välismaal: Soomes, Rootsis, Tšehhis, Unga-
ris, Venemaal, Poolas, Leedus, Norras, Hispaanias ja Belgias. Lisaks kontserttege-
vusele on häid tulemusi saadud ka konkurssidelt ja festivalidelt: 

• 2005. a. žürii eripreemia rahvusvaheliselt koorikonkursilt „Tallinn 2005“.
• 2007. a. I koht rahvusvahelisel koorikonkursil Tolosas, Baskimaal (lastekoorid).

Koor oli 2007 .a.  Aasta koori nominent. 
2009. a. jaanuari alguses toimus kooril salvestus ERR-is, et osaleda  EBU (Eu-

roopa Ringhäälingute Liit) koorikonkursi “Let the Peoples Sing” poolfinaalis. Žürii 
otsusel valiti koor edasi finaali, mis toimus 18. oktoobril 2009 a. Oslos. EBU kon-
kurss on raadiokonkurss, mis on suurima kuulajaskonnaga koorikonkurss maail-
mas. Konkursist toimus otseülekanne lisaks ka Norra televisiooni. Koor saavutas 
noortekooride kategoorias III koha.

2009.a juunis salvestati Klassikaraadiole Mart Siimeri kantaat “Miikaeli mõõk” 
(dir. Mikk Üleoja). 2009.a. suvel osaleti laulupeol naiskooride-ja valiknaiskooride 
kavas, olles valitud koos Rahvusooper Estonia poistekooriga  soolokooriks valik-
kooride kavas René Eespere teosesse “Ave Mater, ave Pater”. 

2010. aasta märtsis on Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor  kutsutud esi-
nema Eesti koorimuusikat tutvusta kavaga ning ettekandega Põhja-Ameerika 
koorijuhtide Kesk- Põhja regiooni konverentsile (ACDA) Minneapolisse,  mis toi-
mub iga kahe aasta järel. Nädala jooksul antakse ka viis eesti muusikat tutvusta-
vat kontserti piirkonna kirikutes ja koolides.
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AASTA 
PUHKPILLIORKESTER
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Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester
(dirigent Valdo Rüütelmaa)

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester on asutatud 1999. aastal. Orkestri diri-
gent on olnud loomisest alates Valdo Rüütelmaa. Tänaseks on Tabasalu Muusi-
kakooli Puhkpilliorkester kasvanud arvestatavaks kollektiiviks, mille tegevuses 
osaleb 35 õpilast ja õpetajat. Orkester on võtnud osa  2004. a. laulupeost ja 2009. 
aasta laulupeost ÜhesHingamine ning 2007. aasta noorte laulupeost Ilmapuu. 
Samuti on orkester osalenud Hiiumaa, Saaremaa ja Harjumaa laulupidudel ning 
puhkpillipäevadel.

Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester võttis osa Eesti Noorte Puhkpilliorkest-
rite konkursist EST-NOK 2009, kus saavutati hõbediplom ja II koht.

2008. aastal osales orkester Saksamaal Heikendorfis toimunud puhkpilli-
orkestrite konkursil, kus orkestrile omistati kulddiplom. Tabasalu Muusikakooli 
Puhkpilliorkestri juures tegutseb ka vaskpuhkpillikvintett, mis tegi 2008-2009 
hooajal kontsertreisid Lätisse ja Soome.

Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester teeb aktiivset koostööd Kekava Muusika-
kooli Puhkpilliorkestriga Lätist, mille väljundiks on iga-aastased ühiseid õppelaag-
rid Eesti saartel, mis lõppevad alati kontserdiga. Samuti on traditsiooniks saanud 
esinemised Lions klubi korraldatud heategevuskontsertidel koos Tabasalu Kam-
merkooriga. 

Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester tähistas oktoobris 2009 kontserdi-
ga 10. sünnipäeva.
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Tallinna Muusikakeskkooli 
Puhkpillisümfoonikud 

(dirigendid Aavo Ots, Jaan Ots)

Esitaja: Tallinna Muusikakeskkool (Marja Jürisson)

Tallinna Muusikakeskkooli Puhkpillisümfoonikud on kontsertorkestrina esine-
nud alates 1980. aastast, dirigendiks Aavo Ots.

2008. a. sügisest juhatab orkestrit ka TMKK vilistlane, EMTA üliõpilane Jaan 
Ots, kes aitas ette valmistada ulatusliku X ülemaailmsete eestlaste päevade 
(26. – 30. juunil 2009 Münsteris) kava ning juhatas ka kontsertidel. Orkester 
Puhkpillisümfoonikud esines ESTO-l nii kontsert- kui saateorkestrina, kavas Eller, 
Kapp, Kull, Kõrvits, laulusolistide saated ning muud teosed.

Esinemiste kohta ESTOl täpsemalt: www.esto2009.de, www.eesti.ca
TMKK Puhkpillisümfoonikud saavutas Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursil 
28. märtsil 2009 regionaalorkestrite kategoorias I koha. (2007. a. võitis orkester 
esikoha samal konkursil.) Veel esineti 2009. aastal Tallinna Vanalinna Päevade 
raames EMTA kammersaalis ning mitmetel Tallinna linna üritustel. 

TMKK Puhkpillisümfoonikute ridades on saanud orkestrimängukogemusi 
paljud praegu nimekad instrumentalistid: Kalev Kuljus, Neeme Birk, Ivar Kiiv, 
Mihkel Peäske jpt.

Orkester on võitnud auhinnalisi kohti rahvusvahelistel konkurssidel.
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Tapa Linna Orkester 
(dirigent Jüri Tüli)

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Lääne-Virumaa üks silmapaistvamaid kollektiive Tapa Linna Orkester on asuta-
tud 1999. aastal. Tapa Linna Orkestri dirigent on Jüri Tüli, kelle töö orkestrielu 
korraldamisel on märkimisväärne. Jüri Tüli on Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhk-
pilliorkestri liige.  

Tapa Linna Orkestri suvine hooaeg oli aktiivne. Kollektiiv osales 2009 suvel 
laulupeol ÜhesHingamine, Tartu Laulupeol ja festivalil “Mürtsub pill“. Traditsioo-
niliselt esitati sel aastal orkestriga kaks erinevat kava, mis kanti ette aprillis ja 
detsembris. 

2009. aastasse jäid veel Tapa Gümnaasiumi 90. sünnipäeva pidustused, mille 
raames esines orkester mitmel korral. 2008. aastal salvestas orkester oma CD-
plaadi. 

Orkester on osa võtnud üle-eestilistest puhkpilliorkestrite konkurssidest 
EST-NOK 2007 ja Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2008. Tapa Linna Orkestri tege-
vusel Lääne-Virumaa noorte puhkpillimängijate koolitamisel on oluline osa.
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Viljandi Muusikakooli Puhkpilliorkester 
(dirigent Bert Langeler) 

Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit

Viljandi Muusikakooli Puhkpilliorkester alustas tegevust 2004. aasta sügisel. 
Orkestri dirigendid on olnud Harry Illak (2004-2007) ja Bert Langeler (alates 
2008); abidirigendid Tuulike Agan (2004-2005) ning  Arno Anton ja Külli Tee-
aru (alates 2006).

Puhkpilliorkester pälvis 2009. a. Tallinnas Estonia kontserdisaalis aset leidnud 
Eesti noorteorkestrite konkursil EST-NOK oma vanuseklassis esikoha. 2005. aas-
tast on puhkpilliorkestril ette näidata kolmas ja 2007. aastast üheksas koht. 

Orkestriproovid on puhkpilliõpilaste õppetöö üks osa ning toimuvad tunni-
plaani alusel kord nädalas. Orkestriliikmeid on sel õppeaastal 33, enamus neist 
muusikakooli vanema astme õpilased (V klass kuni lisaaste), kuid mängijaid on ka 
väljastpoolt muusikakooli. 2008.a. loodi Bert Langeleri juhtimisel ka noorema astme 
orkester, kus koosmängukogemusi omandavad II – IV klassi puhkpilliõpilased.

Tegutsemisaja jooksul on puhkpilliorkester esinenud suurematel üritustel 
Viljandis ja Viljandimaal:

• Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktustel Viljandis
• Eesti lipu päeval
• Sakala mängude avamisel
• Viljandimaa laulupidudel
• Suure-Jaani puhkpillimuusikapäevadel
• Viljandi Hansapäevadel
• Zonta ja Lions klubide korraldatud heategevuskontsertidel 
• muusikakooli jõulu-, kevad- ja aastapäevakontsertidel (avalikud tasuta 

kontserdid linnarahvale) 
• muusikakooli toetajate Viljandi Õhumeistri ja Viljandi Metalli sünnipäeva-

kontsertidel (mõlemad on olnud Aasta toetaja nominendid)

Osaleti ka 2007. a. noorte laulupeol Tallinnas.
Juulikuus 2009 toimus kümnepäevane kontsertreis Hollandisse ja Saksa-

maale, kus esineti erinevatel kontsertidel koos Viljandi Noorte Sümfoonia-
orkestri ning Viljandi Muusikakooli neidudekooriga.
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Lauri Breede

Esitajad: Segakoor Tarbatu (Marika Kööbi), HaleBopp Singers 
(Merle Kõrgesaar), Tiigi Seltsimaja (Liidia Konsa)

Lauri Breede on nelja Tartus tegutseva koori (laulukoor Tarbatu, segakoor 
HaleBopp Singers, Tartu Rahvaülikooli segakoor ja meeskoor Gaudeamus) diri-
gent ning Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli dirigeerimise ja hääleseade 
õpetaja. 

2009. aastal tegutses Lauri Breede väsimatult oma kooridele laulupeoreper-
tuaari õpetamisel. Lisaks oma Tartu kooridele viis Lauri Breede (koos dirigent Kalev 
Lindaliga) laulupeole ka Saksamaal tegutseva Euroopa eestlaste segakoori. Ta lei-
dis aega ja jõudu käia Saksamaal koorile laulupeolaule õpetamas.

Lauri Breede võttis laulupeohooajal enda kanda veel teisegi missioonirikka 
ülesande: asus juhtima 50 aastat Tartus tegutsenud meeskoori Gaudeamus, mille 
ridades oli arutatud laialimineku plaane. 

Laulupeohooajal kutsus Lauri Breede ellu ka täiesti uue koori – Tartu Rahva-
ülikooli segakoori, kes laulupeol saadud „koorimuusikapisiku“ mõjul jätkab koos-
käimist ka pärast laulupidu. 

Lauri Breede on väga mitmekesine dirigent, kelle igal kooril on oma eriline 
nägu. Tema kooride repertuaar ulatub regivärsilisest rahvalaulust kaasaegse 
muusikani. 

Kõige kauem, 24 aastat on Lauri Breede olnud seotud laulukooriga Tarbatu. 
Koor alustas tegevust 1980. aastal rahvalaulukoorina, kuid aastate jooksul on 
lauldud ka muud koorimuusikat. Regivärsiline rahvalaul ja rahvamuusikasea-
ded on Tarbatu südames ja repertuaaris siiani. Seda paljuski tänu dirigent Lauri 
Breedele, kelle emotsionaalsel juhtimisel ja ka eestlaulmisel on Tarbatu esitatud 
regilaulud jätnud publikule kustumatu mulje. 

Lisaks dirigenditööle õpetab Lauri Breede ka noori koorijuhte Tartu Elleri 
koolis.
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Risto Joost

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Dirigent ja laulja Risto Joost on õppinud koori- ja orkestridirigeerimist ning 
laulmist Eesti Muusikaakadeemias, täiendanud end Viini Muusika- ja Kaunite 
Kunstide Ülikoolis ning 2008 kevadel lõpetanud magistrantuuri Stockholmi 
Kuninglikus Muusikakõrgkoolis prof Jorma Panula dirigeerimisklassis. Ta on 
osalenud Esa-Pekka Saloneni, Neeme Järvi, Eri Klasi, Paul Mägi, Paul Hillieri 
meistriklassides ning mitmel varajase muusika meistrikursusel Taanis ja Rootsis.
1999 asutas Risto Joost kammerkoori Voces Musicales, 2002 lisandus koorile 
Ensemble Voces Musicales. Alates sügisest 2006 on ta Tallinna Muusikakeskkooli 
Sümfooniaorkestri peadirigent, alates 2008 vastloodud Tallinn Sinfonietta pea-
dirigent, alates sügisest 2009 Rahvusooperis Estonia dirigent ja peakoormeister 
ning alates 2010 festivali “Klaaspärlimäng” kunstiline nõustaja.

Risto Joost on juhatanud selliseid muusikakollektiive nagu Eesti Riiklik 
Sümfooniaorkester, Läti Riiklik Sümfooniaorkester, Vanemuise Sümfooniaorkes-
ter, Tallinna Kammerorkester, Pärnu Linnaorkester, Tallinna Barokkorkester, Corelli 
Barokkorkester, Helsingborgi Sümfooniaorkester, Rootsi Kammerorkester, Gävle 
Sümfooniaorkester, Ostrobothnia Kammerorkester, Leedu Kammerorkester, Eesti 
Filharmoonia Kammerkoor,  Eesti Rahvusmeeskoor RAM, segakoor Latvija, Rootsi 
Raadio Koor, Ars Nova Copenhagen, kammerkoor Musica (Taani), Madalmaade 
Kammerkoor jt.

Juunis 2007 tegi Risto Joost debüüdi Rahvusooperis Estonia Erkki-Sven Tüüri 
ooperiga “Wallenberg”. Mais 2009 tõi ta välja Eesti Muusikaakadeemia ooperi-
stuudioga Mozarti ooperi “La Finta Giardiniera”, septembris 2009 Eesti Muusika-
akadeemia juubelipidustuste raames  tuli tema dirigeerimisel ettekandele Age 
Hirve “Tuleloitsija”.

Alates aastast 2000 on Risto Joost regulaarselt osalenud Eesti Muusika Päe-
vadel, NYYD Festivalil ja Eesti Noorte Heliloojate Festivalil (Tartu), dirigeerides 
erinevaid muusikakollektiive üle 50 esiettekandel kammermuusikast sümfooni-
lise repertuaarini. Samuti on ta juhatanud Riia Rahvusvahelisel Saksofonimuusika 
Festivalil (2009), ning 2009. aasta laulupeol.

Hooajal 2008/2009 dirigeeris Risto Joost selliseid kollektiive nagu Läti Riiklik 
Sümfooniaorkester, Vanemuise Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sümfooniaorkester, Leedu Kammerorkester, 
Tallinn Sinfonietta, Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester, Madalmaade 
Kammerkoor, Rootsi Raadio Koor, Segakoor Latvija, Eesti Rahvusmeeskoor, kam-
merkoor Voces Musicales. 
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Lauljana astus ta üles festivalidel Vocalissimo, Rahvusvaheline Barokkmuu-
sika Festival Tallinnas, Haapsalu Vanamuusika Festival, Klaaspärlimäng, lisaks 
kontserdid Taani Barokkorkestriga Concerto Copenhagen, Corelli Consort jt. 
ja salvestused Tallinna Kammerorkestriga, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, 
Tallinn Sinfoniettaga ja kammerkooriga Voces Musicales, kellest kahe viimasega 
anti välja ka heliplaat  „Pilgrim’s Song“ Arvo Pärdi muusikaga.

Heli Jürgenson

Esitaja: Eesti Segakooride Liit

G. Otsa nim Muusikakooli dirigeerimise õpetaja, Rahvusooper Estonia koor-
meistri ja Estonia Seltsi segakoori peadirigendi Heli Jürgensoni tegevus 2009. 
aastal kandis suures osas XXV laulupeo vaimu. Olles segakooride liigijuht, vastu-
tas Heli Jürgenson kõigi Eestis toimunud eelproovide, kooride taseme ja reper-
tuaari omandamise kvaliteedi eest, seda nii üld- kui valikkooride osas. 

Väärib tähelepanu töö maht, mida Heli Jürgenson terve kevade kandis, 
viies läbi eelproove maakondades. Tema tööd iseloomustab ülim põhjalikkus 
ja nõudlikkus nii enda kui teiste suhtes, süvenemine õpetatavasse materjali ja 
järjekindlus nõudmiste elluviimisel. Hoolimata asjaolust, et koorid olid väga eri-
neva tasemega, ei kaotanud Heli Jürgenson huumorimeelt ja ilmutas hoolivust 
kõigi lauljate suhtes. Tema proovid olid töised, hoogsad, rõõmsad ja tulemusli-
kud. Töö tema käe all on arendav. 

Estonia Seltsi segakoor oma Eesti mõistes suurearvulise koosseisuga (50 
lauljat) on jätkuvalt väga heas vormis. Senine hootine töö Rahvusooper Estonia 
koormeistrina viis alates sellest hooajast pideva töölepinguni, mis annab tunnis-
tust faktist, et Heli suudab arendada mitte ainult hobilauljaid vaid ka nõudlikke 
professionaale.

Heli Jürgenson on valitud Eesti Koorijuhtide Liidu ja Eesti Kooriühingu juha-
tusse ning XII rahvusvahelise koorifestivali „Tallinn 2011“ kunstinõukokku. Ta on 
ka 2010. aasta vaimuliku laulupeo kunstiline juht.
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Triin Koch

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu, Eesti Naislaulu Selts

Triin Koch (s 1975) on Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori, Tartu Ülikooli Akadee-
milise Naiskoori Tallinna vilistlaskoori ja Tartu Ülikooli Kammerkoori dirigent. 

Kümnendat hooaega on Triini juhatada päris oma koorid ning kõik nad on 
omanäolised ja Eesti koorimuusikat ilmestavad kollektiivid. Aastas astub Triin 
koos oma kooridega lavalaudadele ligi 50 korral, küll esinemisteks Tartu Ülikooli 
ja Tartu tähtpäevadel, kontsertidel, festivalidel, konkurssidel ja laulupidudel. 

Suurema osa Triini kooride repertuaarist moodustab Eesti heliloojate loo-
ming (Tormis, Mägi, Saar, Kreek, Ernesaks jt), kuid kõrgelt on hinnatud ka tema 
Rahmaninovi, Poulenci, Debussy, Raveli, Nystedti, Rautavaara jt interpretatsioonid. 

2009. aasta oli Triini jaoks eelkõige prooviderohke laulupeoaasta: 24. jaa-
nuaril toimus seltsi poolt korraldatud üle-eestiline neidudekooride laululaager 
Kadrioru Saksa gümnaasiumis, kus osales 21 neidudekoori ja nendega tegi tööd 
Triin. Kevad kulus tegusatele eelproovidele Tallinnas ja maakondades ning kul-
mineerus  XXV laulupeoga, kus Triin oli naiskooride üldjuht.

Erilisena toimus sel aastal veel Triin Kochi poolt kolme koori laulupäeva orga-
niseerimine ja seal esinemine 30. mail. See üritus toimus teist korda ning leidis 
seekord aset Triin Kochi kodukülas Sulbil Võrumaal. Lisaks TÜ AN-le astusid seal 
üles TÜ Kammerkoor, TÜ AN-i Tallinna vilistlaskoor ja kolme koori ühendkoor. 

Kevadel andis Eesti Naislaulu Seltsi juhatus  võimaluse Triinile ja tema Tartu 
kooridele  korraldada isadepäeva kontsertaktus Estonia kontserdisaalis 8. no-
vembril. Kontsert õnnestus kenasti, sai väga kiitva tagasiside ja oli omanäoline, 
kus koorilaulude vahel kasutati ekraanilt näidatuna fotosid oma koorilauljate 
isadest ja vanaisadest ning katkendeid Eesti populaarsetest filmidest. Kontserdi 
kunstiline juht oli Triin.

Triin Kochi kooride esinemised jätkusid rahvusülikooli 90. aastapäevale 
pühendatud suurüritustel: 26. novembril TÜ spordihoones uue üliõpilaslauliku 
esitluskontserdil, 28. novembril kontsertetendusel Estonia kontserdisaalis ja 29. 
novembril kontsertetendusel Vanemuise kontserdimajas. Nendel esinemistel ja 
programmi ettevalmistustel oli Triinil juhtiv roll.
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Natalja Kuzina

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

2009. aasta jaanuaris osales Raduga Natalja Kuzina eestvedamisel Kuremäe 
kloostri pidulikel õigeusu jõulude jumalateenistustel; samas toimus tihe ette-
valmistus rahvusvaheliseks kirikumuusikakonkursiks. Jaanuari lõpus juhatas 
Kuzina edukalt koori kahte kontserti Moskva festival-konkursil „Jõululaul” Vene-
maa pealinna kahes mainekamas kontserdisaalis. 

Kevadised kuud olid pühendatud laulupeoks ettevalmistustele. Natalja 
Kuzina juhendamisel osales laulupeol kaks Raduga koori (nii laste- kui ka mudi-
laskoor), kokku üle 80 laulja. Laulupeo eel toimus koori iga-aastane nädalapik-
kune õppe- ja puhkelaager Karepal. 

Estonia kontserdisaalis toimunud Raduga kooristuudio kolmetunnine kevad-
kontsert muutus sel aastal Natalja Kuzina juhatusel suureks muusikaliseks festi-
valiks, kuna sellest võtsid osa kõik 5 koorirühma, noored interpreedid ja solistid. 
Tema eestvõttel jätkusid ka eelmisel aastal koori juures lauljate individuaal- ja 
rühmatunnid, solfedžoõpe, klaveri- ja flöödiõpingud. Pedagoog-metoodikuna 
nõustas ta kõiki stuudio koore ning ettevalmistusringi, kus käivad 2-4-aastased 
mudilased. 

Natalja Kuzina möödunud aasta teeneks võib pidada sedagi, et aina rohkem 
koori vilistlasi jätkab oma haridusteed Georg Otsa nimelises Tallinna Muusika-
koolis ja EMTAs eri erialadel. Natalja Kuzina õpilane Maria Veretenina esineb 
menukalt ooperilauljana Euroopa eri teatrite lavadel. 

Mullu töötas Natalja Kuzina välja koori jaoks uued õigeusumuusika reper-
tuaarikavad, mida kanti ette rahvusvaheliste festivalide „Credo” ja „Slaavi pärg” 
raames, ning Venemaa Pihkva oblastis toimunud kontsertreisi ajal. Kevadel väi-
sas Nastalja Kuzina kutsel Tallinna Moskva kõrgetasemelise koorikooli Radost 
mudilaskoor, kes esindas vene folkloori Tallinna Vanalinna päevade raames. 

Leningradi Konservatooriumi vilistlane Natalja Kuzina on töötanud Kullos 
üle 38 aasta, tema asutatud Raduga koor tähistab 2011. aasta maikuus oma 
40. juubelit. Nende aastate jooksul on kooris laulnud ligikaudu 10000 last. Mul-
lu kandideeris koori rekordarv mudilasi. Praegu lööb kooris kaasa umbes 150 
noort lauljat.

Raduga koor on ainulaadne nähtus Eesti kultuurimaastikul ning selle asen-
damatuks mootoriks ja hingeks on alati olnud visionäärist entusiast, õpetaja, 
muusik ja suure südamega inimene – Natalja Kuzina.
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Ingrid Kõrvits

Esitaja: Tallinna Muusikakeskkool (Marja Jürisson); 
Eesti Muusikaõpetajate Liit

Alates 1987 töötab Ingrid Kõrvits lastekoori Ellerhein dirigendina ning aastast 
1992 ka Tallinna Muusikakeskkooli (TMKK) solfedžoõpetajana, laste- ja noorte-
koori ning mudilaskoori dirigendina, alates 2008. aastast lisaks koorijuhtimise 
eriala õpetajana. Praegu töötab ta samas ka põhikooliklasside muusikateoreeti-
liste ainete ning kooriosakonna juhatajana. 

Oma kooridega on Ingrid Kõrvits saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti nii 
vabariiklikel kui rahvusvahelistel konkurssidel. Viimased suuremad kordamine-
kud on 2008. a novembris TMKK noortekooriga saavutatud kaks esikohta rah-
vusvahelisel Franz Schuberti koorikonkursil Viinis ning II koht laste- ja noorte-
kooride kategoorias rahvusvahelisel koorikonkursil „Tallinn 2009“.

2009. aastal on Ingrid Kõrvitsal olnud oma kooridega ligi 30 kontserti ja 
esinemist. 2009. a ilmus tema eestvedamisel TMKK noortekoori debüütplaat 
„Heliseb väljadel“, millel kõlab eesti heliloojate koorilooming. Samuti on ta sal-
vestanud sama kooriga hulgaliselt eesti koorimuusikat Klassikaraadio fonoteeki. 
7. novembril  Niguliste kirikus toimunud kontserdist „Hingede aja muusika“ tegi 
Klassikaraadio otseülekande.

2009. aastal oli Ingrid Kõrvits Euroraadio koorikonkursi „Let the Peoples Sing“ 
žürii liige.

Ta on korduvalt juhatanud lastekoore laulupidudel: oli 2002. aastal IX noorte 
laulupeo lastekooride dirigent, 2007. aastal X noorte laulupeo lastekooride liigi-
juht ning 2009. a XXV laulupeol lastekooride dirigent. Ta on valitud ka 2011. aas-
ta noorte laulupeo lastekooride dirigendiks. Seoses laulupidudega on ta viinud 
läbi hulgaliselt eelproove ning on ka Kooriühingu mentor. Ta on Eesti Kultuur-
kapitali aastapreemia laureaat 2005. 
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Meeli Nõmme

Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Meeli Nõmme (s 1963) on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja ja koo-
rijuht. Ta  juhatab Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mudilaskoori, poistekoori ja se-
gakoori (koos Hille Martiniga). Kõigil kolmel kooril on I kategooria ja kõik koorid 
osalesid 2009.a. laulupeol.

Meeli Nõmme kuulub Jõgeva maakonna laulupeokomisjoni ja Peipsiäärsete 
Maakondade Laulupeo kunstilisse toimkonda. 2009. a. Peipsiäärsete Maakonda-
de Laulupeol osales ta kõigi oma kooridega ning oli ka laulupeo dirigent.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poistekoor on osalenud kõigil EMLS laulupidu-
del ja laululaagrites, k.a. toimus see Põltsamaal. Samuti on Meeli Nõmme õpila-
sed võistelnud edukalt EMLS poistelaulu võistlustel. 2009.a. saavutas vabariigis 
kolmanda koha Mattias Haamer.

2009. a. kevadel osales Meeli Nõmme Jõgeva maakonna poistekooride laag-
ri korraldustoimkonnas ja oli laululaagri üks dirigentidest. Laululaager toimus 
Kuremaal.

PÜGi segakoorile ja mudilaskoorile on õpetajad-dirigendid korraldanud ise 
laululaagreid. Mõned neist on toimunud koostöös naabermaakondade koori-
juhtidega (Paide Gümnaasiumi Segakoor, Anne Toomistu).

Meeli Nõmme korraldas 2009. a. Põltsamaal Jõgeva maakonna koolide so-
listide lauluvõistluse. Samuti on tema enda ansamblid alati edukalt osalenud 
maakonna ansamblite võistlustel, viimati saavutasid 4.-5. klassi poisteansambel 
I koha, gümnaasiumi neidude ansambel ja 3. klassi ansambel II koha. 

2009. a. anti 4.-5. kl poisteansamblile Alo Mattiiseni lauluvõistlusel eripree-
mia.

Meeli Nõmme korraldab iga-aastaselt Põltsamaa Ühisgümnaasiumi muusika-
nädalat, mis seekord toimus 2009.a. jaanuaris. Muusikanädala mitmekesised üri-
tused: koolikontserdid, töötoad, võistulaulmised propageerivad muusikaelu terves 
Põltsamaa piirkonnas.
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Thea Paluoja

Esitaja: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Raplamaa 
rahvakultuurispetsialist Irina Pärila

Thea Paluoja on Rapla laulustuudio juhataja ja juhendaja. Lisaks aga juhatab 
ta Raplamaa Noorte Meeskoori ja Märjamaa segakoori Rello, mis mõlemad on 
edukalt osalenud konkurssidel: 

• Raplamaa Noorte Meeskoor:  II koht Eesti noorte meeskooride võistulaul-
misel Jõgeval A-kategoorias

• Märjamaa segakoor Rello: II koht XVII Eesti segakooride konkursil C-kate-
goorias.

Thea Paluoja on nii looja kui õpetaja. Ta kirjutab ise laule, teeb 3-6-häälseid 
seadeid, juhendab kuut tipptasemel koori ning lugematul arvul ansambleid ja 
soliste. Need on vaid vähesed sõnad, mis Thea tööd kirjeldavad. Thea on loodud 
loojaks ja õpetajaks. Thea on muusikat ja armastust nii täis, et seda kiirgab kau-
gele ja paljudele. Ta on olnud sadade lauljate heaks teejuhiks pea paarikümnel 
aastal. Paneb laulma põnni ja plika, neiu ja nooruki, naise ja mehe. 
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Andrus Siimon

Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Andrus Siimon on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegune Tallin-
na Ülikool) kultuurhariduse teaduskonna koorijuhtimise erialal 1989. aastal Ants 
Sootsi õpilasena ja Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise erialal 1996. aastal 
Jüri Rendi dirigeerimisklassis.

Ta on Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoori, Eesti Koorijuhtide Naiskoori, Viru-
maa Noorte Meeskoori ja (alates 2009. aasta sügisest) ka Eesti Teaduste Akadee-
mia Meeskoori peadirigent.

Aastast 1991 töötab Eesti Rahvusmeeskooris lauljana, 1997. aastast ka koor-
meistri ja dirigendina. On juhatanud Rahvusmeeskoori paljudel kontsertidel ja 
olnud vokaalsümfooniliste suurvormide koormeister. Aastal 2009 olid tähtsama-
teks suurvormideks G. F. Händeli „Messias“ ja F. Mendelssohn-Bartholdy „Elias“.

Viimati saavutas Eesti Koorijuhtide Naiskoor 2008. aastal Gustav Ernesaksa 
100. sünniaastapäevale pühendatud naiskooride võistulaulmisel A-kategoorias 
II koha ja kohustusliku laulu parima esituse eripreemia.

Aastal 2009 valmis Eesti Koorijuhtide Naiskooril koostöös soome külalisdiri-
gendi Rita Varoneniga kava eesti ja skandinaavia heliloojate muusikast. Sama 
aasta sügisel töötas Andrus Siimon külalisdirigendina Soome Naiskoori Liidu 
naiskooriga ja juhatas kontserte Espoos ja Helsingis. 

Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoorile oli aasta 2009 juubeliaasta. Sügisel 
tähistati koori 50. hooaega kontsertidega Tartus ja Tallinnas. Suvel külastati Saa-
remaad, kus anti kaks kontserti ja kevadel toimus kontsert Tallinnas Niguliste 
kirikus. Koori juubeliks valmis ka uus CD plaat „Siin mu rõõmumaa“, millele on 
jäädvustatud ka helilooja Aare Kruusimäelt koori juubeliks tellitud uudisteos 
„Viis vaimulikku rahvalaulu naiskoorile“.

Virumaa Noorte Meeskoor osales 2009. aastal vabariiklikul noorte meeskoo-
ride konkursil, esines augustis kontserdil Jäneda mõisa rosaariumi kontsertide 
sarjas koos Jaak Johansoniga ja andis novembris neli kontserti Tuglase Seltsi 
poolt korraldatud Mardilaada üritustel Helsingis. Töö eest Virumaa Noorte Mees-
kooriga pälvis Andrus Siimon 2006. aastal Eesti Kultuurkapitali aastapreemia.

Andrus Siimon on olnud noorte laulupidude (2002, 2007) ja XXV laulupeo 
dirigent ja oli laulupeo tuleteekonna Hiiumaa kontserdi kunstiline juht ja üks 
dirigentidest. Ta on osalenud paljude koorikonkursside ja lauluvõistluste žüriide 
töös. Käesoleval ajal töötab Andrus Siimon G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoo-
lis koorijuhtimise eriala õpetajana. Ta on Eesti Naislaulu Seltsi juhatuse liige ja 
muusikatoimkonna esimees, Eesti Kooriühingu muusikanõukogu liige ja Eesti 
Kooriühingu mentor.  
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Vahur Soonberg

Esitajad: Kohila valla kultuurinõunik ja Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupi 
esimees Anneliis Kõiv, Rapla valla kultuurinõunik Rita Kikajon ning 

Rapla Kultuurikeskuse juhataja Age Rebel

Vahur Soonberg (s 1962 Põltsamaal) on lõpetanud Tallinna Riikliku Konserva-
tooriumi muusikapedagoogika erialal, dirigeerimise õppejõuks oli Venno Laul. 
Samal ajal täiendas ta ennast fakultatiivselt laulukateedris õpetaja Henno Seina 
juures. Teisest kursusest alates töötas koormeistrina RAM-i poistekooris ja RAM-i 
kooristuudio juures tegutsevas noormeeste kooris.

1985. a. alates on Vahur töötanud muusikaõpetajana Kivi-Vigala Põhikoo-
lis ja Vigala Kutsekeskkoolis, 18 aastat (1984-2002) juhatanud Teenuse (hiljem 
Vigala) segakoori. 90-ndatel aastatel võttis osa kammerkoor Arsise tegevusest 
nii laulja kui koormeistrina. Pärast kammerkoori tegevuse lõppu jätkas ta Arsise 
kellade ansamblis kellamängija ja arranžeerijana. 

Alates 1999. aastast töötab Vahur Rapla segakooriga Cantus. 2003. aastal 
alustas ta paralleelselt tööd Kapa-Kohila Kammerkooriga, pikki aastaid juhatab 
ka Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi noortekoori.

Viimastel aastatel on segakoor Cantus keskendunud suurvormide esitamise-
le ning on korduvalt olnud Rapla Kirikumuusika Päevade ava- või lõppkontser-
tide oratooriumikooriks. 

8. mail 2009 tähistati Rapla kirikus Cantuse 45. sünnipäeva, kus Vahur 
Soonbergi juhtimisel esitati Gounod’ “Missa Solemnis”,  kaastegevad solistid ja 
keelpillikvartett. 

2009. aasta jaanuaris sai Vahur Soonbergi eestvedamisel soetatud Raplasse 
positiivorel, millega anti aasta jooksul kolm väga heal tasemel kontserti.  
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Maarja Soone

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Maarja Soone (s.1974) lõpetas 1993. aastal G. Otsa nim. Muusikakooli koorijuhti-
mise erialal (õp. Silvia Mellik) ja 1998. aastal Eesti Muusikaakadeemia (dots. Leili 
Sarapuu) koolimuusika erialal. 1998. aastal asus ta tööle Vanalinna Hariduskollee-
giumis muusikaõpetaja ja Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori dirigendina. 
Käesoleval hetkel juhatab Maarja Soone lisaks Muusikamaja tütarlastekoori kont-
sertkoorile ka kahte ettevalmistuskoori ning koorivilistlaste ansamblit, samuti eri-
nevas vanuses koorilauljate soolo- ja ansamblilauluprojekte. 

2003. aasta jaanuarist  töötab Maarja Soone ka Rahvusooper Estonia Poiste-
koori koormeistrina, alates 2006. aastast on ta Eesti Kooriühingu koorijuht-men-
tor. Mentori- ja juhendajategevuse raames väärib märkimist töö juhendajana 
lastekooride workshopil Europa Cantati laulunädalal Tartus ja Baskimaal, Borjas.  
Maarja Soone valiti Eesti Kooriühingu poolt Aasta nooreks dirigendiks 2007, 
2007. aasta X noorte laulupeol Ilmapuu ja 2009. aasta laulupeol ÜhesHingamine 
oli ta lastekooride liigijuht. 

2009. aasta olulisemateks saavutusteks on Vanalinna Muusikamaja tütarlaste-
koori III koht EBU (Euroopa Ringhäälingute Liidu) koorikonkursil “Let the Peoples 
Sing”,  töö mentori ja laulupeo  dirigendina, esinemised Vanalinna Muusikamaja 
tütarlastekoori ning ettevalmistuskooridega (koori erinevas vanuses tüdrukud 
esitasid laulupeol mudilaskooride, lastekooride, naiskooride ja valikkooride re-
pertuaari). 
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Heldi Tagel

Esitaja: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Raplamaa 
rahvakultuurispetsialist Irina Pärila

Heldi Tagel on Järvakandi segakoori dirigent, muusika- ja kunstiõpetaja. Ta 
sündis 16. jaanuaril 1939 ja tähistas 2009. aastal oma 70. juubelisünnipäeva.

Heldi Tagel alustas kooride dirigeerimist 48 aastat tagasi Harjumaal. Kui elutee 
tõi teda tagasi kodukanti Raplamaale, Raikküla valda, alustas ta kohe tööd Raik-
küla-Järvakandi puhkpilliorkestri dirigendina, kus ise mängis trompetit. Orkestrit 
juhatas Heldi 18 aastat. 

Laste- ja mudilaskoore on Heldi Tagel järjepidevalt ja edukalt juhatanud 
Raplamaal juba 33 aastat. 

Järvakandi segakoori võttis ta eelmiselt dirigendilt üle 10 aastat tagasi. 
Järvakandi segakoor tähistas sellel aastal 105. tegevusaastat ja on osalenud kõi-
gil maakondlikel ning üldlaulupidudel.

Alates 1969. aastast on Heldi Tagel oma kollektiividega osa võtnud peaaegu 
kõikidest vabariiklikest ja kõikidest Rapla maakonna (rajooni) laulupidudest.

Rapla maakond hindab kõrgelt Heldi Tageli panust maakonna koorimuusikas 
ning tööd väikeste laulusolistidega.
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Indrek Vijard 

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Indrek Vijard on nelja koori dirigent nende loomisest peale: Nõmme Muusika-
kooli kammerkoor, Tallinna Ülikooli meeskoor, Järvamaa Poistekoor ning EMLS 
üle-eestiline poistekoor Kalev. Nimetatud kooridel on 2009. aasta olnud väga 
teguderohke ja tulemuslik.

Nõmme Muusikakooli kammerkoor, mis on loodud kooli vilistlastest, õpilas-
test ja õpetajatest,  kuulub täna kindlalt Eesti kammerkooride eliiti ning on saanud 
tunnustust vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel. 2008. aastal omistati koo-
rile kuldmedal 14. Preveza (Kreeka) rahvusvahelisel vaimuliku koorimuusikakon-
kursil, 2009. aastal võideti kuldmedal 36. Olomouci (Tšehhi) kooride konkursil.

Tallinna Ülikooli meeskoor tähistas sel kevadel kontserdiga Laululava Klaas-
saalis oma 10. tegevusaastat. Koor loodi koos kolleeg Jüri Rendiga EMLS-i noor-
te meeskooride liikumise raames ning on tänaseks tõusnud oma tasemega  A-
grupi meeskooride hulka. Kevadel esindas koor kodu-Eesti koorikultuuri ESTO 
päevadel Münsteris (Saksamaa), samuti toimus edukas kontsertreis Soome, kus 
võõrustajaks oli meeskoor Jussit. Sügishooajal on koor teinud koostööd rock-
ansambliga The Sun, mille raames esineti Tallinnas, Tartus ja Pärnus, detsembris 
toimus koos Eesti Piirivalve orkestriga kaks kontserti Tallinna Kaarli kirikus.

Järvamaa Poistekoor on oma tegutsemisaja jooksul saanud tunnustust nii maa-
kondlikul kui ka vabariiklikul tasemel, olles maakonna aasta koor ja mitmete esimeste 
preemiate laureaat EMLS  poistekooride võistulaulmistel. Samuti on koori dirigent 
Indrek Vijardile omistatud Järvamaa teenetemärk ja parima kollektiivijuhi tiitel. 2009.a. 
saavutas koori meeskoosseis Jõgeval toimunud noorte meeskooride võistulaulmi-
sel A-grupis I koha. Detsembris kanti ette koos üle-eestilise poistekooriga Kalev ja 
Miikaeli poistekooriga ning Nõmme muusikakooli kammerorkestriga Raplas Maarja-
Magdaleena ja Tallinna Jaani kirikus W. A. Mozarti Missa brevis in G (KV140). Tähelepa-
nuväärne on siinjuures solistide osa, kes kõik olid nimetatud kooride lauljad. 

EMLS üle-eestiline poistekoor Kalev on olnud järjekindel eesti kontsertpois-
tekooride traditsioonide kandja ja jätkaja. Koor tähistas 2009.a. kevadel oma 15. 
tegevusaastat kontserdiga Tallinna Mustpeade Majas ja osales suvel G. Zelioli 
nimelisel koorifestivalil Itaalias, kuhu oli kutsutud 6 kõrgetasemelist Euroopa 
poistekoori. Kalevile omistati festivalil hõbemedal. Samuti oli koor kandvaks 
jõuks kolme poistekoori ühisprojektis eelpool nimetatud W.A. Mozarti missa 
ettekandel Tallinnas ja Raplas.

Indrek Vijard on Nõmme Muusikakooli direktor, Eesti Meestelaulu Seltsi juha-
tuse liige ning aastast 2007 muusikatoimkonna esimees ning Eesti Koorijuhtide 
Liidu kutsekomisjoni esimees.  
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Margus Kasemaa

Esitaja: Tiigi Seltsimaja (Liidia Konsa)

Alates 1988. aastast on Margus Kasemaa Puhkpilliorkestri Tartu klarnetimängija 
ja solist, alates 1991 dirigent ja alates 1994 kuni tänaseni peadirigent.

Puhkpilliorkester Tartu on Tartu linna esindusorkester ja üks tegusamaid or-
kestreid kogu vabariigis. Aastas on orkestril ca 40 esinemist, seda nii Tartu linnas 
ja maakonnas kui ka mujal Eestis. Orkester tegutseb praktiliselt 12 kuud aastas 
ning selle juurde kuulub ka rivitrummide ansambel, mis on ennast näidanud 
atraktiivse kollektiivina paljudel üritustel.

1998 asutas Margus Kasemaa orkestri juurde puhkpillistuudio, 2000. aastal 
käivitas Tartu promenaadimuusika sarja „Emajõe suvi“, 2005. aastal hakkas kor-
raldama rahvusvahelist puhkpillifestivali „Mürtsub pill“,  mille kunstiliseks juhiks 
ja korraldajaks Margus Kasemaa algusest peale on. 

2009. aastal toimus festival juba viiendat korda; toimusid kontserdid ja õpi-
toad ning tegutses festivaliklubi. Esinejateks olid Tartu ja Tartumaa orkestrid, 
külalisorkestrid Eestist ja välismaalt. 

Margus Kasemaa oli 2009. aasta Tartu laulupeo puhkpilliorkestrite üldjuht ja 
XXV laulupeo ÜhesHingamine puhkpilliorkestrite dirigent. Ta on suvistele festi-
validele kaasanud kõik Tartumaa orkestrid ning see on aktiviseerinud ka väikse-
mate orkestrite tegevust.

Rõhutada tuleks Margus Kasemaa tööd noortega, mis tagab orkestritele 
järelkasvu. 

2009. aastal omistati Margus Kasemaale orkestrijuhi kõrgeim, V kutsekvalifi-
katsioon, aastast 2006 on ta Eesti Kooriühingu mentor. 

Margus Kasemaa töö puhkpillimuusika valdkonnas on olnud alati tulemuslik 
ja missioonitundeline.
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Bert Langeler 
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Hollandlane Bert Langeler asus Viljandisse tööle 2008. aasta sügisest ja on aastaga 
viinud Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkestri väga heale tasemele. Puhkpilli õppi-
mine on saanud Viljandis populaarseks ja täna tegutseb Viljandi Muusikakoolis 
juba kaks puhkpilliorkestrit: 30-liikmeline põhikoosseis ja 20-liikmeline etteval-
mistusorkester. 

Bert Langeler on olnud viimasel kahel aastal Viljandi puhkpillielu eestvedaja. 
Tema tegevus on olnud aktiivne ka mujal Eestis. Aastatel 2007-2008 korraldas ta 
noorte dirigentide koolitust nimega Bert Langeleri Dirigentide Suveakadeemia, mis 
kasvas aastal 2009 üle dirigentide täiendkoolitus-festivaliks „Võsu Viis“. Bert Langeler 
on olnud viimastel aastatel Eesti muusika tutvustaja välisriikides, kus ta on juhata-
nud mitmetel festivalidel Eesti autorite teoseid. Sellest üks olulisemaid oli Eesti festi-
val Hollandis 26.-30. augustil 2009 Hollandi linnades Zwolles ja Zaltbommelis. 

Kõige suuremaks saavutuseks aastal 2009 oli Bert Langeleril Viljandi Muusikakooli 
puhkpilliorkestri osavõtt Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursist EST-NOK 2009, kus 
orkestrile omistati kõrgete punktidega I kategooria ja kooliorkestrite grupis I koht.

Vallo Taar

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

1995. a. alustas peale aastakümneid kestnud pausi tegutsemist Väike-Maarja Pa-
sunakoor, mille kutsus ellu ja mida juhatab tänaseni Vallo Taar. Orkestri juurde-
kasv tuleb põhiliselt muusikakoolist Vallo Taari puhkpilliklassist. Alates 1996.a. 
töötab Vallo Taar Väike-Maarja Muusikakooli direktorina ja puhkpilliõpetajana. 
Ta on Lääne-Virumaa puhkpillimuusikaelu üks olulisemaid eestvedajaid. Vallo 
Taar osaleb aktiivselt ka üleriiklikel puhkpillimuusika üritustel.

Lisaks muusikalise külje kujundamisele on dirigent suurt rõhku pannud ka or-
kestri atraktiivsusele. Orkestril on korrektne rivi, marsisamm, esinduslikud vormid 
ja silmailu pakkuv tantsutrupp.

Väike-Maarja Pasunakoori juures tegutseb vaskpillikvintett, mis omab suurt 
populaarsust. Vallo Taari dirigeerimisel saavutas Väike-Maarja Pasunakoor Eesti 
Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursil EST-NOK 2009 V koha ja II kategooria.

2009. aastal on orkester Vallo Taari juhtimisel esinenud mitmetes paikades üle Eesti: 
Mäetaguse volbriööl, Sakus, Jäneda Aia- ja Lillepäevadel, Narva-Jõesuu Puhkpillilahingul, 
Tõrva X Loodusfestivalil jne. Kõige olulisemaks 2009.a. sündmuseks oli osalemine lau-
lupeol ÜhesHingamine. Väike-Maarja Pasunakoori noormängijad osalesid ka festivalil  
„Võsu Viis“. Septembris toimus ühiskontsert orkestriga Norrast (Oslo Janitsjarkorps).
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Aavo Ots

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Võru Sümfoonilise Muusika Ühing;  
Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester (Ilmar Kudu)

Aavo Otsa dirigenditegevus 2009. aastal:
• Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursil I koht TMKK Puhkpillisümfoo-

nikutega, II koht ENPO Fanfarega (dirigendid Aavo Ots, Valdo Rüütelmaa) ja I 
koht kuni 15-aastastele orkestrite kategoorias Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilli-
orkestri ettevalmistusorkestriga (dirigendid Aavo Ots ja Priit Sonn).

• XXV laulupeol kutseliste orkestrite dirigent (René Eespere “Illusioonid”)
• X ülemaailmsetel Eesti päevadel Münsteris 26.-30.  juunil kontserdid TMKK  

Puhkpillisümfoonikutega 
• Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestri V aastapäeva kontsert ja esiettekanne: 

Rene Eespere ELASTO OVA
• Kontserttegevus Eesti Noorte Puhkpilliorkestri peadirigendina, orkestri noo-

renenud koosseisu ettevalmistus, õppelaagrite korraldamine.
• Festival Mürtsub Pill Tartu Jaani kirikus
• ENPO esinemine Suure-Jaanis 
• IV Balti Puhkpillikooli kontsert 
• Jõuluootuskontserdid Eesti Noorte Brassiga,  Piret Ripsi  “Jõuluööl” esiettekanne. 

Esinesid Kammerkooride Liidu segakoor ja Eesti Noorte Brass
 Festivalide ja koolituste korraldamine:

• EMTA XX rahvusvahelised trompetipäevad: A. Ots oli kunstiline juht ning ju-
hatas ENPO ja TMKK Puhkpillisümfoonikute kontserte 

 • VII Aavo Otsa Noorte Trompetistide Suveakadeemia Suure-Jaanis. Osalesid 
Otepää, Pärnu, Suure-Jaani, Võru, Tartu ja Tallinna noored 

 • XIV Võru Vaskpillipäevad: Aavo Ots oli kunstiline juht ja trompetiõpetaja ning 
juhatas Lõuna-Eesti Puhkpilliorkestrit.  

 • IV Balti Puhkpillikool: Aavo Ots juhendas noorte puhkpilliorkestrijuhtide 
meistrikursust. 

 • Üleriigilise puhkpilliansamblite konkursi organiseerimine. 
Trompetiõppejõud:

• Märt Metsla, Mart Aus ja Laur Keller esinesid edukalt konkurssidel 
• Jaan Ots võitis Yamaha stipendiumi vaskpillimängijatele
• Aarne Ots esines Yamaha Euroopa konkursi finaalis Hamburgis professionaa-

lide kategoorias 
• Trompeti meistrikursus Antwerpeni Muusikakõrgkoolis 
• Trompeti- ja vaskpilliansambli meistrikursuse organiseerimine 
• Valmis Aavo Otsa Muusikastuudio trompetisolistide CD (ERR)

Aavo Ots on WASBE ja Eesti Muusikanõukogu liige
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Sirly Illak

Esitaja: Saue Muusikakool (Kristiina Liivik)

Sirly Illak töötab orkestridirigendina Saue linnas alates 2007. aastast, juhatades 
Saue Muusikakooli orkestrit ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrit. Harjumaa 
Noorte Puhkpilliorkestri dirigendina on ta andnud suure panuse puhkpillimuu-
sika arendamisse ja propageerimisse üle terve Harjumaa. Talle on omistatud 
orkstrijuht IV kutsekvalifikatsioon.  Dirigendi loomingulist külge iseloomustavad 
huvitavad seaded Saue ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestritele. 

Tänu noore dirigendi pühendumusele puhkpillimuusikale on Harjumaa Noor-
te Puhkpilliorkester saanud uut jõudu ja energiat edasi tegutsemiseks. Suure 
panuse andis ta 2009 Harjumaa Puhkpillipäeva korraldusse. Sirly on dirigeeri-
nud orkestreid tähtsamatel maakonna, vabariiklikel ja rahvusvahelistel üritustel.
Kolleegina on ta kohusetundlik, optimistlik ning abivalmis inimene. Noortele 
mängijatele ja õpilastele on ta hea sõber ja orkestrant, vajadusel ka nõudlik diri-
gent, keda kuulatakse ja hinnatakse.   

Külli Kiivet

Esitaja: Eesti Naislaulu Selts, Lasteekraani Muusikastuudio (Eve Viilup)

Külli Kiivet (1979) lõpetas EMTA koolimuusika eriala 2006. a. (prof. Ants Sööt ja 
Anne Alt) ning Tallinna G. Otsa nim. Muusikakooli klassikalise laulu eriala 2001. 
a. (Tõnu Bachmann). 

Külli töötab Lasteekraani Muusikastuudios koormeistri ja dirigendina 2004. 
aastast, alates 2006. aastast ETV noortekoori dirigendina. 

2007. aastal Kreekas Preveza Rahvusvahelisel Koorifestivalil omistati talle 
konkursi parima dirigendi tiitel. 

Külli Kiiveti juhatusel on ETV noortekoor 2009. a. saavutanud suurepäraseid 
tulemusi rahvusvahelistel konkurssidel (žürii peapreemia, parima kava ja interpre-
tatsiooni ning kohustusliku laulu preemia 45. rahvusvahelisel Montreux’ koorifes-
tivalil Šveitsis 2009, ning 1. koht naiskooride, 2. koht rahvalaulukooride ja 4. koht 
noortekooride kategoorias 63. rahvusvahelisel koorifestival Llangollenis Walesis 
2009), teinud mitmeid täispikki koorikontserte nii Eestis kui välismaal (Rootsis, 
Šveitsis ja Walesis) ja salvestanud 2009 kevadel täispika CD „ETV noortekoor“.

Eesti Naislaulu Selts nimetas oma 15. aastapäeva tähistaval kontserdil 24. ok-
toobril Jõhvi kontserdimajas ETV noortekoori AASTA NAISKOORIKS 2009.
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Jüri-Ruut Kangur

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu

Jüri-Ruut Kangur lõpetas 1998. aastal Eesti Muusikaakadeemia koori- ja orkestri-
dirigeerimise ning kompositsiooni erialal. Aastatel 1994–1999 töötas ta Haap-
salu Muusikakooli muusikateatri dirigent-muusikajuhina, 1996–2004 Haapsalu 
Linnaorkestri peadirigendina ja 2001–2003 G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli 
dirigeerimisosakonna juhataja ja õpetajana. Ta on juhatanud veel mitmeid 
koore ja orkestreid (Estonia Seltsi Segakoor, Rahvusooper Estonia poistekoor, 
G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkester jm) ning külalisena Tal-
linna Kammerorkestrit, Pärnu Linnaorkestrit ja mitmeid noorteorkestreid. 1995. 
aastast on ta Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri ja 2003. aastast Nõmme 
Muusikakooli kammerorkestri peadirigent. Aastatel 1995–2004 oli ta üleriigi-
liste keelpillimängijate Haapsalu suvekursuste juht ja festivali “Viiulimängud” 
korraldajaid.

Jüri-Ruut Kangur on juhatanud noorteorkestrite rahvusvahelisi koostööpro-
jekte Soomes, Saksamaal, Norras ja Hollandis ning juhendanud meistrikursusi 
Lõuna-Aafrika Vabariigis, ühtlasi on ta Euroopa Orkestrite Föderatsiooni juhatu-
se liige. 2007. aastal oli ta X noorte laulupeo sümfooniaorkestrite üldjuht. Samal 
aastal sai ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ja 2009. 
aastal Riho Pätsi Koolimuusika Fondi koolimuusika edendaja preemia.

Tema heliloomingusse kuuluvad vokaalsümfoonilised suurteosed Reekviem 
ja Magnificat, oratoorium “Eesti lauliku lugu”, humoratoorium “Suremata kuul-
sus Salomon Vesipruul”, muusikalid “Joona saatmine” ja “Klounid klassiekskur-
sioonil”, mitmed koorilaulud ja orkestriteosed. Tema teoseid on esitatud paljude 
Eesti ja väliskooride- ning orkestrite poolt mitmel pool Euroopas (Kreekas, Ing-
lismaal, Iirimaal, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Ungaris, Hollandis, Norras jm) 
ning USA-s, Kanadas ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.
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Jaanika Kuusik

Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit

Jaanika Kuusik lõpetas 2006. aastal Tallinna Muusikakeskkooli dirigeerimise eri-
alal (õp. Anneli Mäeots). 2006. aasta sügisest õpib Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemias koolimuusika erialal.

Muusikakeskkoolis õppides laulis Jaanika Kuusik tütarlastekooris Ellerhein, 
kus ta peale keskkooli lõpetamist töötas kolm aastast kultuuritöö organisaatori-
na. Jaanika Kuusik on olnud Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoori koormeister 
(2008/2009). Hetkel töötab Tallinna Muusikakeskkooli mudilas- ja noortekoori 
koormeistri ja hääleseadjana. Samuti on Tallinna Rotary Klubi Segakoori ja Rah-
vusooper Estonia poistekoori õppekoori dirigent. 

Alates 2007. aasta sügisest laulab  Jaanika Kuusik kammerkooris Voces Musicales, 
kus ta on saanud oma vokaalseid oskusi rakendada nii koorilaulja kui solistina. Sel-
le aasta oktoobrist on ta ka  kammerkoori Voces Musicales abidirigent. Esimeseks 
tõeliseks väljakutseks oli ja on NYYD’09 ja Von Krahli Teatri ühistöö Märt- Matis Lille 
ooperis „ Indiate uurimine“ laulja ja dirigendina. 2009. aasta  kevadel oli Jaanika Kuu-
siku soolodebüüt Arvo Pärdi teoses „ Passio“( dirigent Risto Joost.)

Age Mets

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus (Merike Hallik)

Age Mets on aktiivne muusikaõpetaja ja koorijuht Harjumaal ja Tallinnas. Ta on 
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse liige. 

Ta töötab  Tallinnas Laagna Gümnaasiumis muusikaõpetajana. 2009. a. laulu-
peol ÜhesHingamine osales Age Mets Harjumaalt Loo Kammerkoori ja Aruküla 
Noortekooriga.  Ta on universaalne noor inimene, kes suudab olla ka rahvatant-
sujuht ning heal tasemel klaverisaatja.

2009 laulupeo ÜhesHingamine erinevate kooriliikide eelproovides oli Age 
Mets kontsertmeister. Tema kui koorijuht-klaverisaatja tajus suurepäraselt koo-
ride taotlusi ja aitas oma mänguoskusega paremat tulemust saavutada.

Harjumaal olid möödunud hooajal huvitavamad ettevõtmised Loo Kammer-
kooriga kontserdikava „Hällilaulud“, millega esineti peale oma maakonna ka Rak-
veres ja Haapsalus. Osaleti Pärnu Koorifestivali rahvalaulukonkursil ja käidi kontsert-
reisil Itaalias.

Aruküla Noortekooriga toimusid traditsioonilised jõulukontserdid Raasiku 
vallas, esineti Raasiku valla Öölaulupeol ja käidi kontsertreisil Rootsis.
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Jaan Ots

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Jaan Ots on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia III kursuse klaveri eriala tudeng. 
Lisaks õpib ta dirigeerimist (prof. Paul Mägi) ning trompetit (dots. Aavo Ots). 
Teda on saatnud edu vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Trompeti 
erialal on Jaan võitnud hulgaliselt konkursse, viimati pälvis ta I koha ning 2 eri-
preemiat vabariiklikul puhkpillimängijate konkursil Tartus (2008).  Märtsis 2009 
võitis Jaan Yamaha stipendiumikonkursi vaskpillimängijatele.

2009. aastal oli Jaan Ots silmapaistev noor dirigent, juhatades mitmeid vaba-
riiklike noorteorkestreid.  Jaan Ots juhatas Lõuna Eesti Noorte Puhkpilliorkestrit 
orkestri 5. aastapäeva kontserdil Võru Kultuurimajas Kannel, Eesti Noorte Puhkpil-
liorkestrit – kontsertfestivalil „Mürtsub pill“ Tartus, Suure-Jaani kirikus ja  kontserdil 
Balti puhkpillikooli raames Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Samuti juhatas ta 
Tallinna Muusikakeskkooli Puhkpillisümfoonikuid ESTO-päevadel Münsteris. Jaan 
Ots dirigeeris 2009. aastal Eesti Noorte Brassi kontserdil Võru Vaskpillipäevade raa-
mes ja Jõuluootuskontsertidel 28. ja 29. novembril Tallinnas ja Viljandis.
Jaan Ots osales Eri Klasi meistrikursusel Tartus, mille lõppkontserdil juhatas Vane-
muise Sümfooniaorkestrit.  Oktoobris 2009 võitis ENPO vaskpilliansambel Jaan 
Otsa juhendamisel 1. preemia üleriigilisel noorte puhkpilliansamblite konkursil.

Veronika Portsmuth 

Esitaja: Eesti Segakooride Liit 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant Veronika Portsmuth kandis kevad-
hooajal noore dirigendi kohta ülimalt suurt vastust ja töökoormust, sest olles 
XXV laulupeo segakooride dirigent, pidi ta läbi viima hulgaliselt proove üle Eesti. 
Samal ajal jätkas ta õpinguid doktorantuuris, viibis õpingutega seoses perioo-
diliselt Rootsis, juhendas Nargen Opera koori tegevust, juhatas Noorte Naiste 
koori Miina ja Eesti Kaitseväe segakoori. 

Veronika Portsmuthi töid-tegemisi iseloomustab kompromissitu võitlus 
kvaliteedi, uuenduste ning arengu eest, kaasaegne mõtlemine ja suur töö-
võime. Doktoriõpingutes keskendub ta kaasaegsele koorimuusikale, mis Eesti 
muusikamaastikul on suhteliselt väheuuritud ala. Oma kooridega otsib ta uusi ja 
põnevaid väljakutseid, mis oleksid huvitavad nii lauljaile kui dirigendile.

Laulupeodirigentidest noorimana jätkus tal südikust oma nägemus ellu viia, 
tehes seda läbi huumori ja hea tuju.
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Kuldar Schüts

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Kammerkooride Liit

Kuldar Schüts lõpetas Türi Muusikakooli klarneti erialal ning õpib hetkel Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia IV kursusel koorijuhtimist professor Ants Üleoja 
käe all. Ta on laulnud mitmetes koorides ja vokaalansamblites ning on osalenud 
kaasahaaravates projektides. 

Eesti koorimuusikasse tuli ta 2008. aasta kevadel, kui suutis Türi segakoori Suisa-
päisa lühikese ajaga viia tasemele, mis tõi koorile Austriast Grazist mitu medalit.

2009. aastal jätkati edukalt, koor tuli rahvusvahelisel koorifestivalil Tallinn 2009 
folkloori kategoorias üllatuslikult esikohale ja pääses ka Grand Prix’ vooru. 

Rahvusvaheliseks tunnustuseks on kahtlemata koori valimine eelžürii poolt 
maineka Aarhusi koorikonkursi 8 osaleja hulka. 

Praegu on Kuldar lisaks Suisapäisale ka Inseneride Meeskoori, EMLS-i poiste-
koori Kalev ja Türi Kammerkoori dirigent ning vanamuusikaansambli Lumen Cantus 
juhendaja. Kuldar pälvis 2008. aastal Gustav Ernesaksa nimelise õppestipendiumi 
ning 2009. aastal  „Tallinn 2009” konkursil Eesti noore dirigendi eripreemia. 

2009. aastal väärib esile tõstmist Kuldari dirigendiroll Rein Rannapi kantaadi 
„Ilus maa” esiettekandel ning finaali jõudmist V vabariiklikul noorte koorijuhtide 
konkursil.

Keio Soomelt

Esitaja: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse 
Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialist Erika Kõllo

Keio Soomelt on Ida-Virumaaga tihedalt seotud 2008.a. sügisest, mil ta tuli tööle 
Jõhvi Kontserdimajja. Kohe algas ka tema aktiivne tegevus Ida-Virumaa koori-
dega. Kuna noortest dirigentidest on Ida-Virumaal puudus, leidis ta ka koheselt 
tööd kaasdirigendina Voka segakoori ja  meeskoori Kaevur juures. Oma abistava 
dirigendikäe ulatas ta ka Jõhvi Gümnaasiumi koolikooridele.

Keio Soomelt on väga hea ja avatud suhtleja ning noore inimesena uuen-
dustega kaasaminev, seetõttu pöördus tema poole Tammiku segaansambel, 
kellest dirigent Keio Soomelti käe all ja uusi lauljaid kaasates sai segakoor Aita 
Leida Kuusepuu, kes osales televisioonisaates Laululahing ja kelle aktiivne tege-
vus koorina jätkub tänaseni. 

Jõhvi Kontserdimaja müügijuhina ja koorimuusikat armastava inimesena pro-
pageerib ta Kontserdimajas esitamisele tulevat kõrgetasemelist koorimuusikat. 
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Pärt Uusberg

Esitaja: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Raplamaa 
rahvakultuurispetsialist Irina Pärila

Pärt Uusberg on noor dirigent ja helilooja. 2009.a. lõpetas ta G. Otsa nimelise 
Muusikakooli dirigeerimise erialal, praegu õpib  Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia I kursusel heliloomingut.

Alates 2005. aastast on ta Rapla Ühisgümnaasiumi lastekoori Riinimanda 
dirigent. 2008. aastal asutas Pärt kammerkoori Head ööd, vend ning on selle di-
rigent. Koor saavutas XVII Eesti segakooride konkursil B-kategoorias I koha ning 
XI rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2009“ III koha. 

Koor osales etendustel “Tarkus” (Linnateater)  ja “Pea vahetus” (NO). 
Koori 2009. a. viimased ülesastumised olid detsembrikuus hingedepäeva-

le pühendatud kontsertidega Raplas ja Tallinnas ning 13. detsembril C. Kreegi 
sünniaastapäevakontserdil Haapsalu Toomkirikus.

Pärt ütleb: “Tekkis ka soov niiöelda Kreegile külla sõita ja talle sünnipäevaks 
laulda. Üldse on mul plaanis teha kooriga niiöelda selliseid “kummardusõhtuid” 
teatud inimestele või ehk pigem “kallistusõhtuid”, kui laenata mõte oma venna, 
Uku Uusbergi, lavastusest Pea vahetus (NO teatris NO 82). Kreek on esimene, keda 
meie koor “kallistab”. Ta väärib suurt kallistust. Õpin ka ise heliloomingut, minule 
on Kreek suureks eeskujuks. Tema muusikas on minu jaoks selge mõistuse ja sooja 
südame poolt väljendatud vaikne ilu, mille ta tihtilugu saavutab väga lihtsate va-
henditega”.

Peatselt ilmub Head ööd, vend kammerkoori I CD plaat Pärt Uusbergi loo-
minguga. 

2009.  aasta veebruaris võitis Pärt Uusberg  isamaaliste laulude võistluse oma 
koorilauluga Juhan Liivi sõnadele “Ilus ta ei ole”. Taaveti laulude konkursil valiti 
Pärdi teos lõppvooru. 

2011.a. noorte laulupeole on valitud üks Pärt Uusbergi meeskoorilaul, 2010. 
a. Türil toimuvale segakooride laulupäevale üks tema segakoorilaul ja Rapla 
maakonna laulu- ja tantsupeole „Veere, veere päevakene” üks lastekoorilaul.

Sel hooajal töötab Pärt Uusberg ka segakooriga August07 ja Mitte-
Riinimanda noortekooriga. 
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Ruth Jürisalu

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus (Anne Kruuse)

Teeme ettepaneku valida Ruth Jürisalu Aasta korraldajaks 2009. a. Laulu- ja Tant-
supeo eelproovide korraldamise maakonnas, TuleTulemise koordineerimise Lo-
husalu Sadamas ja tänuõhtu läbiviimise eest.

Arvestades Harjumaa mastaape, oli see tohutult energiat ja jõudu nõudev 
sündmuste organiseerimise jada, mis Ruthil suurepäraselt õnnestus. 

Ruth Jürisalu on pikka aega töötanud Harju Maavalitsuses kultuuriala pea-
spetsialistina. 2009. a. algusest töötab ta Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuuri-
nõunikuna. 

Tema teene on Harjumaa parimate laululaste viimine Soome Vabariiki 
Salosse Laste laulufestivalile „Salossa soi“ juba 15 aastat järjest. 

Ruth Jürisalu paneb kokku igal aastal  30. detsembril toimuva Harjumaa Balli Esto-
nia Talveaia kava, kus esinevad Harjumaa parimad solistid, ansamblid ja koorid.

Ruth Jürisalu aitab maakondlike rahvakultuuriühendustel koostada arengu-
kava ja on selle ettevõtmise üks koordinaatoreid.

2009. aasta suurimad tööd olid Ruthi jaoks seotud laulupeoga ning nii eel-
proovid,  TuleTulemine Harjumaal Lohusalu sadamas kui Harjumaa tänuõhtu 
laulupeotegijatele õnnestusid väga hästi. 

Merike Hallik 

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus (Heli Sepp)

Merike Hallik on Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse ju-
hatuse liige alates 2005. aastast. Ta tegutseb järjekindlalt ühenduse arengu ja 
liikmeskonna hea käekäigu nimel.   

Samuti tunneb ta hästi maakonna rahvakultuuri hetkeolukorda ja valdkonda 
üldiselt. Merike Hallik on ühendavaks lüliks ning koordineerijaks kõikidele maa-
kondlikele keskseltsidele nende tegevuses.

Ta on koostanud  Harjumaa rahvakultuuri andmebaasi www.rahvakultuur.ee 
ja uuendab seda pidevalt. Harjumaa kolme maakondliku ühenduse ühist kodu-
lehekülge www.harjukultuur.ee täiendab ta pidevalt värske teabega. Samuti 
lööb Merike Hallik kaasa maakondlike suurürituste koordineerimises ja korral-
damises.
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Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 

Esitaja: Harjumaa Keelpilliorkestri juhatus (Juta Ross)

Harjumaa Noorte puhkpilliorkester on alustanud tegevust 1996. aastal ning te-
gutseb ülemaakondlikku ühendusena juba alates 2000. aastast. Tegevuse jook-
sul on orkester koondanud noori 13 omavalitsusest.

Tegevuse käigus on osaletud kõigil laulupidudel ja maakonna festivalidel. 
Orkester korraldab õppepäevi, festivale ja laagreid noortele puhkpillimängija-
tele. Paljudele mängijatele on orkester ainus võimalus koosmängukogemuse 
saamiseks ja esinemiseks suures koosseisus. Orkestri koosseis on pidevas muu-
tumises. Lisaks paljudele kontsertidele Eestis on esinetud ka kümnes välisriigis. 
2009. aastal korraldas HNPO Harjumaal esimese puhkpillifestivali, mis kandis 
nime Harjumaa Puhkpillipäev. Puhkpillipäeva moto „Mõte saab TEOKS“ viitas 
kahemõtteliselt orkestri logole ja tegevusele selle ümber. Harjumaa Puhkpilli-
päeval osales 11 orkestrit ja 360 puhkpillimängijat kolmest riigist.

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester on algatanud huvitava traditsiooni ning 
arendanud ja  populariseerinud puhkpillimuusikat Harjumaal.

Bert Langeler

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Bert Langeler asus Viljandisse tööle 2008. aasta sügisest. Ta on aastaga viinud 
Viljandi Muusikakooli Puhkpilliorkestri heale tasemele ja on olnud viimasel ka-
hel aastal Viljandi puhkpillielu eestvedaja. 

Bert Langeleri tegevus on olnud aktiivne ka mujal Eestis. Aastatel 2007-2008 kor-
raldas ta noorte dirigentide koolitust nimega Bert Langeleri Dirigentide Suveaka-
deemia, mis kasvas aastal 2009 üle dirigentide täiendkoolitusfestivaliks „Võsu Viis“. 

Bert Langeler on olnud viimastel aastatel Eesti muusika tutvustaja välisrii-
kides. Sellest üks olulisemaid oli Eesti Festivali Hollandis korraldamine 26.-30. 
augustil 2009 Hollandi linnades Zwolles ja Zaltbommelis. 2008. aastal korraldas 
ta Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestri esinemise ja Eesti puhkpillimuusikat tut-
vustava konverentsi Austrias Riedis, kus lektoritena esinesid Eesti puhkpillimuu-
sika asjatundjad Olavi Kasemaa, Aavo Ots ja Valdo Rüütelmaa. Bert Langeler on 
tutvustanud Eesti autorite teoseid ja puhkpilliorkestrite tegemisi välismaal.

Tema abiga on saanud mitmed Eesti puhkpilliorkestrid välismaalt noote ja 
pille. Täiendust puhkpillinootide osas on Bert Langeleri kaudu saanud ka Eesti 
Puhkpillimuusika Ühingu ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia noodikogu.  
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Jüri Kaleviste

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Jüri Kaleviste oli 2007-2009 Eesti suurima meeskoori, Tehnikaülikooli Aka-
deemilise Meeskoori president. Jüri Kaleviste on eelnevalt olnud mitmel hooajal 
ka koorivanem, kandes seda ametit ka koori 60. juubeli hooajal.

2008/2009 hooaja TAMi tähtsamate ürituste loetelu, mis korraldati Jüri Kale-
viste juhtimise all, on väga auväärne:

• osalemine TTÜ 90. aastapäeva juubelikontserdil  Estonia teatris ja sellele 
pühendatud TTÜ taidlejate kontserdi korraldamine Tallinna Raekoja platsil;

• ülesastumine külalisena saates „Laulud tähtedega“; 
• iga-aastased meeskoori üritused: jõulukontserdid Kaarli kirikus, suusapäe-

vad TÜ AN-iga, kevadised kontsertetendused, suvine jalgrattamatk;
•  esinemine EMLS poolt korraldatud Tartu rahu aastapäeva kontserdil;
• iga kahe aasta tagant toimuv suurejoonelise maskiball Glehni lossis

 Lisaks iseloomustavad Jüri Kaleviste tegevust järgmised positiivsed aspektid:

•  efektiivne ja süstemaatiline koori juhatuse töö korraldamine, moodusta-
des ürituste korraldamiseks laiapõhjalised korraldustoimkonnad ;

•  juurutas koori juhatuse liikmete seas hooaja eel eesmärkide püstitamise ja 
hilisema personaalse aruandluse;

•  tihe suhtlemine koori Alma Materi ja koori toetajatega, mis on koori aktiiv-
se tegevuse aluseks;

•  operatiivne ja innustav tegevus Glehni lossi kooriruumide põlengu taga-
järgede likvideerimisel;

•  suur rõhk koori sisekliima ja proovidistsipliini küsimustel, mis aitas muuta 
dirigentide tööd lihtsamaks ja efektiivsemaks;

•  koori uue esinemisvormi idee ja teostus - stiliseeritud rahvariided said üld-
laulupeol väga positiivse vastukaja.



54 55

Arvi Karotam

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts

Arvi Karotam on Meestelaulu Seltsi juhatuse esimehena 2009. aastal korralda-
nud või osalenud 20 üle-eestilise ürituse ja ettevõtmise organiseerimisel.

Lisaks seltsi poolt aastaid korraldatud ürituste – Tartu rahu aastapäeva ja ema-
depäeva kontserdi, võistulaulmiste ning poistekooride laulu- ja spordilaagri – hea-
le korraldusele viidi tänu tema hea organiseerimistöö tulemusena 2009. aastal läbi 
suure osavõtjate arvu (355 lauljat) ja hea kunstilise tasemega üle-eestiline poiste-
solistide lauluvõistlus. Kokku toimus 15 maakondlikku eelvooru, kaks piirkondlik-
ku vahevooru ja lõppvoor Jõhvi Kontserdimajas.

Kõik 2009. aastal korraldatud EMLS üritused on tema korraldusel ja initsia-
tiivil jäädvustatud filmilindile ning kokkuvõte kõigist aasta jooksul toimunud 
üritustest sai hea vastuvõtu osaliseks 8. novembril Tartus toimunud EMLS voli-
kogul. Selle DVD said endale ka kõik seltsi liikmeskoorid.

Lisaks eeltoodule oli ta aasta jooksul kolme olulise ettevõtmise algataja ja 
teostaja. Kaalukam ja kogu eesti rahvast puudutav ettevõtmine oli EV lipu lan-
getamisel kõlanud signatuuri „Mu isamaa armas“ asendamine „Mu isamaa on 
minu arm“ signatuuriga. Tänu tema järjekindlale ja oskuslikule tegutsemisele 
võttis Riigikogu selle seadusemuudatuse vastu ning olime uhkusega enne lau-
lu-ja tantsupeo algust tunnistajaks, et meie laulupeo hümnil on lõpuks väärikas 
koht meie riigi sümboolika kõrval.    

Teise ajalukku jääva teona tõstame esile Arvi Karotame rolli laulupeo pingi 
valmistamisel ja paigaldamisel. See sai teoks üksnes tänu tema initsiatiivile ja 
tema poolt leitud toetajatele.

Kolmas oluline üritus, mida tahaksime esile tuua, on poiste- ja meeskooride 
dirigentide (75 dirigenti) seminar-õppereis Helsingisse. Ka selle ladus korraldus 
ja kordumatu võimalus kuulata ühel kontserdil kahte maailma juhtivat mees-
koori sai teoks tänu Arvi Karotamile.



56 57

Vaike Kottisse

Esitaja: Kanepi Laulu Selts (Ülar Kõrge)

Vaike Kottisse on olnud Kanepi Segakoori koorivanem alates selle taasasutami-
sest, seega juba 15 aastat. Kogu selle aja vältel on Vaike vabatahtlikult võtnud 
enda kanda lisaks argikohustustele koorikrooniku tähtsa ameti – Kanepi Sega-
koori kohta on 15 aastat põhjalikku kroonikat! 

Ta on olnud hindamatuks abiks, toeks ja paremaks käeks koori dirigentide-
le. Samuti on Vaike olnud igas mõttes aktiivne kultuuritegelane ja kultuurimaja 
juhataja abiline. Ta on korraldanud vägagi kordaläinult segakoori juubeliüritusi 
nüüd siis juba kolmel korral:  1999, 2004 ja 2009. Samuti on ta korraldanud maa-
kondlikke kooride žanripäevi, olnud projektijuht maakondlikes segakooride 
koolitus-laululaagrites, aidanud kaasa 2004. aastal laulupeotule vastuvõtmisel 
Kanepis ja Kolme Põlvkonna Rahvapeo korraldamisel 2005. aastal. 

Kooriliikmed Vaikest: 
„Vaike on inimene kes teeb oma ettevõtmisi kogu südame ja hingega ning tun-

neb muret iga linnu ja lapse pärast, kes tema läheduses viibib“; 
„Vaiket iseloomustab eelkõige suur sisemine motivatsioon ja austus kohaliku 

kultuuripärandi - laulurõõmu - vastu. Vaike on üks vähestest, kes teeb seda tööd 
ilma käskimata ja suunamata - see on nagu tema loomuses. Koorivanemana pais-
tab ta silma kõikide lauljate motiveerimisega, “emaks” olemisega, kuid eelkõige on 
ta inimene suure algustähega. Inimene, kes seab koori vajadused ettepoole isiklikest 
vajadustest-eesmärkidest“; 

„Koorivanemana on Vaike ema eest, kelle poole võib pöörduda nii mure kui 
rõõmuga. Vaikel leidub alati aega ja tahtmist koori liikmeid ära kuulata, head nõu 
anda ja vajadusel ka pingeid maandada. Tuleb ette, et Vaike istub arvuti ees ja saa-
dab oma mõtteid koorile laiali ka öösiti. See näitab, et Vaike mõtleb koori peale 7 
päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas.“
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Riho Leppoja

Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Riho Leppoja on juba mitu aastakümmet olnud Tartu kultuuripildis oluliseks 
teenäitajaks: algul rohkem kooli muusikaõpetajana, nüüd juba pikemat aega 
Tartu Noortekoori dirigendi ja kontserdielu korraldajana. 

2009. aasta oli Tartu Noortekoorile edukas. Rahvusvahelisel koorifestivalil 
„Tallinn 2009“ saavutati  segakooride kategoorias hinnatav III koht. Koori laul-
jad osalevad sel aastal G. Verdi “Trubaduuri” lavastuses Vanemuise teatris. Riho 
Leppoja oli XXV laulupeole eelnenud Tartu laulupeo peakorraldajaks. Tiigi Seltsi-
maja juhatajana juhtis ta ka Tartu laulupidude albumi väljaandmist, mille tule-
musel valmis väga sisukas ja maitsekalt kujundatud teos.

Alates 2009. aasta kevadest on Riho Leppoja valitud Eesti Segakooride Liidu 
juhatuse esimeheks. Ta kuulub ka Tartu Kultuurkapitali nõukogusse.

Oma tagasihoidlikul moel ja delikaatse suhtlejana suudab Riho Leppoja 
suunata olulisel määral Tartu muusikaelu ja kujundada kümnete noorte koori-
lauljate muusikalist silmaringi.

Maiu Linnamägi 

Esitaja: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Raplamaa 
rahvakultuurispetsialist Irina Pärila

Maiu Linnamägi on Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktor ja MTÜ Rapla 
Maakonna Noorte Puhkpilliorkestri juhatuse esimees ning juhatab Märjamaa se-
gakoori ja Märjamaa naiskoori Paula. Ta on Raplamaa koore juhatanud 39 aastat. 
Maiu on Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestri ja Mittetulundusühingu Rap-
la Maakonna Noorte Puhkpilliorkester asutaja, puhkpillitegevuse korraldaja ja 
asjaajaja. Võib öelda, et ta on Raplamaa puhkpillielu hing ja ema. 

Tänu temale on Rapla Maakonna  Noorte Puhkpilliorkestril tugevad sõprus-
sidemed Saksamaa Kaiserslauterni sümfoonilise puhkpilliorkestriga, kes osales 
Maiu abil ja asjaajamisel 2009. a. XXV laulupeol ÜhesHingamine ning marssis 
üldpeo rongkäigus Raplamaa kolonnis.
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Aet Maatee

Esitaja: Eesti Segakooride Liit

2009. aasta suvel toimunud XXV laulupidu ületas oma ulatuse ning rahvaroh-
kuse poolest kõik varasemad peod. Laulupeo tähtsus Eesti ühiskonnas ning 
põlvkondade ühendajana on aasta-aastalt suurenenud ning sellel on olnud 
ületamatu roll koorilaulu propageerimisel. Suur osa selles on olnud laulupeo-
korraldajate hinge ja südamega tehtud tööl, mille juures ei vaadata kella ega 
küsita puhkepäevadest. ÜhesHingamise korraldajana tegi Aet ära hiiglasuure ja 
tänuväärse töö, mis on tunnustust väärt.

Aet Maatee (s 1961) on töötanud kultuurikorralduse alal juba aastast 1984, 
algul Pärnu Maavalitsuses ja Linnavalitsuses, alates 2002. aastast Kultuurimi-
nisteeriumi kunstide osakonnas ning alates 2003. aastast töötab ta Laulu- ja 
Tantsupeo Sihtasutuse juhatajana. Ta on osalenud Regionaalse Kultuuripoliitika 
Nõukojas, Kultuuriministeeriumi rahvakultuuri seaduse töögrupis, Haridusmi-
nisteeriumi huvialahariduse töögrupis; teinud ettekandeid eesti ja rahvusvahe-
listel konverentsidel, töötanud nii Eesti Kooriühingu kui Fenno-Ugria juhatuses.

 Lisaks administratiivsele tööle on Aet Maatee silma paistnud ka ulatusliku 
ning kõrgetasemelise loomingulise tegevusega: kirjutanud stsenaariumi ning 
olnud lavastajaks Pärnu rahvusvahelisel koorifestivalil, Eesti Naislaulu Seltsi isa-
depäeva aktustel jm. Ka IX noorte laulupidu toimus Aet Maatee stsenaariumi 
järgi ning tema lavastamisel. 

Marge-Ly Rookäär

Esitaja: Klassikaraadio toimetus (Tiia Teder)

Marge-Ly Rookäär on Klassikaraadio muusikatoimetaja, kes on juba kümme 
aastat tegelnud  koorimuusika salvestamisega raadio fondi ning koorimuusika 
iganädalase tutvustamisega Klassikaraadios. 

Aasta 2009 oli Marge-Ly Rookäärule koorimuusika vallas teguderohke. Ta 
korraldas koorimuusika stuudiosalvestusi kümne tunni ulatuses ning jäädvus-
tas 21 koorikontserti Eesti parimatelt kooridelt. Marge-Ly oli sisuline juht Eesti 
Rahvusringhäälingu raadioülekannetel XXV laulupeol ÜhesHingamine. Tema 
organiseeritud on ka Eesti kooride osalus EBU rahvusvahelisel konkursil “Let The 
Peoples Sing”. Samuti toimus tema toimetamisel tänavune Aasta Muusiku pi-
dulik kontsert, kus Rahvusringhäälingu aasta muusikuks valiti teenekas dirigent 
Tiia-Ester Loitme.
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Indrek Mustimets

Esitajad: Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Tartu Ülikooli Kammerkoor

Indrek Mustimets on Tartu Ülikooli Kammerkoori tegemiste oluline eestvedaja, 
olles koori presidendi ametis juba kümnendat hooaega. Koorilauljad on Indre-
kut kirjeldanud kui „kammerkoori tegemistesse täielikult pühendunud meest“.  
TÜ Kammerkoori presidendi töö nõuabki palju pühendumist ning tegelemist 
ka selliste asjadega, mis tavalisele koorilauljale või kontserdikülastajale välja ei 
paista, kuid ometi loovad eeldused nii igapäevase töö sujumiseks kui ka kunsti-
listeks õnnestumisteks.  

Lisaks koori igapäevase tehnilise töö korraldamisele on Indrek 2009. aastal 
andnud suure panuse järgmiste ürituste ja kontsertide korraldamisesse:

• Dirigent  Triin Kochi kolme koori laulupäeva organiseerimine. See üritus toi-
mus teist korda ning leidis seekord aset Triini kodukülas Sulbis Võrumaal. 
Lisaks TÜ Kammerkoorile astusid seal üles TÜ Akadeemiline Naiskoor, 
TÜ AN-i Tallinna vilistlaskoor ja kolme koori ühendkoor.  Lisaks kontserdi 
korraldamisele juhtis Indrek meeskonda, kes pea 100 koorilaulja ja hulga 
kontserdikülaliste suvealguse nädalalõpu igati meeldejäävaks muutsid.

• Isadepäeva kontserdi korraldamine 8. nov. 2009 Estonia kontserdisaalis. 
Indrek Mustimetsa ning kunstilise juhi Triin Kochi juhtimisel läbi viidud isa-
depäeva kontserti peavad paljud üheks viimase aja südamlikumaks ning 
muusikaliselt nauditavamaks.  Kontsert kanti üle ka Rahvusringhäälingus 
ning see on pälvinud asjatundjatelt rohkelt kiidusõnu.

Indrek on alati aktiivne kõikvõimalike Tartu linna (Tartu Laulupeo peakomis-
joni liige) ja Tartu Ülikooli korraldatud muusikaliste projektide ettevalmistami-
sel. Rahvusülikooli 90. aastapäeva kontsertide ja üliõpilaslauliku valmimise ning 
esitluskontserdi korraldamisel oli ka Indrekul suur roll.

2009. aastal seisis Indrek hea selle eest, et Tartu Ülikooli Kammerkoori lauljad 
said endale uued ja ilusad esinemisriided.
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TuleTulemise Tartu-Pärnu korraldustoimkond

Esitaja: Tartu linn, abilinnapea Jüri Sasi

Teen ettepaneku tunnustada Eesti Kooriühingu aastaauhinnaga Tule Tulemise 
Tartu- Pärnu korraldusmeeskonda, mis koosnes Tartu meeskoori Akadeemiline 
Emajõgi ja Tartu naiskoori Emajõe Laulikud lauljatest: Hannes Astok, Mati Raa-
mat, Sten Weidebaum, Liisa Ingver, Leelo Muru, Nele Nemvalts, Karin Kadarik, 
Reena Pärnpuu, Ene Seidla ja Tiina Peterson.

 TuleTulemise projekti korraldamisel väärivad esiletoomist ja hindamist:

• Vabatahtlikkus, initsiatiiv ja uuendusmeelsus;
• Traditsioonide väärtustamine;
• Pühendumine ja panustamine;
• Laialdane suhtlus, informeerimine, sisuka blogi pidamine;
• Veesõidukultuuri ja ajaloo tutvustamine ning puualuste kasutamine;
• Laulupeo ajaloo tutvustus filmibussi kaasabil;
• Toetajate ringi ja kohalike kollektiivide kaasamine jne

Traditsiooniliselt I laulupeo toimumise asukohas Tartus 13. juunil 2009 
süüdatud laulupeotule toomise Pärnusse korraldasid Tartu meeskoor Akadee-
miline Emajõgi ja naiskoor Emajõe Laulikud 14. juunist  27. juunini 2009. a. Tule-
teekond läbis Eestimaa ligi 30 linna ja valda Emajõel, Võrtsjärvel, Tännassilma 
jõel, Viljandi järvel ning Raudna, Halliste, Navesti ja Pärnu jõel. Laulupeotuld 
viisid 175 tuletoojat (meeskond), kes läbisid kokku ligikaudu 300 km veeteid 
ajaloolistel puulaevadel- viikingipaadil, kalepurjekal ja haabjatel.

TuleTulemine kaasas üle saja kohapealse eestvedaja kohalikest omavalitsus-
test, seltsidest, arvukalt toetajaid ettevõtlusest ning sadu kohalikke taidlejaid 
ning tuhandeid pealtvaatajaid. Igal TuleTulemise teekonna õhtul ja sageli ka 
päevastes laulupeotule peatuspaikades toimusid rahvapeod, mis kohalike ela-
nike hinnangul elavdasid kohalikku seltsi- ja kultuurielu ning andsid suurepära-
se väljundi esinemiseks kohalikele harrastuskollektiividele: lauljatele, tantsijate-
le ja pillimeestele. Paljudele äärealade elanikele oli see ainuke vahetu võimalus 
osa saada laulu- ja tantsupeost ning selle ühendavast vaimsusest.

TuleTulemist kajastasid Postimees laulu- ja tantsupeo eriveebilehel 
TuleTulemise blogis www.laulupidu.postimees.ee, mida Postimehe andmetel 
külastas 63 000 huvilist, ning telemeediakanalid korduvalt uudistesaadetes ja 
erisaadetena – seega oli ettevõtmisel lai kõlapind üle kogu Eesti.
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