Eesti Kooriühingu aastaraamat 2011
Aastakontsert laupäeval,
28. jaanuaril 2012 kell 15.00
Estonia kontserdisaalis
Kui kõnelda üksainus kord,
on vastutus nii suur,
et ükski sõna ei näi väärt,
et öelda.
Kui elada üksainus kord,
on võimalus nii suur,
et tardud
ning ta tummalt lased mööda.
Doris Kareva

Inimesed ja nende teod selles raamatus on 2011. aasta
Eesti koorimuusika jaoks olulised.
Need koorid, orkestrid, dirigendid, korraldajad ja toetajad
muutsid meie maailma rikkamaks ja värvilisemaks.
Aitäh teile!

Head sõbrad!

Foto Toomas Tuul

Aeg käib vanas seinapalgis vaikse tik-tak sammuga,
suure häälega ta pole, kuid on suure rammuga…
Nii on René Eespere Jaan Kaplinskile toetudes ühe kauni teksti muusikasse
vorminud.
Mis puust oleme meie, kuidas aeg käib meis ning kuidas ise ajaga käitume
muutuvas maailmas - selle üle on põhjust mõtiskleda, kui adume, et 2012.
aastal möödub Eesti Kooriühingu loomisest 30 aastat.
Kooriühing on vajadusel nii suur ja vajadusel nii väike, kui seda ise soovime.
Kuigi meie postiadress on Roosikrantsi tänaval Tallinnas, kus tegutsevad alaliidud, juhatused ning nende esimehed ja -naised, on tegelik Ühing, tema võim
ja hing nagu nähtamatu võluvägi jagatud laiali paljude inimeste vahel.
Mitte keegi ei tea täpselt, kellel kui palju seda on, aga alati, kui kogunevad
inimesed ja kõlab koorimuusika, on selle olemasolu tuntav. See vägi viib
meid läbi sügisvihma või kevadpäikese järgmisse kooriproovi, paneb kirja
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uued viisid ja annab lauludele sõnad ning tõstab dirigendi käsi kuitahes
kõrges vanuses. Kaugeid maidki on parem võita saates sinna lauluväge ning
teades, et meie heliloojate veidras keeles kõlav looming alati mõistmist
leiab ja publiku saalis rõkkama paneb. Paljude jaoks on see nii loomulik, et
iga päev me ilmselt sellest ei mõtle – nii nagu raskusjõu üle mõtisklemine ei
seo meid rohkem planeet Maa ega oma kodumaaga.
Et maa ja kodu on püha, võib meenuda läbi mõne muusikapala - rääkigu see
siis mesilastest või …juhatagu Sõmeralt Sõrmikulle. Ja siis saabki võimalikuks, et minu ja sinu ja meie sündinud ja veel sündimata laste Maa ja Ilm
kohtuvad seal, kus igatsus lõpeb ja armastus algab.
Nii ongi koorimuusika Eestis erakordse märgilise tähendusega – vähemalt
kahes episoodis meie iseolemise loos on inimeste tahe määrata oma vabana
olemist nii võimsalt laulu kaudu kõlanud, et Eesti piirid on füüsiliselt maha
märgitud.
Igasugused piirid aegades muutuvad.
Kõige rohkem peaksime tegelema piiridega meis endis ja kandma hoolt selle
eest, et saaksime paljude inimestega vahetada mõtteid ja olla loovas ühises
tegevuses ilma (mõttelistes piiripunktides) viisat ootamata. Ja kui tihtipeale
deklareeritakse poliitilise baassõnumina kaupade ja teenuste vaba liikumist,
siis paraku on kultuuri(de) olemasolu nende kaupade ja teenuste tekkimise
eelduseks.
Ka muusika on suur ühendriik, millesse inimene on suutnud tõmmata piire.
Aegade jooksul lisandub uusi tulnukaid - stiile, mida meie lapsepõlves olemaski polnud ja mis igapäevases heliruumis valdavaks kujunenud.
Nüüd tahavad needki olla Lauluväljakul nagu ÜRO Peaassambleel esindet
- ja kohe kerkivad küsimused, kuidas see kõik omavahel suhtestub. Kes või
mis “need” on, kuidas kõlavad, kui palju ruumi ja raha võtavad, milliseid ühiseid väärtusi võiksid omada regilaulu, Kunileidi, Saare ja Sisaskiga.
Enne kui tekkis Eesti riik, oli Eestil muusika. Kui need kaks teineteise olemasolu väärikalt toestavad, saame näha ka 50-, 100- või 500-lises vääringus…
mitte eurot ega krooni – vaid Kooriühingut.
Aga täna 30stena nautigem Aastakontserti ja viigem sõnum sünnipäevast
üle kogu maa.
Aarne Saluveer
Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige
Rahvusvahelise Koorimuusika Föderatsiooni (IFCM) juhatuse liige
Maailma Noortekoori ja Rahvusvaheliste Koorimängude nõukogu liige
Eesti Kooriühingu esimees
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Aastakontserdi kava
James Proctor Harding, arr Henk Hogestein
Gioacchino Rossini, arr Andrew Balent
Esitab Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester,
dirigent Valdo Rüütelmaa

Morning Star
William Tell

Riine Pajusaar
Peeter Pruuli, arr Tomi Rahula
Esitab Tallinna 21. Kooli lastekoor “Vocal Spirit”,
dirigent Lydia Rahula

Linn juba magab
Sambla saar

Hreiðar Ingi Þorsteinsson / Sigurbjörn Einarsson,
ladina k tõlge Ólafur Haukur Árnason
Juhatab Andrus Siimon
Eesti rahvatantsuviis, arr Udo Kasemets
Juhatab Õnne-Ann Roosvee
Esitab Eesti Koorijuhtide Naiskoor

Lumen tuum

Vytautas Miškinis
Eric Whitacre
Esitab segakoor HUIK!, dirigent Kaspar Mänd

O salutaris hostia
Lux aurumque

Arvo Pärt
Johann Strauss
Esitab Rahvusooper Estonia poistekoor,
dirigent Hirvo Surva

Solfedžo
Roosid lõunast

Alo Ritsing / Juhan Liiv
Veljo Tormis / Elisaveta Bagrjana
Esitab Tartu Akadeemiline Meeskoor,
dirigent Alo Ritsing

Päikese tõus
Ratas

Pierre Passereau
Rubén Garcia Martin
Esitab kammerkoor Collegium Musicale,
dirigent Endrik Üksvärav

Il est bel et bon
Crucem Tuam

Kontserti juhib Andero Uusberg.
Kunstiline juht Heli Jürgenson.
Kontserdi salvestab Klassikaraadio.
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Targa rehealune

Eesti Kooriühingu aastaauhindade
nominendid

AASTA KOOR
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Eesti Koorijuhtide Naiskoor
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts

Dirigendid: Andrus Siimon ja Õnne-Ann Roosvee
Eesti Koorijuhtide Naiskoor (EKN) on 1988. aastal professor Ants Söödi loodud
kollektiiv, kus laulavad koorijuhid ja muusikaõpetajad üle Eesti. Koor kohtub
6-8 korda aastas toimuvatel seminar-kokkutulekutel peamiselt Tallinnas. Koori
hääleseadja on Kaja Post.
14.–17. aprillini osales EKN koorifestivalil “Tallinn 2011”, kus võistles naiskooride kategoorias ja esines festivalikontserdil Lauluväljaku klaassaalis.
10.–15. juunini osales EKN XII rahvusvahelisel kammerkooride konkursil
Marktoberdorfis Saksamaal, mis on üks Euroopa kõrgetasemelisemaid koorikonkursse. EKN saavutas naiskooride kategoorias II koha ja talle omistati II tase,
mis tähendab väga head sooritust rahvusvahelisel tasemel. Saksamaal anti
kontserte ka mitmes kirikus ja kontserdisaalis.
1. oktoobril 2011 andis Eesti Naislaulu Selts koorile aasta naiskoori tiitli.
2011. aasta jooksul salvestas koor uue plaadi materjali, mis kajastab Koorijuhtide Naiskoori viimase viie aasta repertuaari. Plaadil on esindatud uuem Eesti
muusika ja Eestis vähe esitatud või vähe tuntud maailmamuusika. Plaadi helirežissöör on Tanel Klesment. Esitluskontsert toimub 2012. a kevadel.
2011. aasta 7. augustil esines koor Haapsalu Toomkirikus ning 13. novembril
Eesti Naislaulu Seltsi isadepäeva kontserdil „Kirjad isale“ Estonia kontserdisaalis.
EKN on Eestis ainulaadne täiskasvanute kollektiiv, millel on kindel koht Eesti
koorimuusika maastikul.
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ETV tütarlastekoor

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Dirigent: Aarne Saluveer
Eesti Televisiooni tütarlastekoor arenes välja 1990. aastal ETV lastesaadete toimetuse juures loodud laste laulustuudiost ning kuulub praegu Eesti neidudekooride paremikku.
Kooris laulab 35 neidu vanuses 15-25 aastat. Kavas on vaimulik ja ilmalik
muusika erinevatest ajastutest, efektse liikumisega folkmuusika, modernsed
popmuusika ja dzässikavad, vokaalsümfoonilised suurvormid ja muusikalid.
ETV tütarlastekoor on teinud koostööd Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Urmas Sisaski
jt kaasaja tuntud heliloojatega, ning teinud kaasa Eurovisiooni lauluvõistluse
Tallinna programmis 2002. Koor on võitnud auhindu arvukatelt Eesti ja rahvusvahelistelt konkurssidelt ning paistab silma aktiivse ja kõrgetasemelise kontserttegevusega.
ETV tütarlastekoor on salvestanud CD “Ring on täis” (1999) ja CD/DVD
“Gratias” (2006).
2011. aastal andis koor ligi 40 kontserti Eestis, Saksamaal ja Argentiinas, osales
René Eespere muusikali “Metsluiged” ettekannetel, Roxanna Panufniku Tallinna
Missa “Elutants” maailmaesiettekandel, VII Folk Baltica festivalil Flensburgis Saksamaal ning näidiskoorina Zimfira Polozi (Kanada) õpitoas Tallinnas. Esimese
Eesti amatöörkoorina valiti ETV tütarlastekoor esinema IFCM Koorimuusika
Maailmasümpoosionile, mis toimus 2011. aasta augustis Puerto Madrynis Argentiinas. Sümpoosionil toimus Tõnu Kõrvitsa uudisteose ”For Music” maailmaesiettekanne, lisaks sellele andis koor 11 kontserti Pilaris, Adrogués, La Platas,
Villa Gesellis, Mar del Platas, Balcarces, Rauchis, Tandilis, Viedmas ja Santa Rosas.
Veel mõned olulisemad esinemised 2011. aastal:
• René Eespere muusikali “Metsluiged” ettekanded Saaremaa Ooperipäevadel, Estonia kontserdisaalis, Pärnu kontserdimajas, Jõhvi kontserdimajas,
Vanemuise kontserdimajas ja Paide kultuurikeskuses
• Päikesetõusukontsert Suure-Jaani Muusikafestivalil
• Kontsert koos Tõnis Mägiga Noblessneri valukojas
• Kontsert Euroopa Noorte Kohtumisel Tallinnas
• Kontsert ”Mis maa see on” Stenbocki õuemuusika sarjas
• Baltimaade Muusikafestivali kontsert Peterburi Jaani kirikus
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Kammerkoor Collegium Musicale

Esitaja: Kammerkoor Collegium Musicale, Kristel Peikel
Dirigent: Endrik Üksvärav
Kammerkoor Collegium Musicale tuli kokku 3. oktoobril 2010 dirigent Endrik
Üksvärava eestvedamisel. 2011. aastasse jääb 17 kontserti ja 3 rahvusvahelist
konkurssi, tulemuseks Grand Prix’ võit Gorizias, Grand Prix’ vooru II koht Arezzos,
kokku 7 kuldmedalit ehk kategooriavõitu, üks III preemia ja 2 eripreemiat!
Gorizias tehti ühtlasi ajalugu – ükski teine Eesti koor ei ole ühelt rahvusvaheliselt
festivalilt nii palju võite noppinud. Loomulikult on ka Arezzost saadud tulemused märkimisväärsed.
2011. aastal omandati 26 teost, sh 2 suurvormi. Jõudu on katsutud mitmete nõudlike teostega, sh Persicetti Missa op. 84, Messiaen “Cinq rechants 3. Ma
robe d´amour”, Bach „Singet dem Herrn ein neues Lied“ BWV 225.
2011 esitatud kontserdikavad:
• 8 kontserti kavaga „Jalutuskäik renessansist kaasaega“ (Gesualdo, Tomas
Luis de Victoria, Bach, Schütz, Mendelssohn, Rheinberger, Bruckner,
Rautavaara, Pärt, Kangro, Tormis, Messiaen, Uusberg jt)
• Arstide Liidu 90. juubel (Mendelssohn, Schütz, Pärt, Uusberg)
• Tallinn Music Week (Pärt Uusbergi looming)
• Vürst Albert II gala-õhtusöök: Veljo Tormis
• Kontsert eesti heliloojate loomingust (Pärt, Tormis, Kangro, Uusberg)
• Kontsert „In Paradisum“ (Persicetti Missa op. 84, Pärt Uusberg)
• 11. septembri mälestuskontsert (Uusberg, Rheinberger)
• Koori 1. sünnipäevakontsert – läbilõige repertuaarist
2011 esitatud suurvormid:
• Roxanna Panufnik „Tallinna Missa“,
• Erkki-Sven Tüüri „Psalmoodiad“ , „Salve Regina“
2011 osalemine projektides:
• Panufniku „Tallinna Missa. Elutants“ maailmaesiettekanne (Tallinna Filharmoonia)
• Erkki-Sven Tüüri autorikontsert koos vanamuusikaansambliga Hortus
Musicus, dirigent Andres Mustonen (Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011
ja Eesti Heliloojate Liit)
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• Uue kirikumuusikasarja Viva oratorio! viimane kontsert „In Paradisum“
(Tallinna Filharmoonia)
2011 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• Rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2011“ III koht
• 59. rahvusvaheline koorifestival „Seghizzi 2011“ Gorizias Grand Prix, 5 esikohta ja 2 eripreemiat
• Rahvusvaheline European Grand Prix’ sarja konkurss „Polifonico 2011“
Arezzos: 2 esikohta ja 1 eripreemia.
2011 helisalvestused:
• Roxanna Panufnik „Tallinna Missa. Elutants”
• Erkki-Sven Tüür „Salve Regina“ ja „Psalmoodia“
• Hingedepäevakontsert „In Paradisum“
• Niguliste kirikus toimunud kontserdi „Jalutuskäik renessansist kaasaega“ salvestas helirežissöör Tanel Klesment ERP-ile (Estonian Recording Production).
Salvestus on saadaval lehel www.erpmusic.com.
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Lehtse Kammerkoor

Esitajad: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Ello Odraks
Tapa Kultuurikoda, Heili Pihlak
MTÜ Tapa Lauluselts, Kairi Kroon
MTÜ Lehtse Kultuuriselts, Piret Pihel
Dirigendid: Tiiu Tikkerber, Jaanus Väljaots
Lehtse kammerkoor tuli kokku 1980. a sügisel. Koori nimeks sai algul Lehtse
noorte kergemuusikakoor. Alates 1990. aastast kannab koor Lehtse Kammerkoori nime. Praegu on kooris 27 lauljat ja 2 dirigenti.
Mõningad näited koori esinemistest: K. A. Hermanni lauleldus „Uku ja Vanemuine“, Gala-Kala pidu, kus etendati „Kalevipoeg Soomest laudu toomas“,
Järvamaa kammerkooride kohtumised, osalemised piirkondlikel ja üldlaulupidudel, jõulukontserdid kirikutes, U. Sisaski „Näärioratoorium“, osalemine
U. Sisaski lasteooperis „Kuri kuningatütar“, V. Tormise tsükkel „Kolmteist eesti
lüürilist rahvalaulu“, F. Schuberti „Missa G-duur“, P. Ripsi „Esimesed Jõulud“,
Rodgers-Hammersteini muusikal „Oklahoma“, kontsertreisid Lätti, Saksamaale, Rootsi, Norra.
2011 esitatud kontserdikavad:
• EV Sünnipäevapeo korraldamine Tapa valla rahvale: kontsert, tegevused,
viktoriin jm võistlusmängud
• Lehtse Kammerkoori 30. juubeli tähistamine Jara Beneši opereti “Haljal aasal”
etendustega Lehtse ja Türi kultuurimajades. Operett ka salvestati.
• Esinemine Tapa linna 85. sünnipäeva kontserdil omaette programmiga
• Esinemine EV Taasiseseisvumisepäeval PIDUPÄEV PEREGA oma programmiga
Lehtses
• Osalemine Segakooride Liidu korraldatavatel advendikontsertidel Tallinnas jm.
• Jõulukontsert Ambla Maarja kirikus
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Miina Härma Gümnaasiumi segakoor
Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Dirigent: Kadri Leppoja
Hääleseadja: Viviane Kallaste
MHG segakooris (asutatud 1977) laulab ca 80 gümnasisti, kes tunnevad rõõmu
muusikast ja ühistegevusest. Seega on tegu Eesti ühe suurima segakooriga.
2011. aasta on koorile olnud aktiivne, töine ja edukas.
Koor on esinenud Tartu parimates saalides, sealhulgas kolmel korral Vanemuise Kontserdimajas ja Tartu Ülikooli aulas, aga ka Tartu Jaani kirikus ja Tartu Pauluse kirikus. Lisaks on loomulikult korduvalt lauldud MHG suurepärase
akustikaga aulas. Vaatamata tiheda töögraafikuga laulupeoaastale võitis MHG
segakoor esikoha ja eripreemia kohustusliku laulu parima esituse eest Eesti segakooride võistulaulmisel koolikooride kategoorias. Konkursi kavas oli muuhulgas nõudlik kooriteos – Eric Whitacre’i „Sleep“.
Noorte laulupeo „maa ja ilm“ eelsel ettelaulmisel sai MHG segakoor hindeks 9,8.
Juba hooaja alguses, 29. septembril anti kontsert Tartu Jaani kirikus koos
Bielefeldi Ceciliengymnasiumi segakoori ja orkestriga, kavas saksa klassikaline
muusika. Oktoobrikuus, MHG 105. aastapäeva kontserdil tuli MHG segakoori
ja Tartu Ülikooli sümfooniaorkestri esituses Lauri Sirbi juhatusel esiettekandele
Tauno Aintsi kantaadi „Aeg armastada“ segakooriversioon. Koor osales ka segakooride liidu advendikontserdil Tartu Jaani kirikus ja sellele eelnevas uute jõululaulude õpitoas.
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Rahvusooper Estonia poistekoor
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Peadirigent: Hirvo Surva
Rahvusooper Estonia Poistekoor alustas tegevust 1971. aastal RAMi poistekoorina ja kandis üle kümne aasta Eesti Poistekoori nime. Alates 1997. aastast kuulub
koor Rahvusooper Estonia koosseisu.
Koori asutajaks oli professor Venno Laul, kes juhtis koori tegevust 30 aastat.
2001. a asus kunstilise juhi ja peadirigendina tööle Hirvo Surva.
Rahvusooper Estonia Poistekoor töötab kooristuudiona, millel on kolm
koosseisu: põhikoor ja kaks õppekoori, kus vokaalkunsti omandavad kokku 150
andekat noort lauljat. Põhikoor töötab klassikalise segakoori printsiibil – häälemurde läbinud poisid jätkavad laulmist tenorite või bassidena. Koori tegevuse
peamisteks eesmärkideks on eesti poistelaulu traditsioonide edendamine ja
tutvustamine, lauljate vokaalsete ja muusikaliste oskuste arendamine ning nende vaimsete väärtushinnangute kujundamine. Erakordseks kogemuseks võimekatele laulupoistele on osalemine rahvusooperi lavastustes (“Tosca”, “Carmen”,
“Talupoja au”, “Pajatsid” jt).
Poistekooril on suuri teeneid eesti koorimuusika tutvustaja ja klassikalise
muusika esitajana nii kodu- kui välismaal. Koor on pälvinud vaimustatud vastuvõtu paljudes Euroopa riikides, Kanadas, USA-s, Austraalias, Jaapanis ja mujal. Koori repertuaari krooniks on vokaal-sümfoonilised suurvormid (B. Britten
“Sõjareekviem”, C. Orff “Carmina Burana”, F. Mendelssohn-Bartholdy “Paulus”,
R. Tobias “Joonase lähetamine” jt). Aastas on keskmiselt 30 esinemist nii iseseisvate kontsertidena kui ka koostöös teiste tuntud muusikakollektiividega
(ERSO, Rahvusmeeskoor jpt). 2007. aastal osaleti Lera Auerbachi suurteose
“Vene reekviem” maailmaesiettekandel Bremenis.
RO Estonia Poistekoor on võitnud auhindu mitmetel rahvusvahelistel koorikonkurssidel: esimene preemia Llangolleni koorikonkursil Walesis, kuldmedalid
Olomouci koorikonkursil Tšehhi Vabariigis, kuldmedal Cantemuse koorifestivalil
Nyíregyházas Ungaris.
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Esitatud kontserdikavad 2011:
• Orffi “Carmina Burana” koos ooperikoori ja RO Estonia sümfooniaorkestriga
Estonia Kontserdisaalis
• Palmipuude püha kontserdid koos Hortus Musicusega Tallinnas ja Pärnus:
Heinrich Shütz “Beckeri psalter”
• Kontsert Pärnu Kontserdimajas Europa Cantat junior 6 raames
• Esinemine Riigikogu avaistungil Toompeal
Esitatud suurvormid:
• Orffi “Carmina Burana”
• Wagneri lavamüsteerium “Parsifal”
Osalemine projektides:
• Neli “Parsifali” etendust Noblessneri valukojas
• Osalemine Rahvusooperi ooperigalal Helsingis ja Tallinnas
Kogu hooaja jooksul on koor esinenud Rahvusooper Estonia etendustes “Boheem”, “Tosca”, “Carmen” ja “Pähklipureja”.
Lisaks osales poistekoor V rahvusvahelisel Cornwalli koorifestivalil, kuhu
koor oli kutsutud erikülalisena tutvustamaks Eesti koorimuusikat ja poistekooride liikumist. Viie päeva jooksul toimus 8 kontserti, lisaks kohtumised kohalike
kooridega ja festivali korraldajatega.
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Rapla Ühisgümnaasiumi
noortekoor Mitte-Riinimanda
Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Dirigendid: Urve Uusberg ja Pärt Uusberg
Mitte-Riinimanda olulisemad tegevused möödunud hooajal olid Urmas Sisaski
Missa nr 6 (“Madise missa”) ettekanded Tallinna Jaani ja Tartu Salemi kirikus autori enda juuresolekul (esituses osalesid ka kooli lastekoor Riinimanda, vilistlaskoor ning kammeransambel). Kaks osa Missast lauldi ka Klassikaraadio Aasta
Muusiku üleandmise kontserdil jaanuaris 2011.
Edukad olid osavõtud konkurssidest: möödunud hooaja algusest tasub meenutada rahvusvahelise laste- ja noortekooride konkursi esikohta Bergenis ja 2011.
aastal pälvitud II kohta XVIII Eesti segakooride võistulaulmiselt B-kategoorias.
Noortekoor annab regulaarselt kontserte ning on ise traditsioonina algatanud
emakeelepäeva ja hingedepäeva üritused klassikalise muusika ja sõnaga, kus osaleb alati ka kirjanikeperekond Ehin. Suurtel kirikupühadel lauldakse Rapla kirikus,
selle aasta esimesele advendile pühendatud kontsert anti Juuru kirikus.
Möödunud aastast veel nimetamisväärsed olid kontsert „Hoidkem iga Eesti
last“ Rapla kultuurikeskuses 1. juunil ning suvekontserdid Muhu, Valjala ja Püha
kirikutes (kavas Tallis, Victoria, Bennet, Kreek, Sisask, Kõrvits, Uusberg jt).
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Riinimanda koorid

Esitaja: Riinimanda Kooristuudio, Pille Kuldkepp ja Anu Pari
Dirigendid: Urve Uusberg, Reio Blond ja Pärt Uusberg
Ühise nimetuse alla Riinimanda koorid on koondunud Riinimanda lastekoor,
Mitte-Riinimanda noortekoor ja vilistlaskoor, kokku 100 ringis lauljaid vanuses
11-31 aastat. Kooridel on silmapaistev koht Raplamaa kultuurielus kultuuriürituste muusikalise kujundajana ja mitmete traditsiooniks muutunud ürituste algatajatena, tuntust ollakse kogunud kogu Eestis, osaletud mitmel rahvusvahelisel ja Eesti-sisesel konkursil ning festivalil. Kooride looja, peadirigent ja hing on
Urve Uusberg, sel hooajal olid abidirigendid Reio Blond ja Pärt Uusberg. 2011. a
pälvisid kõik koorid I kategooria ja osalesid XI noorte laulu- ja tantsupeol.
2011 esitatud kontserdikavad:
• Riinimanda kooride esinemine Aasta Muusiku tiitli üleandmisel helilooja
Urmas Sisaskile Tallinna Lauluväljaku klaassaalis (U. Sisaski “Madise missa”
osad)
• noortekoori kontsert Tartu Jaani kirikus
• kontsert „Hoidkem iga Eesti last“ Rapla kultuurikeskuses
• kooride suvelaager ja kontserdid Saaremaa Muhu, Püha ja Valjala kirikutes
• hingedeaja kontsert Raplas
• advendialguse kontsert Juuru rahvamajas.
Repertuaaris on olnud peamiselt vaimulik muusika ja nüüdishelilooming
Eesti ja välismaa heliloojatelt, sel hooajal ka üldlaulupeo laulud.
2011 esitatud suurvormid: Urmas Sisaski “Madise missa” (Missa nr 6), mille
helilooja kirjutas Riinimanda kooride tellimusel, ettekanne Tartu Jaani kirikus
veebruaris kooride, solistide ja orkestriga.
2011 esinemised konkurssidel ja festivalidel: vabariiklik segakooride konkurss, II koht täiskasvanute B-kategoorias Mitte-Riinimanda noortekoorile.
2011 projektid:
• U. Sisaski “Madise missa” ettekanne Tartus
• kooride loovlaager ja kontserdid Saaremaa kirikutes
• hingedepäeva ja emakeelepäeva tähistamine Raplas sõna ja muusikaga.
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Segakoor HUIK!

Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Dirigent: Kaspar Mänd
Segakoor HUIK! on kõigest kaks aastat tagasi loodud, kuid väga aktiivse tegevusega noortekoor. 2011. aastal osales koor uustulnukana XVIII segakooride võistulaulmisel Tuljak ja saavutas A-kategoorias I koha 96,6 punktiga 100st. Dirigent
Kaspar Männile anti parima noore dirigendi preemia.
Maikuus anti mitu kontserti üle Eesti, sh Tartu Salemi kirikus, Gustav Adolfi
Gümnaasiumis jm.
Dirigent Kaspar Mänd valiti sellest hooajast juhatama ka kammerkoori Voces
Musicales.
Segakoori HUIK! olulisemad ettevõtmised 2011:
• Ülestõusmispühade kontsert Rootsi- Mihkli kirikus
• Osalemine Suure Reede jumalateenistusel Peeter-Pauli katedraalis
• Marje Singi kantaadi „Pärast Kolgatat“ esiettekanne koos Nooruse segakooriga ning Collegium Consonante orkestriga Oleviste kirikus (dirigent
Raul Talmar)
• Suveootuskontserdid 4. juunil Tartu Salemi kirikus, 12. juunil Mederi saalis
Tallinnas, 17. juunil Nissis ning 18. juunil Muhus
• Osalemine X noorte laulu- ja tantsupeol „maa ja ilm“
• Mart Siimeri kantaadi „Püha Miikaeli mõõk“ ettekanne VHK juubelikontserdil Tallinna Jaani kirikus koos VHK kooride ning orkestriga (dirigent Mikk
Üleoja)
• Pärt Uusbergi autorikontserdid „Kuule mu palve häält“ koos kammerkooriga Head Ööd, Vend, meeskooriga JÕUD ning G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli keelpilliorkestriga Tallinnas ning Raplas
• Osalemine Eesti Kaitseväe korraldatud heategevuslikul kontserdil Nokia
kontserdimajas, ettekandele tuli Tolga Kashifi „Queen Symphony“ (Põhjamaade esiettekanne), Eesti Kaitseväe orkester, dirigent Peeter Saan
• Kontsert-jumalateenistus Risti kirikus, Harjumaal.
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Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Dirigent: Ingrid Kõrvits
Tallinna Muusikakeskkooli (TMKK) noortekoor on välja kasvanud TMKK lastekoorist, mis tegutseb alates kooli asutamisest 1961. aastal. Koori dirigent on
Ingrid Kõrvits (al 1992), hääleseadja ning koormeister Jaanika Kuusik. Koori kuuluvad lauljad peamiselt vanuses 13–20 aastat, kes õpivad erialana mõnd instrumenti, laulmist, koorijuhtimist või muusikateooriat.
Kooril on aktiivne kontserttegevus. Esinetud on mitmel pool Eestis, samuti
Soomes, Rootsis, Itaalias, Lätis, Leedus, Saksamaal, Hispaanias ja Austrias. Osa
on võetud kõikidest koori tegutsemise ajal toimunud laulupidudest ning mitmetest muusikaprojektidest koostöös Eesti Kontserdi, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Tallinna Kammerorkestri, Hannoveri tütarlastekoori, Piteo maakonna
(Rootsi) noortekoori ja noorteorkestriga ning paljude tuntud eesti dirigentide
ja heliloojatega. Noortekoor on saavutanud auhinnalisi kohti mitmetel rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel ning salvestanud kaks CD-plaati: “Uued ja
vanad jõululaulud” koos ETV tütarlastekoori ning Tallinna Kammerorkestriga
(2006) ja „Heliseb väljadel“ (2009). 2010. aastal pälvis TMKK noortekoor Eesti
Kooriühingu aasta koori tiitli.
2011. aasta oli TMKK noortekoori jaoks väga edukas. Rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2011“ saavutati noortekooride kategoorias I koht ning dirigent
Ingrid Kõrvits sai žürii eripreemia. Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) rahvusvahelisel koorikonkursil „Let the Peoples Sing“ Salfordis Inglismaal saavutati laste- ja noortekooride kategoorias samuti I koht. 2011. aastal oli kooril ka aktiivne
kontserttegevus: esineti Estonia kontserdisaalis, Rootsi-Mihkli kirikus, Nõmme
Rahu kirikus, Lauluväljaku klaassaalis, Mustpeade Majas ja Niguliste muuseumkontserdisaalis. Koor astus üles ka Eesti Muusika Päevade raames toimunud Tallinn Music Week Showcase’il ja IMC ülemaailmsel muusikafoorumil „Muusika ja
sotsiaalsed muutused“.
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Tartu Akadeemiline Meeskoor
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
Dirigent: Alo Ritsing
TAM on üks juhtivaid ja suuremate traditsioonidega meeskoore Eestis. 2012. a
aprillis tähistab koor oma 100. sünnipäeva.
Koor on paistnud silma aktiivse kontserttegevusega ning algatanud ka ise
mitmeid traditsioone, sh 2004. aastal alguse saanud kontserdisari “TAM Eesti raekodades”. Käesoleval aastal osaleti noorte laulupeol „maa ja ilm“ Tallinnas ning
Balti riikide üliõpilaslaulupeol “Gaudeamus” Vilniuses, Mooste Oktoberfestil ja
Lõuna-Eesti meestelaulu päeval ning peeti sõpruskohtumine jalgpallis Tartu
Poistekooriga Tartu Tamme staadionil. Aasta lõpul anti neli kontserti „Alo Ritsing
75 ja Ants Üleoja 75“ koos Eesti Rahvusmeeskoori ja Inseneride Meeskooriga
kõigis neljas Eesti kontserdimajas (Estonia kontserdisaal, Jõhvi, Pärnu ja Tartu
Vanemuise kontserdimaja).
2011. aasta aprillis pälvis TAM II koha aprillis toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil Berliini Filharmoonias.
Teisi olulisi ülesastumisi 2011:
• Kontsert Alatskivi lossis
• Kontsert Pärnu Raekojas (sari „TAM Eesti raekodades“)
• Kevadkontsert TÜ aulas
• Esinemised Tartu Ülikooli avaaktusel TÜ aulas ja Eesti Maaülikooli 60. juubelil
EMÜ spordihoones
• Ansambel MTJ 30 Vanemuise kontserdimajas
• Kontsert koos Emajõe Laulikutega Valga Kultuurikeskuses
• “Kauged hommikud” TÜ aulas koos meeskooriga Forestalia ja neidudekooriga
Kurekell
• Jõulukontsert koos Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga, Tartu Jaani kirikus.
Alates 1996 on Tartu Akadeemilise Meeskoori laulja Margus Arak Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse liige ja viimased aastad ka EMLS aseesimees.
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Tartu Noortekoor
Esitaja: Tiigi Seltsimaja

Dirigendid: Kadri ja Riho Leppoja
Hääleseadja: Viviane Kallaste
Tartu Noortekoori (asutatud 1983) lauljad on peamiselt gümnasistid ja üliõpilased vanuses 16-26 aastat. Lisaks kontserttegevusele Eestis on esinetud paljudes
välisriikides ning korduvalt osa võetud rahvusvahelistest konkurssidest. Käesoleval aastal võideti esikoht ja kulddiplom rahvusvahelisel koorifestivalil Bratislavas, osaleti rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2011“ ja Eesti Segakooride
Liidu advendikontserdil. Koori meeslauljaid ootab järgmisel aastal ees osalemine Vanemuise teatri etenduses “Trubaduur”.
2008. aastal toimunud V Põhja- ja Baltimaade Koorifestivalil Tartus oli Tartu
Noortekoor Eesti esinduskooriks. 2010. aastal osales koor ka VI Põhja- ja Baltimaade koorifestivalil Islandil Reykjavikis ning koori dirigent Riho Leppoja oli üks
ühendkoori juhtidest.
Koostöös erinevate kooride ja orkestritega on ette kantud mitmeid suurvorme (Saint-Saënsi “Jõuluoratoorium”, Britteni “A Ceremony of Carols”, Respighi
“Lauda per la Nativita del Signore”, Honeggeri “Jeanne d’Arc tuleriidal”, Beethoveni 9. sümfoonia jne). 2011. aastal kevadel kanti Vanemuise kontserdimaja ja
Vanemuise teatri hooaja lõppkontsertidel Jõhvis ja Tartus ette Ralph Vaughan
Williamsi „A Sea Symphony“. Koor on osalenud Vanemuise teatri etendustes
„Trubaduur“, „Detektiiv Lotte“ ja „Ruja“.
www.tartunoortekoor.ee
Teised olulisemad ülesastumised 2011:
• Esinemine Tartu linna päeva kontserdil „Laulupeoks valmis“ Peetri kirikus
• Rockansambli X-Panda CD ja video salvestus
• Kontsert Pärt Uusbergi ja Urmas Sisaski loomingust Tartu Salemi kirikus
• Advendikontsert koos Vanemuise sümfooniaorkestriga Tartu Jaani kirikus
(kavas W. A. Mozarti “Regina Coeli”, “Ave verum”, “Laudate Dominum”)
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Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor
Esitaja: TÜ Akadeemiline Naiskoor, Marion Mitt
Dirigent: Triin Koch
Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor on loodud 1945. aastal helilooja ja dirigendi Richard Ritsingu poolt. 1963–2005 juhatas koori Vaike Uibopuu, alates 2005
on koori dirigent Triin Koch.
Koori lauljad on enamikus Tartu Ülikooli üliõpilased ja vilistlased. TÜAN on
Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Üliõpilaskooride Liidu liige. Koor on aastaid kuulunud Eesti parimate naiskooride hulka ning saavutanud kõrgeid kohti nii Eesti kui
ka rahvusvahelistel konkurssidel.
Septembris 2009 pälvis koor kaks III kohta (kirikumuusika ja ilmaliku muusika kategooriates) Griegi-nimelisel rahvusvahelisel koorikonkursil Bergenis.
2011. aastal võitis TÜAN esikoha naiskooride kategoorias rahvusvahelisel
koorifestivalil „Tallinn 2011“ ning dirigent Triin Koch sai eripreemia kui konkursi
kõrgeima punktisumma saanud Eesti dirigent.
2010. aasta lõpus kuulutas Eesti Naislaulu Selts TÜANi Aasta Naiskooriks 2010.
Koor on tõestanud oma kõrget professionaalset taset ka erinevates kultuuriprojektides osaledes.
2011 esitatud kontserdikavad:
• Kontsert „Peagi lendab liblikaid“ Viljandi Jaani kirikus.
• Kevadkontsert „Ütle sina...“ TÜ aulas.
• TÜANi 65. juubeli etenduse „Jakob, oh Jakob“ taaslavastus Põhuteatris.
• TÜANi 65. juubeli etenduse „Jakob, oh Jakob“ taaslavastus Draama 2011
raames Tartu Ülikooli kirikus.
• Jõulukontsert „Ootsin pühi tulevada“ Tartu Ülikooli Kammerkooriga Tartu
Ülikooli kirikus.
• Jõulukontsert „Õnneõhevil“ Tartu Akadeemilise Meeskooriga Tartu Jaani
kirikus.
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Musamari Koorikooli noorem lastekoor

Eesti Segakooride Liit
AASTA Esitaja:
PUHKPILLIORKESTER
Dirigent Tiina Mee
Koormeister Elina Kaasik
Liikumisseadja Piret Hinrikus-Sage
Kontsertmeister Marian Heinmaa

Musamari Koorikooli erinevate vanuserühmade koorikoosseisudes laulab täna ligi
150 last ja noort. Koos käiakse kahel-kolmel korral nädalas ning lisaks koorilaulutundidele on noortel lauljatel ka solfedžo ja rütmika – muusikalise liikumise tunnid, pillimänguhuvilised lapsed saavad õppida erinevaid muusikainstrumente.
Nooremas lastekooris (mudilaskooris) laulavad tüdrukud ja poisid vanuses
7–12 aastat. Senise tegevusaja jooksul on koor osalenud paljudes erinevates
kontserdiprojektides (Eesti Vabariigi pidulik aastapäevakontsert, Eesti Kooriühingu aastakontsert, ENLSi isadepäeva kontsert, kuninganna Elizabeth II ja
keiser Akihito auks korraldatud kontserdid, pidulik kontsert-aktus Eesti Kongress 20 jne), noorte- ja üldlaulupidudel, konkurssidel (vabariiklik mudilaskooride konkurss, rahvusvaheline koorikonkurss NINA Griegfestival for Young Voices
Norras; koori solistid on osalenud EMLSi üleriigilistel poistelaulu võistlusel ja
televõistlustel „Laulukarussell“), festivalidel (I – III Eesti mudilaskooride festival
MuFe ja üleriigilised rütmikafestivalid „Rütm minus ja minu ümber“).
Koor on esitlenud X noorte laulupeo „Ilmapuu“ mudilaskooride repertuaari
ja salvestanud laule noorte tantsupeo „Lävel“ jaoks. Kevad- ja jõulukontsertidel
Estonia kontserdisaalis on koor koostööd teinud paljude eesti muusikute, lauljate ja heliloojatega. Koostöös Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri ja dirigent
Jüri-Ruut Kanguriga on valminud kuus erinevat kontserdiprojekti. Musamari
laululapsed on välja andnud 9 CDd.
Lisaks oma kooli kontsertide korraldamisele on kaasa aidatud vabariiklike
projektide (I - III Eesti mudilaskooride festival MuFe, kontserdid „SuveMuFe“,
„JõuluMuFe“ ja „Lähme lapsed“) heale ja edukale toimimisele.
Tragid laululapsed on laulma pannud ka oma vanemad. Aastast 2003 tegutseb
Musamaris lastevanemate segakoor. Koos on üles astutud mitmetel kontsertidel.
Noorema lastekoori (mudilaskoori) tegemised aastal 2010:
• osalemine rahvusvahelisel koorikonkursil „NINA Griegfestival for Young
Voices“ Norras, lastekooride kategooria I koht ja kogu konkursi Grand Prix
• osalemine III Eesti mudilaskooride festivalil MuFe Tallinnas
• esinemine pidulikul kontsert-aktusel “Eesti Kongress 20”
Estonia kontserdisaalis
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Georg Otsa nim
Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester
Esitaja: Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool
Dirigent: Sirly Illak
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkestris saavad mängupraktikat kõik kooli puhkpillierialade õpilased, ühiselt omandatakse koosmängu
oskusi ning õpitakse tundma orkestrirepertuaari. Orkestri kuulumist eesti noorteorkestrite tippu kinnitavad auhinnalised kohad mitmel puhkpilliorkestrite
võistumängimisel ning mainekad esinemispaigad Eestis ja välismaal: Kadrioru
Pargi suvehooaja avakontsert 2010, Soome-Eesti laulupidu Poris, kontsertreis
Norrasse jpt. Toetamaks noorte muusikute arengut toimub igal aastal traditsiooniline kontsert viimase kursuse õpilaste poolt valitud ja juhatatud muusikaga.
Otsakooli puhkpilliorkestri dirigentideks on olnud läbi aegade Leho Muldre,
Aavo Ots, Andres Avarand, Hando Põldmäe, Ants Oidekivi ja Bert Langeler. Alates 2010. aasta novembrist juhatab orkestrit Sirly Illak.
2011. aasta kontserttegevus on olnud kõrgel tasemel:
• Tallinna linna jõulukontsert Estonia kontserdisaalis koos Heldur Harry
Põlda ja Tartu Noortekooriga,
• Kadrioru Pargi suvehooaja avakontsert
• Harjumaa Puhkpillipäev „Puhu tuul“
• hingedepäeva kontsert Rakveres
• kontsert koos Otsakooli segakooriga Tallinna Niguliste kirikus
• Päikeseloojangu kontsert Lauluväljaku klaassaalis
2011. aasta Eesti Noorteorkestrite konkursil EST-NOK 2011 pälvis orkester
kulddiplomi ja A-grupi I koha kogu konkursi kõrgeima punktisummaga.
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Elva Puhkpilliorkester
Esitaja: Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind, Lea Kurvits
Dirigent: Ülo Laanesaar
Elva Puhkpilliorkester on Elva esinduskollektiiv ning üks vanemaid orkestreid
Eestis (loodi 1911). Väikeste vaheaegadega on orkester tegutsenud tänapäevani. Uuesti alustas orkester tööd 1995. aastal dirigent Ülo Laanesaare juhtimisel.
Alates 2001. aastast võtavad orkestri tööst osa ka Elva Muusikakooli puhkpilli
õpilased. 2005. aastal õnnestus tänu Riigikogu liikmele Tarmo Leinatammele
soetada orkestrile uued instrumendid.
Elva Puhkpilliorkestri esinemisvaldkond on väga lai – tseremoniaalmuusikast
kuni kontsertesinemisteni. Suur osa orkestri tööst on osalemine kohalike laulupäevade ja üle-eestiliste laulupidude rongkäikudes. Aktiivselt on osaletud Tartu
rahvusvahelisel puhkpillifestivalil „Mürtsub pill“.
Elva Puhkpilliorkester tähistas tänavu oma sajandat sünniaastapäeva mitmete sündmustega: kontserdid toimusid Euroopa Kultuurilinnad 2011 raames
Elvas toimunud Euroopa naabrite päeval ja Tallinna Raekoja platsil Vanalinna
päevadel. Augustis tehti koos Rakvere segakooriga Viroonia ja Elva segakooriga
Ave kontsertreis St. Peterburgi.
Elva puhkpilliorkester lööb alati kaasa Elva linna poolt organiseeritud kultuuriprojektides:
• Kooliaasta avamine, rongkäik ja lõputseremooniad
• Elva kodukandipäevad
• Jüriöö jooks
Lisaks toetati oma muusikaga Tartumaa rongkäiku noorte laulu- ja tantsupeol
„maa ja ilm“.
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Tallinna Muusikakooli Puhkpilliorkester
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Dirigent: Valdo Rüütelmaa
Tallinna Muusikakooli Puhkpilliorkester alustas tegevust aastal 2005. Orkestri
esimeseks dirigendiks oli Ott Kask.
Alates aastast 2010 on Tallinna Muusikakooli Puhkpilliorkestri dirigendiks
Valdo Rüütelmaa. Orkestri töös osaleb praegu 34 noort muusikut. Lisaks puhkpillimängijatele alustas 2011. aastal orkestri juures tööd rivitrummarite rühm.
Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkestri suurimad esinemised 2011. aastal
olid Tallinna Muusikakooli kevadkontsert Tallinna Lauluväljaku klaassaalis ja
jõulukontsert Estonia kontserdisaalis.
2011. aasta kõige olulisem ettevõtmine oli orkestri osalemine rahvusvahelisel puhkpilliorkestrite konkursil Lätis Ventspilsis, kus Tallinna Muusikakooli
Puhkpilliorkester saavutas B-grupis I koha, edestades punktisummalt ka peaaegu kõiki A-grupi orkestreid. Orkestrit dirigeeris konkursil Valdo Rüütelmaa. Eestist väljaspool saavutas viimati esikoha Eesti puhkpilliorkester 9 aastat tagasi.
Tallinna Muusikakooli Puhkpilliorkester võttis osa 2011. aasta noorte lauluja tantsupeost „maa ja ilm“.
Orkestris mängivad õpilaste kõrval kaasa ka vilistlased ja õpetajad.
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AASTA DIRIGENT

25

Ulrika Grauberg

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Ulrika Grauberg on lõpetanud G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Riikliku
Konservatooriumi dirigeerimise erialal (Ants Üleoja õpilane), praegu töötab Haapsalu Muusikakoolis solfedžo- ja hääleseade õpetajana ning juhendab noori soliste.
Alates 1993. aastast on ta juhendanud Haapsalus erinevaid muusikakollektiive. 2011. a detsembris tähistasid tema mõlemad koorid oma sünnipäevi:
tütarlastekoor Canzone (asutatud 2001) 10. sünnipäeva Haapsalu Kultuurikeskuses ning Haapsalu kammerkoor (asutatud 2006) 5. sünnipäeva Uuemõisa
mõisa valges saalis. Olulisemad esinemised 2011. aastal on:
• veebruaris kammerkoori kontsert Tartu Ülikooli aulas .
• kontserdid Tallinna ja Haapsalu Toomkirikutes koos sõpruskooriga Ameerikast juulis.
• mõlema koori öökontserdid Haapsalu Toomkirikus augustis
• kammerkoori kontsert koos külaliskooriga Soomest Haapsalu Toomkirikus
novembris.
• kammerkoori osalus 14. juuni küüditamispäeva etendusel raudteejaamas:
SEE Teatri lavastus “Kurjuse aastal”.
Graubergi juhendavatest kooridest on Canzone selle poolest eriline, et koori
lauljate vanuseline koosseis on tavapärasest laiem ja koor on suuteline väga heal
tasemel esitama nii laste- kui ka naiskoori repertuaari. Koorile on omistatud I kategooria. Pidevalt antakse kontserte Haapsalus ja selle ümbruses, kontsertidel
kasutatakse vokaalsoliste ja erinevaid instrumentaalkoosseise. 2010. aastal esineti Eesti Naislaulu Seltsi poolt korraldatud isadepäeva kontserdil, 2011. aasta
sügisel osaleti Itaalias rahvusvahelisel koorifestivalil “Il Canto sul Garda” Riva del
Gardas, kus võideti laste- ja noortekooride folkloorikategoorias kuldmedal.
Haapsalu kammerkoor kerkis huviorbiiti 2010. aastal, kui võideti XI Eesti
Kammerkooride Festivalil C-kategoorias I koht ja jõuti Grand Prix’ vooru. 2011.
aastal osales Haapsalu kammerkoor XVIII Eesti segakooride võistulaulmisel ja
saavutas samuti C-kategoorias I koha, lisaks pälvis Tuljaku karika.
Eesti Segakooride Liit kutsus Haapsalu kammerkoori esinema märtsis Haapsalu kultuurikeskuses toimunud emakeelepäeva kontserdile, kus kooril ja selle
dirigendil Ulrika Graubergil oli kanda juhtiv roll. Ta oli ka 2011. aastal Läänemaa
maakonna laulupeo “Laula elu ilusaks” kunstiline juht.
Koorijuhina hinnatakse Graubergi seetõttu, et tema juhendatavad koorid
paistavad silma väga hea vokaalkultuuri, paindliku fraseerimise ja oskuslikult
valitud repertuaariga. Ta on tark ja sütitav dirigent, dirigendi maksimalism on
innustanud lauljaid oma võimeid avastama ja neid maksimaalselt realiseerima.
Ulrika Graubergil on koorijuhi IV kategooria kutsetunnistus.
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Triin Koch

Esitaja: Tiigi Seltsimaja, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor
Triin Koch on Tartu Akadeemilise Naiskoori, Tartu Ülikooli kammerkoori ja TÜ
Akadeemilise Naiskoori Tallinna vilistlaskoori Lubinokad dirigent. Ta on juhatanud nais- ja neidudekoore mitmetel laulupidudel ja laulupäevadel, 2011. aastal
toimunud noorte laulupeol juhatas neidudekoore ning oli dirigent üliõpilaslaulupeo Gaudeamus avakontserdil. Ta oli ka Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeva kunstiline juht.
Triin Koch pälvis 2011. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali
aastapreemia silmapaistvate saavutuste eest dirigendi ja koorimuusika arendajana. Tema juhatatav Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoori pälvis tänavu Vaike
Uibopuu sihtkapitali preemia.
13. - 16. aprillil toimunud XII rahvusvahelisel koorifestivalil “Tallinn 2011” sai
Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor naiskooride kategoorias esikoha ning Triin
Koch pälvis Eesti Kooriühingu eripreemia kui konkursi kõrgeimate punktidega
Eesti koori dirigent.
2011. aasta esinemisi:
• Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori etendus Põhuteatris
„Jakob, oh Jakob”
• Dirigent Triin Kochi laulukooride IV laulupäev
• TÜ Akadeemilise Naiskoori kevadkontserdid „Ütle Sina...”, „Peagi lendab
liblikaid” jne.
• Tartu Ülikooli Kammerkoori 40. aastapäeva kontsert “Elu on alles uus”
• Eduard Tubina muuseumi avamine Alatskivi lossis
• Osalemine EKKL jõuluootuskontsertidel Tallinna Kaarli kirikus ja. Peterburi
Jaani kirikus (kavas Pärt, Bruckner, Tobias, Kreek, Tšaikovski, Kedrov jne)
• Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna vilistlaskoori 30 sünnipäeva kontsert
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Ingrid Kõrvits

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Ingrid Kõrvits (1968) lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli 1986. aastal koorijuhtimise erialal (õp Eda Kõrgemägi) ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) 1992. aastal samal erialal (õp Merike
Toro ja Elo Üleoja). Aastast 1987 töötab ta lastekoori Ellerhein dirigendina ning
aastast 1992 Tallinna Muusikakeskkooli solfedžoõpetaja ja lastekoori dirigendina. 2008. aastast on ta lisaks ka noortekoori dirigent. Praegu töötab ta samas
ka koorijuhtimise eriala õpetajana ning kooriosakonna juhatajana. Alates 2011.
a märtsist alustas Ingrid Kõrvits lisaks eespool nimetatule tööd tütarlastekoori
Ellerhein dirigendina.
Ingrid Kõrvits on laulnud mitmetes koorides: Mainori kammerkoor, Tallinna
Raekoja Kammerkoor, Haapsalu vanamuusika festivali koor ning segakoor Vox
Europae.
Ingrid Kõrvits oli 2002. aastal IX noorte laulupeo lastekooride dirigent, 2007.
aastal X noorte laulupeo lastekooride üldjuht, 2009. a XXV laulupeol lastekooride
dirigent ning 2011. aastal toimunud XI noorte laulupeo lastekooride dirigent.
Oma kooridega on ta saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti nii vabariiklikel
kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. 2010. aasta augustis toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil „Heart of Europe“ Saksamaal Gelnhausenis pälvis Ingrid Kõrvits
žüriilt parima dirigendi eripreemia. Samuti sai ta dirigendi eripreemia ning tema
juhatatav TMKK noortekoor I koha rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2011“.
2011. aastal sai TMKK noortekoor esikoha ka Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU)
rahvusvahelisel koorikonkursil „Let the Peoples Sing“ Salfordis Inglismaal.
Ingrid Kõrvits on pälvinud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (2005) ja Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia
(2010). Ingrid Kõrvits on Eesti Kooriühingu mentor.
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Veronika Portsmuth

Esitajad: Yvelin Karu-Veskioja, BPW Estonia MTÜ, Ettevõtlusklubi
Hele Põld, MTÜ Kultuurituur
Ants Lusti, MTÜ Creative Union
Karin Arro, Eesti Kaitseväe Segakoor
Eesti Segakooride Liit
Veronika Portsmuth (s 1980) lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2004
ning jätkab praegu sealsamas doktorantuuris. Ta on oma oskusi täiendanud ka
Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias.
Ta juhatab noorte naiste koori MIINA, Euroopa Kultuuripealinna Segakoori,
Eesti Advokatuuri Segakoori ja Eesti Kaitseväe segakoori, on Eesti Kontsertkoori
koormeister ning EMTA dirigeerimisõppejõud. Ta juhatas segakoore X noorte
laulupeol “Ilmapuu” ja 2009. aasta laulupeol “ÜhesHingamine” ning oli käesoleval aastal toimunud noote laulupeo „maa ja ilm“ kunstiline juht.
Olulisemate 2011. aasta kontsertide hulka kuuluvad Eesti Rahvusmeeskoori
juhatamine Piret Rips-Laulu autorikontserdil Kaarli kirikus, Euroopa Kultuuripealinna segakoori soolokontsert Tallinna Merepäevadel, Urmas Sisaski autorikontsert projekti „Resideeruv helilooja igale Tallinna linnaosale“ raames ning Eesti
Kaitseväe Segakoori, Eesti Advokatuuri Segakoori, noorte naiste koori MIINA
suur ühiskontsert “Piece of Peace” Tallinna Mustpeade Majas.
Koormeistritöödest väljapaistvamad on esmakordselt Eestis kõlanud suurteos “The Queen Symphony” (140-liikmeline ühendkoor), G. Mahleri 3. sümfoonia ja L.van Beethoveni oratoorium “Kristus Õlimäel”.
Veronika Portsmuthi poolt juhatatud Euroopa Kultuuripealinna Segakoor
pälvis kulddiplomi märtsis toimunud I rahvusvahelisel koorifestivalil Hoi-Anis
(Vietnam) vaimuliku muusika kategoorias. Vabariiklikul segakooride võistulaulmisel saadi IV koht B-kategoorias.
2011. aastal valmis ka Veronika Portsmuthi esimene sooloplaat „Kõikide järvede kuu“, kus noored professionaalsed muusikud on töödelnud helilooja Lembit
Veevo koorimuusikat, värvides seda fantaasiarohke instrumentide kasutusega.
Lisaks salvestati noorte naiste kooriga MIINA Tauno Aintsi “Limpa” ERRis.
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Lydia Rahula

Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit
Lydia Rahula tegevus muusikaõpetajana/dirigendina on olnud laulupeoaastal silmapaistvalt tulemuslik ja laiahaardeline. Ta juhatab nelja koori: Tallinna
21. Kooli lastekoori Vocal Spirit, Tallinna 21. Kooli klassikalist poiste segakoori
(SATB), Tallinna Poistekoori (peadirigent ja kunstiline juht) ja Eesti Lastekoori
(peadirigent ja kunstiline juht). Lisaks on ta Tallinna 21. Kooli muusikaõpetaja
ning juhatas XI noorte laulu- ja tantsupeol “maa ja ilm” poistekoore.
Tallinna Poistekoor võitis XVIII rahvusvahelisel Stasys Šimkuse nim koorikonkursil Klaipedas I astme diplomi ja esikoha koolikooride kategoorias ning samal
konkursil sai 21. Kooli poiste segakoor I astme diplomi ja esikoha noortekooride kategoorias. Segakoor osales 2011 ka VIII rahvusvahelisel Spivakovi festivalil
Moskvas.
Lydia Rahula kooride olulisemad ülesastumised 2011. aastal olid veel:
Tallinna Poistekoor:
• G. Mahleri III sümfoonia d-moll ettekanne koostöös ERSO ja Nikolai Aleksejeviga Estonia kontserdisaalis
• esinemine Tallinna Kammermuusika Festivali galakontserdil
• Jõulukontsert Helsingi Töölon kirikus
• Esinemine Tähelaevas (Koit Toome)
• Viis jõulukontserti Eestis (Elva, Jõgeva, Loo, Tõrva, Tallinn)
21. Kooli poistekoor:
• 21. Kooli kevad- ja jõulukontserdid
• Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdid
• Esinemine ühiskontserdil LAULUSILD – LIEDERBRÜCKE koos Saksamaa
Northeimi segakooriga “Ars Musica Vocalis” Mustpeade Majas
21. Kooli poiste ansamblid osalesid EMLS poolt korraldatud ansamblite
konkursil Raplas, kus saavutati E-grupis I koht ja D-grupis I koht. Poiste-solistide
lõppvõistlusel Viljandis saavutati 8-9-aastate vanusegrupis II koht.
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Eesti Lastekoor:
• kontsertreis Lätti
• Esinemine isadepäeva kontserdil Estonia Kontserdisaalis
• Esinemine Vigala lauluväljakul
Lydia Rahula on ka kõrgelt hinnatud muusikaõpetaja, pedagoog-metoodik,
kelle muusikatunde on külastanud igal aastal kolleegid Eestist ja välismaalt.
2011. aastasse kuuluvad näidis-muusikatunnid vabariigi muusikaõpetajatele
EMÕ Liidu sügispäevade raames. Rahula tunde külastavad regulaarselt ka EMTA
Koolimuusika Instituudi üliõpilased.

Andrus Siimon

Esitajad: Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Naislaulu Selts
Andrus Siimon (s 1965) on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise
erialal 1996. Ta on Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoori, Eesti Koorijuhtide Naiskoori, Virumaa Noorte Meeskoori ja alates 2009. aasta sügisest ka Eesti Teaduste
Akadeemia Meeskoori peadirigent.
Alates 1991 töötab ta Eesti Rahvusmeeskooris lauljana, 1997. aastast ka
koormeistri ja dirigendina. On juhatanud Rahvusmeeskoori paljudel kontsertidel ja olnud vokaalsümfooniliste suurvormide koormeister.
Andrus Siimon on olnud noorte laulupidude (2002, 2007, 2011) ja XXV üldlaulupeo dirigent, juhatanud nais- ja neidudekoore. Oli laulupeo tuleteekonna
Hiiumaa kontserdi kunstiline juht ja üks dirigentidest. Ta on osalenud mitmete
koorikonkursside ja lauluvõistluste žüriide töös. Käesoleval ajal töötab Andrus
Siimon G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimise eriala õpetajana. Ta on
Eesti Naislaulu Seltsi juhatuse liige ja muusikatoimkonna juht, Eesti Kooriühingu
muusikanõukogu liige ja Eesti Kooriühingu mentor.
2011. aastal on Andrus Siimon oma kooridega andnud mitmeid kontserte ja osalenud kahel konkursil: Eesti Koorijuhtide Naiskooriga rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2011“ ja rahvusvahelisel kammerkooride konkursil
Marktoberdorfis Saksamaal, kus saavutati naiskooride kategoorias II koht.
Eesti Teaduste Akadeemia nais- ja meeskooriga kanti ette Antonin Dvořaki
Missa D-duur Narva Aleksandri kirikus, Peterburi Jaani kirikus, Rapla kirikus,
Pärnu Eliisabeti kirikus, Tallinna Jaani kirikus ja Riias. Eesti Teaduste Akadeemia
Meeskoor esines Eesti Kaitseväe 20. aastapäeva kontserdil ning Põhja-Eesti
meeskooride laulupäeval Estonia kontserdisaalis. Virumaa Noorte Meeskoor
astus üles iseseisvate kontsertidega Rakveres, osales noorte laulupeol ja isadepäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis.
Eesti Rahvusmeeskooriga salvestati heliplaat „Oma saar“ Andrus Siimoni
dirigeerimisel.
Koormeistrina töötas ta meeskooriga mitme erineva kavaga, millega anti
kontserte Paides, Tartus, Tallinnas, Põltsamaal, Pärnus, Narvas, Stockholmis ja
mitmel pool Saksamaal.
Käesoleva aasta isadepäeva kontserdi idee ja lavastuse autor oli Andrus
Siimon koos näitleja Anu Lambiga. Vabariigi presidendi kantseleist tänati ning
nimetati tänavune isadepäeva kontsert parimaks, mis kunagi on toimunud.
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Tiiu Tikkerber

Esitajad: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Ello Odraks
Tapa Kultuurikoda, Heili Pihlak
MTÜ Tapa Lauluselts, Kairi Kroon
MTÜ Lehtse Kultuuriselts, Piret Pihel
Tiiu Tikkerber (s 1957) on Lehtse kammerkoori dirigent juba 30 aastat. Peale
õpinguid Tallinna G. Otsa nim Muusikakoolis töötas ta 4 aastat Tootsi 8-klassilises koolis. 1977. a asus õppima E. Vilde nim Pedagoogilisse Instituuti. 1980.
aastast tuli tagasi Lehtsesse.
2011 juhatatud kontserdikavad:
• EV Sünnipäevapeo korraldamine Tapa valla rahvale: kontsert, tegevused,
viktoriin jm võistlusmängud
• Esinemine Tapa linna 85. sünnipäeva kontserdil
• Esinemine EV Taasiseseisvumisepäeval PIDUPÄEV PEREGA oma programmiga Lehtses
• Osalemine Segakooride Liidu korraldatavatel advendikontsertidel Tallinnas jm
• Jõulukontsert Ambla Maarja kirikus
14. mail tähistati Lehtse Kammerkoori 30. juubelit Jara Beneši revüü-operetiga “Haljal aasal” Lehtse Kultuurimajas. Operetti õpiti 2010. aasta detsembrist
kuni 2011. aasta maini lisaproovidel pühapäeviti. Osales 26 tegelast ja kooriliikmete koer. Kõik peale peategelaste lõid kaasa mitmes rollis: tantsisid, näitlesid,
ehitasid lava jne. Operetti mängiti veel mitmel korral Lehtse ja Türi kultuurimajades ning see ka salvestati.
Etendus võeti publiku poolt väga soojalt vastu. Paljudest järelkajadest kostus ühtne arvamus, et sellist elamust pole kuulaja-vaataja aastate jooksul üheltki
rahvamaja ürituselt saanud. Kiideti ka etenduse kõrget kunstilist taset.
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Tiiu Voort

Esitaja: Ülenurme Gümnaasium
Ülenurme Gümnaasiumi muusikaõpetaja-koorijuht Tiiu Voort (s 1957) on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1979 muusikapedagoogika erialal ning
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1983 koolieelse pedagoogika ja psühholoogia
erialal. Ta on ennast pidevalt täiendanud muusikapedagoogika, kooritöö metoodika, dirigeerimisoskuse, vokaaltöö, pop- ja süvamuusika ajaloo alal. Alates
1984 on Tiiu Voort Ülenurme Gümnaasiumi muusikaõpetaja. Praegu annab ta
muusikatunde põhikooli VI-IX klassis ja gümnaasiumiosas, tema juhendamisel
töötavad kooli lastekoor ja segakoor.
Õpetaja tööd laste- ja segakooriga on tunnustatud vabariiklikul tasandil –
viimasel ettelaulmisel 2011 omistati kooridele I kategooria. Koorid on osalenud
paljudel laulupidudel ja laulupäevadel, esinenud Tartu Ülikooli aulas, Pauluse
ja Peetri kirikus jõulukontsertidel, Eesti Põllumajandusmuuseumis ja kohalikel
valla üritustel.
Lisaks koolikooridele töötab Tiiu Voort Kuuste naiskooriga ja Ülenurme
Gümnaasiumi vilistlaskooriga, mis koosneb Ülenurme koolikooride endistest
lauljatest. Kooriga on antud kontserte nii Eestis kui ka välismaal. 3. detsembril
tähistab Ülenurme Gümnaasiumi vilistlaskoor oma 10. juubelit.
Kooli muusikaüritused toimuvad õpetaja Tiiu Voorti eestvedamisel. Traditsiooniks on saanud iga-aastased Ülenurme Gümnaasiumi kevadised muusikapeod. Pidudel esinevad Ülenurme Gümnaasiumi koorid, ansamblid, solistid.
2011. aasta olulisemad sündmused Ülenurme Gümnaasiumis Tiiu Voorti
eestvedamisel:
• Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktus
• Ülenurme Gümnaasiumi muusikapidu
• Kooliaasta avaaktus
• Ülenurme hariduselu 245. aastapäevale pühendatud kontsert
• Ülenurme Gümnaasiumi vilistlaskoori 10. aastapäeva kontsert
• Ülenurme Gümnaasiumi jõulukontsert-jumalateenistus Peetri kirikus.
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Olev Roosa

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus
Olev Roosa on viimase 30 aasta jooksul juhendanud Kose Pasunakoori.
1979. aastal asus ta tööle Kose Muusikakooli vastavatud puhkpilliosakonda.
1980. aastal kutsus tolleaegne Kose Pasunakoori dirigent Voldemar Reimaa teda
teiseks dirigendiks. Sellest ajast alates hakkas Olev Roosa tegelema orkestrile
uue repertuaari hankimisega ja aitas Voldemar Reimaa omakirjutatud teoseid
selgeks õpetada. Toonane esimene tõsisem ülesastumine oli Kose Pasunakoori
100-nda sünnipäeva puhul Kose Pastoraadis.
Kose valla algusaastatel (90-ndatel), kui majanduslik olukord oli kasin ja võimalusi vähe, innustas Olev Roosa noori muusikuid mängima Vabariikliku Skautorkestri ridades. Orkester ilmestas mitmeid rahvusvahelisi skautüritusi.
Tänaseni töötab Olev Roosa 1997. aastal loodud Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri dirigendina, olles sinna kaasanud Kose Muusikakooli puhkpilliõpilasi.
Kose Pasunakoori kõrval töötab ta veel Salme Kultuurikeskuse Noorteorkestri dirigendina ja on pillimängija Vabariiklikus Tuletõrje Orkestris.
Käesoleva aasta olulisemad ülesastumised Kose Pasunakooriga on olnud
laulupidu „maa ja ilm“, kontserdid Kose-Uuemõisas Karla küla raamatu presentatsioonil ning Kose piirkonnas puhkpillimuusika viljelemise 130. aastapäeva
puhul, esinemised Eesti Vabariigi aastapäeval, volbriöö rongkäigul Kose-Uuemõisas, Lions klubi korraldatud Kose laadal, põlvkondade peol ja rongkäigus,
võidupühal ja vabariiklikul „Mahlasummeril” Selis (üritus erivajadustega inimestele). Kose Pasunakoor Olev Roosa juhatusel osales ka II rahvusvahelisel Harjumaa Puhkpillifestivalil.
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Valdo Rüütelmaa

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Valdo Rüütelmaa töö dirigendina on 2011. aastal olnud silmapaistev ja ta on
saavutanud orkestritega märkimisväärseid tulemusi.
Kõige suuremaks saavutuseks on rahvusvahelisel puhkpilliorkestrite konkursil Ventspilsis saavutatud I koht Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkestriga. Viimati võitis Eesti puhkpilliorkester välismaal I koha üheksa aastat tagasi.
I koha saavutas 2011. aastal Valdo Rüütelmaa juhatusel ka Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester Eesti Noorteorkestrite Konkursil EST-NOK 2011.
2011. aastal andis Eesti Puhkpillimuusika Ühing välja Eesti noorteorkestrite
CD, kus ühe dirigendina juhatas Eesti Noorte Puhkpilliorkestrit Valdo Rüütelmaa.
Sel aastal töötas Valdo Rüütelmaa ka Eesti Noorte Puhkpilliorkestriga
(ENPO), juhatades kontserte, millest olulisemad on noorteorkestrite kontsert Estonia kontserdisaalis (13. 02), Võru Vaskpillipäevade lõppkontsert (20. 08) ja Balti
Puhkpillikooli lõppkontsert Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (02.10).
Valdo Rüütelmaa oli 2011. aasta noorte laulupeo „maa ja ilm“ puhkpilliorkestrite üldjuht ja rivitrummarite juhendaja kogu laulupeoprotsessis.
Valdo Rüütelmaa on Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkestri dirigent, mille
2011. aasta suurim ettevõtmine oli Lodjatuur, kus orkester andis Emajõel lodjal
mitmeid kontserte Tartust kuni Piirissaareni.
Harjumaa II Puhkpillipäeval juhatas Valdo Rüütelmaa Vabariiklikku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestrit. Tema juhatusel mängis ka rahvusvahelisel puhkpillimuusikafestivalil „Võsu viis“ festivali ühendorkester.
Valdo Rüütelmaa dirigeeris 2011. aastal Keila Linnaorkestri ja Keila Noorte
Brassi kontserte. 18. novembril toimus Keila Kultuurikeskuses Keila Noorte Brassi
10. sünnipäevakontsert.
Valdo Rüütelmaa töötas 2011. aastal ka üle-eestilise noorte vaskpuhkpillimängijate kollektiivi Eesti Noorte Brassiga. Tähtsamad esinemised olid SuureJaani muusikapäevadel ja jõuluootuskontserdid Tallinnas ning Peterburis.
Külaliskollektiividest juhatas Valdo Rüütelmaa 2011. aasta juulis Kekava
Muusikakooli Puhkpilliorkestrit.
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Sirly Illak

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Sirly Illak lõpetas 2003. aastal Tallinna Ülikooli kooliorkestri dirigent-muusikapedagoogi erialal ja on töötanud sellest ajast puhkpilliorkestri dirigendina Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri, Saue Muusikakooli puhkpilliorkestri ja Georg Otsa
nim Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkestri juures. Lisaks on ta ka Saue Muusikakooli õpetaja.
Jaanuaris 2011 osales Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester Prahas puhkpilliorkestrite konkursil, kus orkester saavutas II koha. Orkestrit juhatasid Harry Illak ja
Sirly Illak.
Käesoleval aastal osales Sirly Illak veel G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkestriga Eesti Noorteorkestrite Konkursil EST-NOK 2011, kus orkester saavutas I koha.
Saue Muusikakooli puhkpilliorkestriga on tema suuremad ettevõtmised 2011.
aastal olnud Saue kevadkontsert ja osavõtt Harjumaa Puhkpillipäevast, G. Otsa
nim Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkestriga kontsert Niguliste kirikus.
Alates 2007. aastast mängib Sirly Illak Vabariiklikus Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestris trombooni. Ta on ka Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri dirigent ja juhib
orkestri ettevalmistuskoosseisu tegevust.
Sirly Illaku juhatatavad orkestrid osalesid 2011. aasta noorte laulupeol “maa ja
ilm”. Ta on noore dirigendina silma paistnud aktiivse ja tulemusliku orkestrijuhina.

Kaspar Mänd

Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Kaspar Mänd (s 1989) alustas muusikaõpinguid Vanalinna Hariduskolleegiumi
Muusikakoolis, lõpetades koorijuhtimise (Hirvo Surva) ning oboe (Aleksander
Hännikäinen) erialadel. Aastast 2008 jätkab ta kooridirigeerimise õpinguid Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias Hirvo Surva juhendamisel, samuti jätkuvad oboeõpingud Nils Rõõmussaare juures. Ta on osalenud Neeme Järvi, Paavo Järvi, Leonid Grini, Eri Klasi ning Risto Joosti meistrikursustel.
Kaspar Mänd on olnud Vanalinna Hariduskolleegiumi kammerkoori ning
Tallinna Kammerkoori dirigent. 2009 kutsus ta kokku segakoori HUIK!, mis võitis
2011. aasta veebruaris XVIII eesti segakooride võistulaulmise Tuljak. Lisaks koori38

dele on ta teinud koostööd orkestritega, juhatades Üle-Eestilist Noorte sümfooniaorkestrit, Vanemuise sümfooniaorkestrit, Pärnu Linnaorkestrit ja G. Otsa nim
Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkestrit. Pikem koostöö seob teda G. Otsa nim
Tallinna Muusikakooli keelpilliorkestriga.
Alates 2011. aasta sügisest on Kaspar Mänd kammerkoori Voces Musicales
peadirigent.
Olulisemad tegemised aastal 2011:
• koormeistrina Voces Musicalese ettevalmistamine vabariigi aastapäeva
pidulikuks kontserdiks Rahvusooperis Estonia
• Ülestõusmispühade kontsert segakooriga HUIK! Rootsi-Mihkli kirikus
• Koormeistrina ettevalmistus Marje Singi kantaadi „Pärast Kolgatat“ esiettekandeks (HUIK!, segakoor Noorus, Collegium Consonante, dirigent Raul
Talmar)
• HUIK! suveootuskontserdid Tartus, Tallinnas, Nissis, Muhus
• Koormeistrina ettevalmistus G. Fr. Händeli oratoorium „Messias“ ettekandeks Haapsalu Vanamuusika Festivalil (Voces Musicales, dirigent Toomas
Siitan)
• Koormeistrina ettevalmistus H. Purcelli ooperi „Dido ja Aeneas“ ettekandeks
Tallinna Kaarli kirikus (Voces Musicales, dirigent David Roublou, Inglismaa).
• Koormeistrina ettevalmistus Mart Siimeri kantaadi „Püha Miikaeli mõõk“ ettekandeks VHK juubelikontserdil Jaani kirikus (HUIK!, VHK koorid ja orkester,
dirigent Mikk Üleoja)
• “The Marriage of Heaven and Hell“ kontserdid Paides ja Tallinnas kammerkooriga Voces Musicales. Kavas nüüdisaegne põhjamaade a cappella koorimuusika, Bo Holteni vokaaltsükli „The Marrige of Heaven and Hell“ Eesti
esiettekanne
• Pärt Uusbergi autorikontserdid „Kuule mu palve häält“ Tallinnas ja Raplas
(HUIK!, kammerkoor Head Ööd, Vend, meekoor JÕUD, G. Otsa nim Tallinna
Muusikakooli keelpilliorkester)
• Koormeistrina ettevalmistus Tolga Kashif „Queen Symphony“ ettekandeks
Nokia kontserdimajas (HUIK!, ühendkoor, Eesti Kaitseväe orkester, dirigent
Peeter Saan)
• Segakoori HUIK! jõulukontsert-jumalateenistus Risti kirikus Harjumaal.
• Otsakooli jõulukontsert Lauluväljaku klaassaalis (Otsakooli keelpilliorkester)
• Koormeistrina ettevalmistus Monteverdi „Vespro della Beata Vergine“ ettekanneteks Riias ning Tallinnas (Voces Musicales, Tallinna Barokkorkester,
dirigent Risto Joost)
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Kuldar Schüts

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Kuldar Schüts (s 1987) õpib praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
magistrandina koorijuhtimist prof Ants Üleoja käe all. Ta on ühtlasi Inseneride
Meeskoori, EMLSi üle-eestilise poistekoori Kalev, Virumaa Poistekoori ja segakoori Suisapäisa dirigent.
Kuldar Schüts pälvis 2008. aastal Gustav Ernesaksa nimelise õppestipendiumi ning 2009. aasta rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn 2009“ noore Eesti
dirigendi preemia.
2010. aastal oli Kuldar Schütsi suurimaks loominguliseks saavutuseks I koht
üle-eestilisel poistekooride võistulaulmisel A-kategoorias EMLS üle-eestilise
poistekoori Kalev dirigendina ning segakoor Suisapäisa edukas esinemine
Põhjamaade koorikonkursil Aarhusis Taanis.
Tema 2011. aasta suurimaks saavutuseks dirigenditöös on EMLS üle-eestilise poistekoori Kalev edukas esinemine Tšehhis Olomoucis toimunud koorifestivalil, kus koor saavutas hõbediplomi. Tema dirigeerimisel osales segakoor
Suisapäisa edukalt Tallinna Koorifestivalil, kus oldi oma kategooria Eesti kooride
hulgas parim.
Segakoor Suisapäisa saavutas 2011. aasta mais toimunud Viimsi jazz ja popmuusikafestivalil A-kategoorias kolmanda koha.

Endrik Üksvärav

Esitaja: kammerkoor Collegium Musicale
Endrik Üksvärav (s 1980) lõpetas 2004 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal ning omandas samal erialal magistrikraadi (2011). Lisaks on ta
õppinud trompetit (Aavo Ots) ja metsasarve (prof Kalervo Kulmala).
Üksvärav on juhatanud mitmeid puhkpilliorkestreid, kammerorkestreid ja kammerkoore sh Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoor, Tallinna Püha Vaimu koguduse
kammerkoor Crede, kammerkoor Voces Musicales jt. 2010. aastal asutas ta kammerkoori Collegium Musicale.
Üksvärav on olnud koormeistriks suurvormide lavale toomisel nagu E. Zeisl
“Heebrea Reekviem” 2009 E. Elgar “Gerontiuse unenägu” 2010, C. W. Glucki
ooper “Orfeo ed Euridice” 2010, R. Panufnik “Tallinna Missa” 2011 ja Erkki-Sven
Tüüri „Psalmoodia“ 2011. Ta on osalenud Neeme Järvi, Jorma Panula, Eri Klasi,
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Anders Eby ja Ervin Ortneri dirigeerimise meistriklassides ja Peter Kooij juhendatud J. S. Bachi muusika laulmise meistrikursusel (Leipzig 2011).
Üksvärav on teinud Collegium Musicalega väga suure töö ning võlunud
verivärskest koorist välja ühtse ja särava kõla. Väga lühikese ajaga on ta pannud koori „ühes hingama“. Tal on hea arusaamine tämbrist ning muusikalised
eesmärgid, mida ta tahab saavutada. 2011 omandas koor palju nõudlikku repertuaari (kokku 26 teost, sh 2 suurvormi). Kokku oli 17 esinemist ja 3 rahvusvahelist konkurssi.
2011 juhatatud kontserdikavad
• 8 kontserti kavaga „Jalutuskäik renessansist kaasaega“ (Gesualdo, Tomas
Luis de Victoria, Bach, Schütz, Mendelssohn, Rheinberger, Bruckner,
Rautavaara, Pärt, Kangro, Tormis, Messiaen, Uusberg jt)
• Arstide Liidu 90. juubel (Mendelssohn, Schütz, Pärt, Uusberg)
• Tallinn Music Week (Pärt Uusbergi looming)
• Vürst Albert II gala-õhtusöök: Veljo Tormis
• Kontsert Eesti heliloojate loomingust (Pärt, Tormis, Kangro, Uusberg)
• Kontsert „In Paradisum“ (Persicetti Missa op. 84, Pärt Uusberg)
• 11. septembri mälestuskontsert (Uusberg, Rheinberger)
• Koori 1. sünnipäevakontsert – läbilõige repertuaarist
2011 juhatatud projektkoosseisud:
• Kontsert “In Paradisum”: solist Mikk Dede, klaveril Aare Külama, 7 keelpillimängijat, kammerkoor Collegium Musicale.
2011 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• Rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2011“: III koht
• 59. rahvusvaheline koorifestival „Seghizzi 2011“ Gorizias: Grand Prix, 5 esikohta ja 2 eripreemiat
• Rahvusvaheline European Grand Prix’ sarja konkurss „Polifonico 2011“
Arezzos: 2 esikohta ja 1 eripreemia.
2011 helisalvestused:
• Hingedepäeva kontsert „In Paradisum“
• Niguliste kirikus toimunud kontserdi „Jalutuskäik renessansist kaasaega“ salvestas helirežissöör Tanel Klesment ERP-le (Estonian Recording Production).
Salvestus on saadaval lehel www.erpmusic.com.
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AASTAJanne
KORRALDAJA
Fridolin

Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Segakooride Liit
Janne Fridolin (sünd 1976) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Koolimuusika Instituudi 2003. aastal ja kooridirigeerimise eriala cum laude
2009. aastal (prof Ants Üleoja). Hetkel õpib doktorantuuris Tõnu Kaljuste juhendamisel. 1998-2001 töötas segakooris Noorus abidirigendina, 2002–2010 poistekoori Revalia dirigendina. Alates 2006. aastast juhatab noorte segakoori Vox
Populi, alates 2010 Randvere Segakoori ja Eesti Posti Segakoori.
Janne Fridolin on Tallinna Rahumäe Põhikooli muusikaõpetaja ja sealse laste- ning poistekoori dirigent. 2008. aastast on ta Eesti Muusikaõpetajate Liidu
juhatuse esimees, Riho Pätsi Fondi juhatuse liige ja Kooriühingu muusikanõukogu liige. 2002. aastal premeeriti Janne Fridolini Heino Kaljuste nimelise fondi
stipendiumiga.
Olulisemad ettevõtmised 2010:
• Noorte segakoori Vox Populi ja Washingtoni Ülikooli segakoori ühiskontsert Niguliste Kontsertsaalis
• Revalia Poistekoori 55. aastapäeva juubelikontsert Mustpeade Majas
• Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivali rahvalaulukonkurss, Vox Populile omistati kulddiplom
• Nõmme Meeste Pidu 2010, kus Janne Fridolin oli poistekooride üldjuht ja
dirigent
• Rahumäe Põhikooli lastekoori ja poistekoori kontsert Kadrioru lastemuuseumis
Miia- Milla-Manda
• Veljo Tormise 80. sünnipäevale pühendatud kontsert-etendused „Pariisi
linnas Londonis“ helilooja sünnitalus, Kuusalu vallas, Aru külas, Kõrveaial.
Kontsert-etenduse DVD ja heliloojaga intervjuu lindistamine 12. juunil Tallinnas Hobuveskis. Janne Fridolin oli nii projektijuht kui ka kontsert-etenduse dirigent.
• 52 Üllatust ja ideed, Tallinn 2011 projekt: nimepäev. 29. septembrist 3. oktoobrini seisis Vabaduse väljakul muusikat täis kingipakk, mis tervitas iga
külastajat temanimelise lühihümniga. Ühtekokku laulis Vox Populi masinasse 738 eesti- ja venekeelset eesnime.
Janne Fridolinile on omistatud koorijuhi IV kutsekategooria.

Marje Metsis
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Ülle Gunin

Esitaja: Tallinna Püha Vaimu Kammerkoor, Riho Ridbeck
Ülle Gunin on Tallinna Püha Vaimu Kammerkoori koorivanema ametit pidanud
üle kuue aasta. Isiksuselt on ta kogu koorile olnud igati eeskujuks: ei puudu kooriproovidest ilma mõjuva põhjuseta, on sõbralik ja alati kõiki aitamas nii koori
puudutavate kui ka isiklike probleemide puhul, on pigem sõber kui lihtsalt koorikaaslane. Tema on see, kes helistab kõik kooriliikmed läbi, kui juhtumisi proovi
aeg peaks muutuma või on muud informatiivset vaja koorile edasi öelda. Tema
on see, kes hoolitseb, et iga proovi alguseks oleks kõigil vajalikud noodid olemas
ja käib puuduvaid paljundamas. Tema on ka see, kes annab nõuandeid ja muretseb, kui keegi on haigeks jäänud.
Ülle Gunin on korraldanud ka kõik koori puudutavad üritused: reisid Soome
Ylöjärvile ning sealsed kohtumised ja esinemised sõpruskogudusega, osalemine Tartus toimunud vaimulikul laulupeol 2010 (transport, majutus jne), kontsertreisid Saaremaale ja Hiiumaale (majutus, toitlustamine, transport, vaba aja
sisustamine jne). Lisaks korraldab Ülle Püha Vaimu kiriku kontserditsüklit kruiisilaevade turistidele.
Ülle Gunin on kirjutanud koori jaoks erinevaid projekte, milles kõige edukam
oli kolmeaastane kontsertide tsükkel Vivaldi „Gloria“ esitamiseks koos teise Tallinna Püha Vaimu koori Crede ja keelpilliorkestriga. Kontserdid toimusid Tallinna
Püha Vaimu kirikus, hetkel peetakse läbirääkimisi Soome sõpruskogudusega
Ylöjärvil, et Vivaldi „Gloria“ jõuaks ka sealsesse kirikusse. Töös on ka Ülle Gunini
organiseeritud projekt, kus Piret Rips kirjutab mõlemale Tallinna Püha Vaimu
koorile missa.
Selline tegus ja tubli koorivanem on meie Ülle, kelle jaoks koor on nagu oma
perekond, kelle rõõmsa meeleolu ja arenemise eest tuleb hoolitseda. Ta on inimene, kes on tunnustamist väärt ka enam kui ainult oma koori poolt.
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Heino Ilves

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Heino Ilves on 35 aastat olnud Jõgeva Meeskoori Mehis president, olles juhtinud
koori tegevust koori loomisest saadik. Pühendunud laulumehel täitus ka endal
2011. aastal juba 80 eluaastat. Koori viimaseks juubeliks valmis Heino Ilvese
eestvõttel koori ajalooraamat „35 mehist lauluaastat“. Koori päevikuid sirvides
nähtub, et 35 tegevusaasta vältel on koorist läbi käinud üle 100 mehe. Kõige
enam on kooris laulnud korraga 52 meest, hetkel laulab kooris 22 meest.
Koor on osalenud Kooriühingu ja Meestelaulu Seltsi korraldusel toimunud
võistulaulmistel. 1988. aastal saavutas koor II ehk B-kategooria koori nimetuse.
Lauljate arvu vähenemisega oleme viimastel võistulaulmistel pidanud leppima
III või C-kategoorias osalemisega.
Koor on Heino Ilvese eestvõttel korraldanud mitmeid kontsertreise: 1987.
aastal Venemaale Ivanovo oblastisse ja 1993. aastal Enköpingi linna meeskoori
kutsel Rootsi. Koos Elva meeskooriga käidi 2001. aastal kontsertreisil Soomes.
2004. aastal esineti koos Elva meeskooriga ESTO päevadel Riias. Meeskoor on
pidanud oluliseks suhete arendamist oma Eesti sõpruskooridega, kelleks on
Elva meeskoor, Kuuste ja Lähte naiskoorid, Jõgeva Kammerkoor ja Põltsamaal
tegutsev naiskoor Roosid.
Eesti Meestelaulu Selts kinkis koori loomisest 35 aastat presidendi ametis
olnud Heino Ilvesele tänutäheks Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevaks valmistatud kuldse mälestusmündi.
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Ruth Jürisalu

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus
Ruth Jürisalu teeb kultuurinõuniku tööd Harjumaa Omavalitsuste Liidus alates 2008.
aastast. Varasem kultuurikorralduslik töö oli tal alates 1997. aastast Harju Maavalitsuse Kultuuriosakonnas, kuni selle institutsiooni reorganiseerimiseni 2008. aastal.
Ruth Jürisalu on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli koorijuhtimise erialal ja Eesti Muusikaakadeemia muusikapedagoogika-koorijuhtimise
erialal.
Ruth Jürisalu tunneb Harju maakonna kultuuriasutusi ja kultuurikorraldust
läbi ja lõhki. Oma töös peab Ruth Jürisalu oluliseks rahvakultuuri edendamist ja
selle tegevuse korraldamist ja koordineerimist Harjumaal.
Alates aastast 1997 kuni tänaseni on Ruth Jürisalu korraldanud maakonna
tippüritust – Harju Maavanema vastuvõttu ja Harjumaa Balli ning kogu selle ettevõtmise sisulist osa.
Teiseks märkimisväärseks tippürituseks maakonnas on Maakaitsepäev, mille
korraldustoimkonnas Ruth Jürisalu alati osaleb.
Tema toetuse all on ka maakondlik laste- ja noorte laulukonkurss „Harjumaa
laululaps“.
1997. aastast alates on ta olnud maakonna laulu- ja tantsupidude toimkonna
eesotsas ning üleriigiliste laulu- ja tantsupidude kuraator.
Samast perioodist alates on Ruth Jürisalu olnud Eesti-poolne koostööpartner Soome Salo Laste Laulufestivalile, viies sinna Harjumaa erinevaid laste- ja
noortekollektiive.
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Lambertus Johannes Jacobus Langeler
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Bert Langeler on aastal 2011 silma paistnud aktiivse puhkpillimuusikaelu korraldajana.
Olulisematest tema korraldatud ettevõtmistest võib esile tuua dirigentide
koolitust - festivali „Võsu viis“, kus noored dirigendid said täiendada enda oskusi
dirigeerimises ja juhatada festivaliorkestrit.
Kindlasti väärib märkimist Hollandi Noorte Fanfareorkestri kontsertreis
Eestisse, mille raames toimusid kontserdid Viljandis, Võsul ja Tallinnas ning viidi läbi mitmeid koolitusi. Kõigi nende kontsertide ja koolituste korraldajaks oli
Bert Langeler. Ka organiseeris ta Läti Rahvusliku Sümfoonilise Puhkpilliorkestri
kontsertreisi Eestisse ja May Petersi ladina rütmide meistrikursuse.
Eraldi tuleb esile tuua tema tegevust Viljandis, kus puhkpillide õppimise
populaarsus on viimasel ajal oluliselt kasvanud. Viljandi puhkpilliorkestrites
mängib üle 70 õpilase. Berti töö tulemusena saavutas Viljandi Muusikakooli
puhkpilliorkester Eesti Noorteorkestrite Konkursil EST-NOK 2011 I koha.
Tänu Bert Langeleri tegevusele on Eesti Puhkpillimuusika Ühing saanud Hollandist palju toetust puhkpillimuusika nootide näol. Ta on korraldanud mitmete
nootide tutvustusi ja aidanud muretseda mitmele Eesti orkestrile pille.
Bert Langeler on oluliselt aidanud Eesti puhkpilliorkestritel luua kontakte
välismaa puhkpillimuusika organisatsioonidega.
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Aet Maatee

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Aet Maatee väärib aasta korraldaja tiitlit eelkõige XI noorte laulu- ja tantsupeo “maa
ja ilm“ suurepärase korraldamise eest Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhina.
Aet Maatee on kultuurikorraldajana töötanud juba 1984. aastast, algul Pärnu
Maavalitsuses ja Linnavalitsuses, alates 2002. aastast Kultuuriministeeriumi
kunstide osakonnas. 2003. aastast alates töötab Aet Maatee Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhatajana. Ta on aastaid osalenud Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukojas, Kultuuriministeeriumi rahvakultuuri seaduse ettevalmistamise
töögrupis, teinud ettekandeid nii rahvusvahelistel konverentsidel kui ka Eestis,
olnud aastaid Eesti Kooriühingu juhatuse liige ja kuulunud ka Fenno-Ugria juhatusse.
Lisaks administratiivsele tööle on Aet Maatee silma paistnud ka kõrgetasemelise loomingulise tegevusega. Ta on kirjutanud stsenaariumi ja lavastanud
Pärnu rahvusvahelise koorifestivali ning Eesti Naislaulu Seltsi poolt korraldatud
isadepäeva kontserdi. Aet Maatee oli ka IX noorte laulu- ja tantsupeo stsenaariumi ja lavastuse autor. Samuti väärib märkimist tema roll õnnestunud 2009. aasta
üldlaulupeo tantsupeo korraldamisel.
XI noorte laulu- ja tantsupeo “maa ja ilm“ peakorraldajana tõestas Aet Maatee veelkord oma professionaalsust koondada erinevaid suure peo teenistusi ja
kunstilisi toimkondi ühise ülla eesmärgi nimel tegutsema.
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Kristel Peikel

Esitaja: MTÜ Collegium Musicale
Kristel Peikel on olnud kammerkoor Collegium Musicale tegevusse kaasatud
koori loomisest alates. Tänu temale on kooril alati koht, kus proovi teha, sügisest
2011 lausa oma prooviruum.
Kristel Peikeli vedada on Collegium Musicale tegevusega seotud asjaajamine (aastal 2011 kokku 17 kontserti ja 3 rahvusvahelist konkurssi) ja eelarve.
Tegevuste hulka kuuluv asjaajamine tähendab rahade planeerimist, kuupäevade kokkuleppimist, ruumide renti, reklaami, proovigraafikute koostamist,
koori siseürituste korraldamist, suhtlemist rahvusvaheliste konkursside korraldajatega, lennupiletite broneerimist ja meediateavitust.
Tänu Kristelile saavad lauljad Kalev Spas soodsatel tingimustel oma füüsilise vormi eest hoolt kanda. Kristeli sulest on valminud taotlused ja aruanded
nii Eesti Kultuurkapitalile, Hasartmängumaksu Nõukogule kui Tallinna linnale.
Tema käivitas ka koori kodulehe ning toimetab seda.
Kuna kooril on olnud väga pingeline ja tegus aasta, on Kristel pühendanud
palju öid kooriga seotud tegevustele. Päeval nõuavad suure osa tema tähelepanust kaks väikest poega, kes samuti on koori tegevusse kaasatud ja kooriga
ka kaks viimast konkurssi (Gorizia ja Arezzo) kaasas käinud, et emme saaks lisaks
aktiivsele korraldustööle ka lavalaudadel oma panust anda.
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Age Rebel

Esitaja: Rapla Vallavalitsus
Age Rebel on Rapla Kultuurikeskuse juhataja-korraldaja, kes teeb oma tööd
põhitööna ja on silmatorkavalt tubli, töötab südamega ja teeb palju rohkem,
kui temalt töölepingu järgi oodata võiks. Ta on rahvakultuuri toetaja selle sõna
kõige paremas mõttes.
Rapla Kultuurikeskuses on ikka sooja ruumi ja mõistvat suhtumist pakutud
kõigile kollektiividele. Majas töötavad Rapla Laulustuudio neli koori (mudilaskoor, mudilaskoori eelkoor, lastekoor, neidudekoor), Rapla Poistekoor, Raplamaa
Noorte Meeskoor ja Raplamaa Ühendatud Poistekoor. Lisaks veel täiskasvanute
koorid ning tantsurühmad, mis on kultuurikeskuse oma ringid.
Eriti rahul on loomulikult Rapla Laulustuudio ja Rapla Poistekoor, kelle asjaajamise Age aeg-ajalt enda peale võtab lisaks oma tööülesannetele.
Rapla Kultuurikeskuses toimub igal aastal Age Rebeli eestvedamisel Raplamaa laulukonkurss „Laulukarussell“. Selle ürituse tarbeks teeb ta koostööd kõigi
Raplamaa valdade muusikaõpetajate ja koorijuhtidega.
Samuti on Age Rebel kaasatud alati nii maakonna kui ka suurte laulu- ja
tantsupidude korraldustoimkondadesse, sest teda hinnatakse täpse ja kohusetundliku organisaatorina.
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Heli Sepp

Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Muusikaõpetaja ja koorijuht Heli Sepp (s 1956) on lõpetanud Tallinna Riikliku
Konservatooriumi koorijuhtimise ja muusikapedagoogika erialal 1980. a ning
täiendanud end pärast seda kümnetel Eesti ja rahvusvahelistel kursustel. Alates
1980. aastast on ta Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja ning lisaks ainetundidele juhendab viit koori, kolme ansamblit ja soliste. Sel aastal tegi ta oma kooridega kaks kontsertreisi Soome, lisaks esinemised Eestis ja osalemine laulupeol.
Heli Sepp on korraldanud mitmeid kooriüritusi ja kontsertreise nii oma kui
teistele kooridele. Ta on ka Harjumaa lastekooride festivali „Rõõm laulust“ projektijuht 2004-2011.
26. maist 1. juunini viibis Harjumaa laste projektkoor Gotlandil koorifestivalil,
kus esitati koos sealsete lastekooridega Johan Varen Uglandi missa “Barn i Guds
tid“ Visby Toomkirikus. 9.-17. juulil võttis sama koor 85 lauljaga osa festivalist
Europa Cantat junior 6 Pärnus.
18.-24. juulil toimus kolmandat aastat muusikaline suvelavastus “Kose suur
aare”. Lisaks muusikalise osa õpetamisele juhtis Heli Sepp ka kogu projekti.
3.-9. augustil korraldas Heli Sepp EELK Kirikumuusika Liidu segakoori kontsertreisi Gotlandile. 16.-25. augustini toimus tema korraldusel Kohila ja Saue
rahvatantsijate kontsertreis Lapimaale.
7.-8. oktoobrini toimusid Eesti Segakooride Liidu teabepäevad Helsingis – ka
nende organiseerimisel oli Heli Sepal oluline roll.
Heli Sepp on alates 1991. aastast ainuüksi Lapimaal käinud 31 korda, igal
korral on olnud kaasas mõni kultuurikollektiiv või muusikaõpetajad. Gotlandile
on Heli reise organiseerinud kuuel korral ja Ahvenamaale 10 korral.
2009-2011 on ta juhendanud noortealgatusprojektide raames muusikalide lavastamist (2009 “Üks samm sinnapoole”, 2010 “Suvevärvid”, 2011 “Kose suur aare”).
Heli Sepp kuulub Eesti Segakooride Liidu ning Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse juhatusse ning on kaks aastat olnud Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige. Tal on dirigendi IV kutsekategooria ja õpetaja-metoodiku ametijärk.
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Ülle Sok

Esitaja: Võru segakoor TERVIS
Ülle Sok on laulnud Võru segakooris Tervis 25 aastat ja sama kaua on ta väga
aktiivselt osalenud koori juhatuse töös. 13-ndat hooaega juhib koori tegevust
presidendina.
Ülle on väga kohusetundlik, aus, heade juhtimisoskustega, taktitundeline,
sõbralik, kaastundlik ja abivalmis laulukaaslane. Tänu Ülle suurele tööle on koor
olnud jätkusuutlik. Koostöös dirigentide ja koori juhatusega on otsitud võimalusi koorile esinemisteks ja sõprusringkonna laiendamiseks. Kooril on viis sõpruskoori Eestis ja üks koor Soomes. Tänu Üllele on kooril tekkinud traditsioonid nii
esinemistes kui ka muudes kooriliikmetega seotud üritustes. Peale tihedate
proovide ja esinemiste on kooriliikmetele väga oluline ka seltsielu, millele Ülle
on pühendanud väga palju aega. Alati peetakse kooriliikmete jõulupidu, esimene ja viimane hooajaproov on pidulikumalt tähistatud. Meeles peetakse kõiki
sünnipäevalapsi, ka muid pidulikke hetki (pulmad, lapse sünd), toeks ollakse
kurbadel hetkedel.
Oma ülesandeid täidab Ülle väga korrektselt ja nõuab seda ka teistelt juhatuse liikmetelt ja lauljatelt. Ta on osanud juhatuse liikmete vahel töö ära jagada,
aga hoiab ise kõigel silma peal. Koostöös dirigentidega hoolitseb ta ka koori
repertuaari eest. Ülle on väga musikaalne: ilmestab sageli koori esinemisi oma
soololaulu ja akordionimänguga; kui vaja, siis ka dirigeerib. Ülle on suutnud
koori tuua palju uusi noori lauljaid.
Kuna koor on mittetulundusühing, siis jälgib Ülle koori raamatupidamist ja
aruandeid, et kõik oleks korras ja õigeaegselt esitatud. Palgalist raamatupidajat
ei ole rahaliste vahendite puudumise tõttu võimalik pidada, seega tehakse kõik
ise juhatusega ära. Ülle kuulub ka Eesti Segakooride Liidu revisjonikomisjoni.
Alates selle aasta algusest on koor vahetanud ühe dirigendi kahe uue dirigendi vastu. Lauljad on praeguste dirigentidega väga rahul ja koori kõla on muutunud
tunduvalt paremaks. Selles kõiges on ka suur osa Ülle asjalikul tegutsemisel.
Ülle on väga mõnus laulukaaslane ja ta on alati oodatud. Ülle ongi praktiliselt
alati kohal, puudumisi esineb haruharva väga mõjuval põhjusel.
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“Dirigent ja trompetiõpetaja Aavo Ots 60”
Brass Academy, TMKK “Puhkpillisümfoonikud”,
ENPO
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Noorteorkestrite CD on läbi aegade ülevaatlikem helikandja, kuhu on salvestatud tegutsevate noorte puhkpilliorkestrite paremik. Plaadilt võib kuulata Brass
Academy, Tallinna Muusikakeskkooli “Puhkpillisümfoonikute” ja Eesti Noorte
Puhkpilliorkestri esitust. Orkestreid juhatavad Aavo Ots, Valdo Rüütelmaa ja
Jaan Ots. Trompetisolistidena esinevad Aarne Ots, Jaan Ots ja Neeme Ots, kontsertmeister on Meeli Ots.
1986. aastal Aavo Otsa initsiatiivil asutatud Brass Academy on välja kasvanud Tallinna Muusikakeskkooli vaskpilliansamblist.
Tallinna Muusikakeskkooli “Puhkpillisümfoonikud” on loodud 1980. aastal.
Orkestriga on töötanud maailmakuulsad dirigendid Donald de Roche (USA),
Trevor Ford (Norra) jt.
Eesti Noorte Puhkpilliorkester (ENPO) on asutatud 1972 ja taasasutatud 1994.
Orkester on osalenud välismaal konkurssidel Hollandis, Itaalias ja Prantsusmaal.
Plaadil on nii Eesti kui välismaa autorite puhkpillimuusikat. Eesti autoritest
on plaadil esindatud Harri Otsa ja Heino Eller. Plaadi väljaandjad on Eesti Puhkpillimuusika Ühing ja Aavo Otsa Puhkpillimuusika Fond.
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Helen Tobias-Duesberg.
“Läbi aastaaegade”.
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor
Esitajad: Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor, Eesti Naislaulu Selts
Helen Tobias-Duesbergi (1919-2010) esimeselt Eestis välja antud autoriplaadilt
leiate TTÜ Vilistlaste Naiskoori esituses Reekviemi, kantaadi „Läbi aastaaegade“
ning kuus eriilmelist iseseisvat laulu. Dirigeerivad Andres Heinapuu ja Tiina
Selke, kaastegevad on organist Piret Aidulo, sopran Heli Veskus, pianist Tiina
Renser ja tšellist Kristjan Saar; koori solist Tagli Pitsi.
Helen Tobias-Duesberg kirjutas ühe oma silmapaistvama teose, Reekviemi 1976. aastal algselt sopranile, segakoorile ja orelile. Naiskooriseades valmis
Reekviem New Yorgi Eesti Naiskoori tellimisel 2000. aastal. Reekviemi sügava
sisu kohta on helilooja ise avaldanud järgmise mõtte: “Reekviemis ei ole kangelasi, vaid on jutt terve inimsoo ja materiaalse maailma (nii nagu meie seda tunnetame) kaduvusest. See on teos „lõppude lõpust””.
Kantaat „Läbi aastaaegade“ koosneb kolmeteistkümnest eesti runo- ja vaimuliku rahvaviisi seadest naiskoorile ja klaverile. Laulud on valminud eri aegadel, tsükliks koondatud ja Eestisse (pühendusega TTÜ Vilistlaste Naiskoorile)
saadetud 2006. aastal. Laulutsükkel on kirikuaasta kulgemist järgides jagatud
temaatiliselt neljaks osaks: kolmest iseseisvast laulust koosnevale „Proloogile“
järgnevad advendi- ja jõululaulud, palvepäeva ja patukahetsuse laulud ning
kannatusaja laulud. Helilooja käsitluses on eesti vaimulikud rahvaviisid säilitanud põhjamaiselt karge, vaoshoitud väljenduslaadi.
Plaadile lisavad väärtust Malle Maltise poolt kogutud ja koostatud tutvustavad tekstid nii muusikapalade kui helilooja kohta. Käesolev heliplaat ongi salvestatud lapsepõlve ja noorusaastad Eestis veetnud, kuid kahjuks kodumaast
kaugel elanud helilooja ja organisti, Helen Tobias-Duesbergi, Rudolf Tobiase
noorima tütre, naiskooriloomingu tutvustamise eesmärgil, kuna alates aastast
1989 korduvalt Eestit külastanud helilooja sidemed TTÜ Vilistlaste Naiskooriga
kujunesid väga soojaks ja südamlikuks.
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“Lähedalt ja kaugelt”.
Naiskoor Carmina.

Esitajad: naiskoor Carmina, Eesti Naislaulu Selts
Tegemist on teise helikandjaga Carmina naiskoorilt – esimene CD ilmus 2005.
aastal. Pealkiri „Lähedalt ja kaugelt” iseloomustab repertuaari valikut plaadil: esitatavaid teoseid on kaugelt ja lähedalt nii ajalises kui ka geograafilises mõttes
– Giovanni Pierluigi da Palestrinast Urmas Sisaskini, Tomas Luis de Victoriast
Veljo Tormiseni.
Carmina dirigendi ja looja Margit Võsa juhatusel kõlavad plaadil 16 heliteost.
Eriliseks teevad selle CD Carmina-koori lauldud Arvo Ratassepa naiskooritsükli
„Linnulaulud” (Vareste kahekõne, Kuldnokk, Pääsuke, Ööbik ja öökull) terviklik
esmaettekanne ja -salvestus Eestis (ja maailmas) ning Barcelonas 2009. a festivalil „Europe and it’s Songs” pälvitud Grand Prix’ vääriliselt lauldud võidulood: Veljo
Tormise neli liivi rahvalaulu kooritsüklist „Seitse liivi rahvalaulu” (Karjase hommik, Karjase päev, Vastlad, Unehiireke) ja Zoltan Kodaly „Tùròt eszik a cigàny”.
Lisaks juba nimetatuile kõlavad plaadil veel Tomas Luis de Victoria “O vos
omnes, qui transitis per viam” ning Giovanni Pierluigi da Palestrina “Adoramus
te”, Hugo Distleri Gebet op.19, Ester Mägi “Laulikutele”, Villem Kapi “Talvine õhtu”,
Gustav Ernesaksa “Sinu aknal tuvid” ja “Koduigatsus”, Veljo Tormise “Lauliku lapsepõli”, Arvo Ratassepa “Liblikas”, Urmas Sisaski “Heliseb väljadel” tsüklist 12 laulu Püha Neitsi Maria auks, Aleksander Kastalski “Tebe pojem” ning Zoltàn Kodàly
“Ave Maria” ja “Esti dal”.
Salvestused toimusid aastatel 2010/2011 suurepärase akustikaga EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus, helirežissööriks Tanel Klesment. Plaadi kujundas Carmina
oma laulja Ivi Piibeleht.
Naiskoor Carmina uue CD „Lähedalt ja kaugelt” esitluskontsert-vastuvõtt oli
19. novembril 2011 Maarjamäel Orlovi lossis, kus tuli ettekandele rida plaadile
salvestatud teoseid.
„Lähedalt ja kaugelt” sisuga saab lähemalt tutvuda ka koori koduleheküljel:
www.naiskoor-carmina.eu.
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“Missa Solemnis”.
Rapla segakoor Cantus.
Esitaja: Rapla Rahvakultuuri Selts

2011. aasta maikuus ilmus Rapla segakoori Cantus esituses (dirigent Vahur
Soonberg) CD Charles Gounod’ Missa Solemnisega (Urmas Lattikase seade).
Plaati esitleti Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi aulas.
“Missa Solemnis on kaunis nii meloodia, harmoonia kui ka vormi poolest.
Selles on nii õrnakõlalisust kui ka massiivset ning võimsat koori- ja orkestrikõla.
Minu töö oli kõige selle ilu säilitamine ja kohandamine lisaks koorile ja keelpilliorkestrile ka rokkansambli koosseisu jaoks. Seda võiks ehk pisut võrrelda tõlkimisega – ehk siis sajandivanuse romantilise orkestrikõla seadmine tänapäevaste
väljendusvahendite keelde,” ütleb Urmas Lattikas.
Rapla segakoori Cantus (asutatud 1964, 25 lauljat) viimaste hooaegade prioriteediks on kontserttegevus ja suurvormide ettekandmine. Ühe hooaja jooksul
annab koor kontserte keskeltläbi kolme-nelja erineva kavaga.
Viimastel aastatel on Cantus teinud koostööd paljude tuntud asutuste ning
kollektiividega (Eesti Kontsert, Pärnu Linnaorkester, segakoor Noorus, Nargen
Festival, Von Krahli Teater, Tallinna Barokkorkester, ansambel „Tubae revalienses”,
Tallinna Filharmoonia, Tallinna Kammerorkester jpt). Repertuaari rikastamiseks
on kasutatud erinevaid instrumentaalkoosseise: sageli on kooriga koos esinenud Imbi ja Raivo Tarum, samuti muusikud Tallinna Kammerorkestrist. On kaasatud ka Rapla Muusikakooli õpetajaid ja õpilasi.
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“Talveaja rõõmulaulud”
Raadio Laste Laulustuudio
Esitaja: Vikerraadio, Riina Rõõmus

Käesoleva aasta oktoobris andis Eesti Rahvusringhääling välja talve- ja jõululaulude plaadi “Talveaja rõõmulaulud” Raadio Laste Laulustuudio laste- ja mudilaskoori esituses. Plaadil on eesti heliloojate jõulu- ja talveteemaliste koorilaulude
salvestused, mis tehtud aastatel 1997-2011.
ERR on stuudio kooride plaate välja andnud varemgi: alates 1998. aastast on
see juba kaheteistkümnes plaat. Esmakordselt aga anti seekord välja duubelplaat, kus lisaks lastelauludele on kaasas ka teine plaat laulude fonogrammidega, mida saavad oma töös kasutada muusikaõpetajad. Laulud on 1-4-häälsed
ning erineva raskusastmega, neid esitavad mudilaskoor ja lastekoor.
Kokku on “Talveaja rõõmulaulude” plaadil 35 laulu, autoriteks Rein Rannap,
Olav Ehala, Leo Normet, Tõnis Kõrvits, Piret Rips, Mart Siimer, Kadri Hunt, Märt
Hunt jt. Lapsi saadavad tuntud instrumentalistid: klahvpillidel Olav Ehala, Jürmo
Eespere, Margus Kappel jt, bassi mängivad Taavo Remmel ja Raul Vaigla, flööti
Janika Lentsius ja Monika Mattiesen, viiulit Eva-Liisa Ehala, Mari Poll, Heiki Vahar
ja Olga Voronova, fagotti Kaido Suss. Kaasa teeb ka keelpillikvartett. Koori juhatavad Kadri Hunt ja Kaie Tanner.
Laulud on salvestatud Eesti Raadio stuudios, helirežissöörideks Teet
Kehlmann ja Tanel Klesment. Plaadikujunduse tegi Tunnel, plaadid tiražeeris
Baltic Disc.
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Urmas Sisask.
“12 laulu püha neitsi Maria auks. Te Deum”.
Pärnu Kammerkoor
Esitaja: MTÜ Pärnu Kontserdibüroo, Helen Erastus

Projekti eesmärgiks oli nii Urmas Sisaski seni avaldamata loomingu salvestamine kui ka 10-aastase Pärnu Kammerkoori tegevuse jäädvustamine.
Urmas Sisaski “Te Deum” Pärnu Kammerkoori ja Pärnu Linnaorkestri esituses
salvestati Eesti Raadio fonoteeki 2009. aasta talvel ning on kõlanud ka klassikaraadio eetris. Salvestise kasutusõigust omavad lisaks ERR-le Pärnu Kammerkoor ja
Pärnu Linnaorkester. “Te Deum” oli ka Pärnu Kammerkoori ja Pärnu Linnaorkestri
esituses Eesti Kontserdi poolt korraldatud Sisaski juubelikontsertide kavas. Tegemist on vähetuntud, kuid kahtlemata väärtusliku teosega eesti muusikas.
Pärast õnnestunud salvestust tekkis mõte jäädvustada lisaks “Te Deumile”
veel Urmas Sisaski muusikat, et tekiks kompaktne plaadimaterjal. Helilooja
andis idee salvestada tervikuna “12 laulu püha neitsi Maria auks”. Tsükkel on kirjutatud “Te Deumiga” samal aastal ning põhineb samuti katoliku palveraamatu
tekstidel. Teos salvestati 2011. aasta jaanuaris koostöös Tanel Klesmentiga. Hea
meel on tõdeda, et helilooja jäi terviktulemusega väga rahule.
Pärnu Kammerkoori esimest CD-plaati tutvustati avalikkusele esmakordselt
koori 10. sünnipäevakontserdil, mis toimus 26. novembril 2011. a Pärnu Hansagümnaasiumi saalis.

58

AASTA TEGU

Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoori plaat „Siin mu
rõõmumaa“
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
12. novembril 2009 tähistas seltsi üks auväärsemaid ja tuntumaid koore, Eesti
Teaduste Akadeemia naiskoor Mustpeade Majas kontserdiga oma 50. aastapäeva. Kontserdile järgnes uue plaadi esitlus ja vastuvõtt.
Kontserdi kavas kõlasid plaadilt elavas esituses Ester Mägi „Siin mu rõõmumaa“,
Aare Kruusimäe „Ave Maria“ ja „Viis eesti vaimulikku rahvalaulu“ ning koori asutaja Arvo Ratassepa „Liblik“. „Viis eesti vaimulikku rahvalaulu“ oli Kruusimäelt tellitud
spetsiaalselt koori 50. aastapäevaks. Juhatasid Andrus Siimon ja Igor Nikiforov.
Plaadile on salvestatud 16 laulu Andrus Siimoni juhatusel. Solist on Mareks
Lobe, kontsertmeister Riita Michelson.
Plaat salvestati Salme Kultuurikeskuses 2008-2009 aastatel, helirežissööriks
Tanel Klesment. Kujunduse tegi Aive Meos.

Pilgrim’s Song
(Kammerkoor Voces Musicales)
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Kuigi kammerkoor Voces Musicales on Eesti muusikaelus osalenud viimased
kümme aastat, jõuti esimese plaadini alles nüüd. Koori esikplaat „Pilgrim’s
Song“ („Palveränduri laul“), mida esitleti koori kümnendal sünnipäevakontserdil 19. septembril 2009 Estonia kontserdisaalis, on pühendatud Arvo Pärdi
muusikale.
Plaadil kõlab viis teost: „Ein Wallfahrtslied“, „Magnificat“, „Summa“, „Nunc
dimittis“ ja „Te Deum“. Lisaks kammerkoorile Voces Musicales on esimeses ja viimases teoses kaastegev Tallinn Sinfonietta, dirigent on Risto Joost.
Estonian Records Productioni ja Eesti Rahvusringhäälingu koostööna valminud plaat salvestati Tallinna Niguliste kirikus 2009. aasta mais ja juunis (helirežissöör Maido Maadik). Plaadile on jäädvustatud nii koori hetkeseis mais-juunis
2009, kui ka aastatepikkune töö kõla kujundamise ja üldisema muusikalise tunnetusega.
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Antonín Dvořáki Missa D-duur ettekanne
Eesti Teaduste Akadeemia nais- ja meeskoori poolt
Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Antonin Dvořáki Missa D-duur, mille maailmaesiettekanne toimus Plzeňis/
Pilsenis 1887, ettekandmist valmistasid Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor ja
Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor Andrus Siimoni juhtimisel ette kaks hooaega. Antud teos nõudis kahelt meie parimate taidluskooride hulka kuuluvalt
koorikollektiivilt suurt pühendumist ja head vokaalset ettevalmistust. Dvořáki
Missa D-duur ettekanne oli Eestis esmakordne.
Esiettekandele järgnenud muusikaarvustuses ajalehes Postimees märkis Ivalo
Randalu, et missa vääris küünlaid: head tempod, partiide sisemine liikuvus ja reljeefsus, loomulik fraseerimine, dünaamika, kandvad sopranid ja tenorid. Teose
ettekandmisel osalesid koorid koos nelja noore solistiga: Gaili Grüning (sopran),
Aule Urb (alt), Mikk Dede (tenor) ja Olari Viikholm (bass), orelil saatis Henn Eerik.
Seda maailmas tuntud kooriteost kandsid koorid ette seitsmel korral. Kontsertettekanded toimusid kahel korral Tallinna Jaani kirikus, Riia Püha Gertrudi kirikus,
Peterburi Jaani kirikus ning Narva Aleksandri ja Pärnu Elisabethi kirikus.
Teose kontsertettekande Tallinna Jaani kirikus lindistas Klassikaraadio.
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Festival EUROPA CANTAT junior 6 Pärnus

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus (Heli Sepp)
Eesti Kooriühingu koolikooride sektsioon (Urve Uusberg, Heli Roos)
Nädal aega pärast XI noorte laulu- ja tantsupidu „maa ja ilm“ toimus Eestis oluline
kultuurisündmus – rahvusvaheline laste- ja noortekooride festival Europa Cantat
junior 6. Seekordseks festivali toimumispaigaks oli Eesti suvepealinn Pärnu.
Festivalist võttis osa tuhat last ja noort kogu Euroopast, lisaks Euroopale osalesid festivalil noored lauljad Taiwanist ja USA-st. Erinevatest riikidest pärit lastel
ja noortel oli erakordne võimalus osaleda maailma tipp-dirigentide juhatatud
töötubades, kus töö käis inglise keeles. Tihe programm oli ka koorijuhtidele.
Lisaks töötubadele toimusid igal õhtul erinevate kooride kontserdid ning
ühislaulmised. Ühislaulmistel tekkis eriline kokkukuuluvustunne – laulsime
ühiselt erinevate maade laule sinna juurde kuuluva liikumisega. See oli nagu
tõeline laulupidu, mis jätkus hiljem kontserdisaali fuajees ning pärast tänavalgi.
Tekkis eriline emotsioon, kui terve kontserdisaalitäis erinevatest riikidest pärit
noori laulis eesti keeles “Pikka ingliskat” ja “Kergotamist”.
Nädala jooksul õpitu kanti ette lõppkontserdil Pärnu kontserdimajas. Festivali ajal moodustatud 50-132-liikmelised töötubade rahvusvahelised ühiskoorid suutsid nädalase harjutamise tulemusena ette kanda väga erinäolised ning
tõeliselt professionaalsed kavad.
EC junior 6 oli suurepärasel tasemel korraldatud üritus noortele koorilauljatele. Eesti lastel oli soodne võimalus osaleda rahvusvahelisel festivalil oma
koduses Eestis. Huvitavad õpitoad väga heade ja tunnustatud dirigentide, muusikute juhendamisel. Oskuslikult korraldatud vabaaja tegevused, kontserdid ja
ekskursioonid.
Väga heal tasemel toimetas Kooriühingu-poolne korraldusmeeskond: asjad
sujusid suurepäraselt, kõigile probleemidele reageeriti ja leiti kiirelt lahendus.
Üritus oli lastekeskne, arvestatud ja ära kasutatud olid pea kõik Pärnu võimalused alates rannamõnudest ja põnevatest pärnakatest kuni suurepäraste kontserdipaikadeni välja.

61

Kontserdisari Ants Üleoja 75 ja Alo Ritsing 75
Esitaja: Tartu Akadeemiline Meeskoor, Peeter Veske

Ants Üleoja 75 ja Alo Ritsing 75 juubelite puhul toimus neli kontserti, mille kavas
oli nii eesti meeskoorimuusika kui maailmaklassika. Esinesid Eesti Rahvusmeeskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor ja Inseneride Meeskoor. Kontserdid toimusid 30. oktoobril Pärnu kontserdimajas, 1. novembril Vanemuise kontserdimajas,
2. novembril Estonia kontserdisaalis ja 3. novembril Jõhvi kontserdimajas.
Kontserdisarja eestvedajaks oli Ants Soots, kes tegi sellega kummarduse oma
kunagistele õpetajatele Alo Ritsingule ja Ants Üleojale. Mõlemad juubilarid juhatasid kontserdil ka Rahvusmeeskoori.
Kontsertide esimeses pooles laulsid Inseneride Meeskoor Ants Üleoja juhatusel ja Tartu Akadeemiline Meeskoor (TAM) Alo Ritsingu juhatusel kumbki
5 laulu. II osas laulis Eesti Rahvusmeeskoor kummagi maestro juhatusel 5 laulu.
Kontserdi finaaliks oli kolme meeskoori kaks ühislaulu: Mart Saare “Leelo” ja Rudolf Tobiase “Eks teie tea”.
Kontserdid olid menukad ja neil osalemine oli suureks motivatsiooniks nii
Tartu Akadeemilisele Meeskoorile kui Inseneride Meeskoorile.
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XVIII segakooride võistulaulmine Tuljak
Esitaja: Eesti Segakooride Liit

Segakooride võistulaulmisi on korraldatud alates 1993. aastast. Need on toimunud Tartus ja olnud seotud Miina Härma sünniaastapäeva (9.02.1864) tähistavate muusikapäevadega. Alates 1994. aastast antakse välja Tuljaku karikat, mille
saab kõige paremini M. Härma „Tuljakut“ esitanud koor.
2009. aastal otsustati loobuda senisest iga-aastaset võistulaulmisest, sest
osales vaid 12 koori ja kogu üritus ilmutas väsimuse tundemärke.
XVIII segakooride võistulaulmine sai teoks 5.-6. veebruaril 2011. Aastane vahe
andis kohe tunda, sest konkursi neljas kategoorias osales kogu senise ajaloo rekordarv koore – 35, mis tagas suure konkursi eriti B- ja C-kategooriates. Seetõttu
jaotus võistlus kahele päevale, mida pärast 2001, aastat polnud enam juhtunud.
Esmakordselt toimus osalevate kooride kontsert Tartu ülikooli aulas. MitteRiinimanda segakoor andis ürituse raames kontserdi Urmas Sisaski Missaga nr
6 Salemi kirikus. Võistulaulmine tõi esile uusi toredaid koore: segakoor HUIK!,
Haapsalu kammerkoor, Head Ööd, Vend. Osales ka päris uusi koore, kes pole
varem kunagi söandanud konkursile tulla. Žürii koosseisus Ene Üleoja, Merike
Toro, Triin Koch, Elmo Tiisvald ja Peeter Perens hindas taset meeldivalt kõrgeks.
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Youth Winds Fest

Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011 programmis toimunud Youth Winds Festi,
tervet poolaastat hõlmanud noorte puhkpillimängijate peo, tegi omanäoliseks
eri ajastute muusikastiilide ja huvitavate kontserdipaikade koosmõju: särav barokk brassansamblitelt ja trompetisolistidelt iidses raekojas, vaimulik muusika
Tallinna Jaani kirikus ning kammerkontserdid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
kammersaalis.
Festivali kõrghetkedeks kujunesid 13. veebruaril ja 11. aprillil Estonia kontserdisaalis toimunud kontserdid.
13. veebruaril toimus noorteorkestrite paraad eesti parimate kollektiivide
esinemisega, solistideks trompetil Manuel Blanco Gómez-Limón, Aarne Ots ning
Neeme Ots. Klaveril saatsid soliste Meeli Ots, Jaan Kapp ja Jaan Ots. Eesti Puhkpillimuusika Ühing ja Aavo Otsa Puhkpillimuusika Fond andsid välja kontserdi DVD.
11. aprillil leidis aset XXII EMTA rahvusvaheliste trompetipäevade gala, kus
esinesid konkursi Trompetitalendid Tallinn 2011 võitjad, maailma üks silmapaistvaim noor trompetivirtuoos Rubén Simeó Gijón Hispaaniast, Eesti Noorte
Puhkpilliorkester, Tallinna Ülikooli Puhkpilliorkester ja Tallinna Tehnikaülikooli
Puhkpilliorkester.
Tähelepanuväärseks sündmuseks oli 10. aprillil Youth Winds Festile pühendatud teose “Winds of Reval” esiettekanne ansamblilt koosseisus Ivi Ots (viiul), Adán
Delgado Illada (trompet) ja Jaan Ots (klaver).

64

AASTA
TOETAJA
Eesti Naislaulu
Seltsi
15. aastapäeva tähistamine
Jõhvi kontserdimajas
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Käesoleva aasta oktoobris täitus Eesti Naislaulu Seltsil 15 tegevusaastat. Kutsusime sellel puhul oma liikmeskoorid Jõhvi Kontserdimajja, kuna enamusel neist
pole olnud võimalust Eesti kõige parema akustikaga saalis laulda ning tahtsime
ka Ida-Virumaal naiskoorilaulul kõlada lasta. Üle ootuste tuli kohale rekordarv
koore ja lauljaid – 50 naiskoori 1001 lauljaga. Rohkem poleks mahtunudki!
Kontserdil lauldi nii ühiselt kui eraldi ning vahepaladeks oli instrumentaalmuusika Jõhvi Muusikakooli õpilastelt. Viktoria Jagomägi rääkis laulude sekka
seltsi tegemistest 15 aasta jooksul.
Kontserdil kuulutati välja AASTA NAISKOOR 2009 (ETV Noortekoor, dirigent
Külli Kiivet) ja uued seltsi auliikmed: Aune Ork (Kärdla naiskoori Heliko dirigent),
Ivi-Heljo Harju (Karksi-Nuia naiskoori Maimu dirigent) ning kõigile tuntud ja armastatud helilooja Veljo Tormis.
Kontserdist võttis osa meie seltsi patroon Ingrid Rüütel, kes ka tervituskõnega esines ning seltsi koostööpartnerid Eesti Naisliidust eesotsas Siiri Oviiriga.
Päev kujunes tihedaks. Koorid hakkasid saabuma juba kell 11 ning proovid algasid kell 12. Väike vaheaeg enne kontserti kulus kontserdimaja uudistamisele
ja kohvijoomisele. Kell 15 alanud kontsert ja õnnitlused-tervitused lõppesid
17.15, millele järgnes väike vastuvõtt suupistete, tordi ja joogiga. Kell 18 alustasid lauljad tagasisõitu koju.
Tagasiside lauljate poolt on olnud väga positiivne. Jõhvi Kontserdimaja pakkus kõigile tõelise elamuse. Ühe lavale tervitama tulnud laulja suust kõlas mõte:
„Nii tore, et see pidu just Jõhvis tehti, sest kuidas me muidu oleksime siia saanud!“ Ja õigus ka, sest kaunis kontserdimaja väärib tõesti vaatamist. Selliste ürituste korraldamine annab meie seltsile jõudu edasi töötada ning tõestab meie
vajalikkust. Kontserdist tehti ka videofilm, mida on kõikidel kooridel võimalik ka
endale tellida.
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Harjumaa Omavalitsuste Liit

Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus
Harjumaa Omavalitsuste Liit asutati 1. aprillil 1992 Harjumaa omavalitsusüksuste poolt koostöö ja esindusorganisatsiooniks. HOLi on kaasatud kõik Harjumaa
24 omavalitsust.
HOLi eesmärk on liikmete ühistegevuse korraldamine, ühishuvide esindamine, liikmete omavahelise tegevuse koordineerimine, koostöö ja sidemete arendamine omavalitsusorganite ja nende liitudega.
Kõik suuremad Harjumaa kultuuri-, spordi- ja hariduse ühisüritused rahastatakse HOLi poolt.
HOL on toetanud läbi aastate lisaks ühisüritustele ka Haiba Lastekodu, SA
Haraka Kodu ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda ning nõuande ja usaldustelefoni „Abilaegas“.
2011 oli HOLi rahaline toetus kultuurile 1,5 miljonit eurot.
Iga-aastast tegevustoetust said Harjumaa Poistekoor, Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester ja äsjaloodud Harjumaa Keelpilliorkester.
Suurematest projektidest leidsid rahastamist 2011 noorte laulu- ja tantsupeo
korralduskulud maakonnas ja juhendajate tänuõhtu, Harjumaa Noorte Vokaalansamblite festival, “Harjumaa laululaps 2011” , lastekooride projekt „Rõõm laulust“
osalemine Europa Cantat junioril, osalemine festivalil Laste Laululinn Salos Soomes.
Samuti rahastati teist korda toimunud Harjumaa ETNOmuusikapäeva Laulasmaal.
HOLi kui parimat koostööpartnerit esitame nominendiks juba seitsmendat korda.

66

Tallinna linn

Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Tallinna linn on nii Kooriühingu tegevusi kui oma koore toetanud stabiilselt.
Vaatamata keerulistele oludele saavad linnas tegutsevad koorid iga-aastast
640-eurost toetust.
Linna toel toimub Kooriühingu kontserdisari Niguliste ja Rootsi-Mihkli kirikus, kus linn aitab katta saaliüüri- ja reklaamikulusid. 2011. aastal andis Tallinn
kontserdisarja tarvis 1600 eurot.
Ka on Tallinn toetanud üle aasta toimuvaid Tallinna koorifestivale, milleks
käesoleval aastal eraldati 9586,75 eurot ning SA Tallinn 2011 poolt veel 19173,50
eurot. Summa on tunduvalt suurem kui eelmisel festivalil 2009. aastal ning tänu
sellele oli võimalik suurendada festivalil osalevate kooride kontsertide arvu ning
korraldada lisaks konkursile ja festivalile ka meistriklass (selle viis läbi Kanada
žüriiliige Zimfira Poloz).
Juba mitmendat aastat on Tallinn maksnud Estonia kontserdisaali üüri aastakontserdiks, mis on oluline osa aastakontserdi eelarvest.
Lisaks on Tallinna linn toetanud Kooriühingut muude kontsertide korraldamisel ning teinud koostööd Tallinna linna päeva, Vanalinna päevade, jõuluturu
muusikaprogrammi jt sündmuste ettevalmistamisel.
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AASTA KOOSTÖÖPREEMIA
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Ene Ahven

Esitaja: Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor (TÜAN)
Ene Ahven on TÜANi koormeister olnud 40 aastat (alates 1971. aastast). Tema
vastutab lauljatele partiide õpetamise eest, kontrollib partiide omandamist ettelaulmiste vormis, vajadusel asendab dirigenti ja abistab repertuaariküsimustes, osaleb koori igapäevatöös.
Koori tulevad noorlauljad on aastate lõikes kõigepealt just koormeistri käe
all koori ja selle lauludega tutvunud. Ta on nõu ja jõuga abiks kõikide tekkivate
küsimuste puhul, toetades alati sõbraliku sõnaga.
TÜANi korralised proovid ligi viiekümne lauljaga on 2 korda nädalas, lisaks
toimuvad vähemalt 2 korda aastas laululaagrid – koormeister osaleb nende
kõigi töös. Ene Ahven on kohal kõikidel koori esinemistel, olles koorile konstruktiivse kriitika vahendajaks. Dirigentide vahetumisel aitab Ene Ahven hoida
koori sisemist stabiilsust. Hindamatu on Ene Ahvena panus naiskoori kui väärika
akadeemilise muusikakollektiivi vaimsuse kandjana.
Ene Ahvena pühendumus ja andumus TÜANile on imetlust tekitavad ja koorimaastikul väga tänuväärt.
40 aasta jooksul on TÜANil läinud väga hästi:
• suurepärane esinemine rahvusvahelistel koorifestivalidel (“Tallinn 2011”,
Griegi-nimeline festival, “Tallinn 2009” jt)
• TÜAN on korduvalt tunnistatud Eesti parimaks naiskooriks
• osavõtt laulupidudest, üliõpilaslaulupidudest Gaudeamus ja laulupäevadest
• osalemine muusikaprojektides (Beethoveni sümfoonia nr 9 d-moll, N. Järvi jt);
• väljumine tavapärase akadeemilise kontserdi piiridest (üliedukad etendused „Jakob, oh Jakob“ Põhuteatris ja festivalil Draama 2011)
• TÜAN on välja andnud kaks helikandjat, lisaks helikandjad koostöös Rahvusmeeskooriga ja Tartu Akadeemilise Meeskoori ning Tartu Ülikooli Kammerkooriga.
Selle eest on teenitult tänatud koori kahte dirigenti, kuid tänamatult vähe
tähelepanu on pälvinud koormeister Ene Ahven – ilma tema koostööta ei oleks
see kõik võimalik. TÜANi-sugune koor vajab edukaks tegutsemiseks tugevat
koormeistrit.
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Klassikaraadio

Esitaja: Eesti Meestelaulu Selts
Klassikaraadio on olnud aastaid Eesti kooride heaks koostööpartneriks, lindistades ja üle kandes pea kõiki tähtsamaid koorimuusika sündmusi, jäädvustades
sellega meie tänast koorilaulu Eesti kultuuri ajalukku.
2011. aastal jäädvustas Klassikaraadio Tallinna rahvusvahelise koorifestivali
konkursi, emadepäeva kontserdi, Põhja- ja Lõuna-Eesti meestelaulu päevade
kontserdid ning mitmed teised Kooriühingu ja selle alaliitude poolt korraldatud
üritused. Eriti väärib märkimist Klassikaraadio roll Eesti autorite kooriteoste salvestamisel. Nii on 2011. aastal salvestatud Pärt Uusbergi uued koorilaulud, Piret
Rips-Laulu autorikontsert ja ETV tütarlastekoori esituses Eesti autorite looming.
Klassikaraadio jäädvustab regulaarselt Eesti Rahvusmeeskoori, Eesti Filharmoonia Kammerkoori, lastekoor Ellerheina, Vox Clamantise ja Voces Musicalese
poolt esitatavat koorimuusikat.
Klassikaraadio töötajad on väga suure missioonitundega inimesed, kes on
võtnud oma südameasjaks Eesti koorimuusika tähtsündmuste ja Eesti autorite
koorimuusika säilitamise järeltulevatele põlvedele.
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