EESTI KOORIÜHINGU AASTARAAMAT 2014

Puudutus on – puudutamine.
Puudutus on puhkemine väljapoole.
Puudutamine on enese ulatamine teisele.
Puudutamine on kinkimine.
Hindamatute kingituste kinkimine vastamisi.
Ma puudutan sind, et saada sind minu vennaks,
Et saada sind minu õeks.
Võta mu puudutus vastu, luba mul elada.
Ma ootan su puudutamist vastu.
„Puudutuse ime” (Hando Runnel, 2012)

Inimesed ja tegemised käesolevas raamatus on puudutanud meid 2014.
aastal eriliselt, on muutnud meid ja meie lähiümbrust rõõmsamaks,
värvilisemaks ja paremaks.
Aitäh teile!

LUGUPEETUD 2014. AASTA TEGIJAD!
Palju õnne kõigile nominatsiooni puhul! Tore, et teid nii palju nii väikesel
maal on.
Üks õpetaja olla kord öelnud oma õpilasele: „Püsi rajal, küll siis tuleb kõik
– rahulolu, tunnustus, lugupidamine”. Mõnikord pole see üldse lihtne, eriti
ajal, mil raja kõrval on palju ahvatlusi, mis ikka kõrvale astuma meelitavad.
Soovin kõigile oma tee leidmist ja tahet sellel pikalt käia.
Ja südamlik tänu Teile kõigile, kes Te 2014. aasta tegite selliseks, nagu ta oli,
et Te puudutasite meid kõiki.
Lugupidamisega
Raul Talmar
Eesti Kooriühingu esimees
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AASTAPREEMIATE GALA KAVA
MART SIIMER (1967)
Søren Kierkegaard, Contra, Lehte Hainsalu
Aasta koorihelilooja 2013 teos pühendatud
aasta koorile 2013
Kammerkoor Head Ööd, Vend,
dirigent Pärt Uusberg
Keelpillikvartett: Hans Christian Aavik, Kati
Meibaum, Liisa Välja, Marten Meibaum
Klaveril Mart Siimer

Lüüriline fantaasia

RAIMOND VALGRE (1913-1949)
Popurrii Raimond Valgre lauludest
Seade Tõnis Kõrvits
Eesti Noorte Kontsertorkester,
dirigent Aavo Ots
Solistid: Märt Metsla, Ingmar Nõmmann
trompetil, Mait Peterson, Jüri Leek tromboonil
SANDER SOKK (1987)
Asper Grieg
E STuudio noortekoor, dirigent Külli Lokko
Klaveril Johan Randvere
ANDERS EDENROTH (1963)
Noorte Segakoor Vox Populi,
dirigent Janne Fridolin

A Winters Night

Chili con carne

PRIIT PAJUSAAR (1964)
Sügise värvid
Leelo Tungal
Lapsed, liblikad ja teised mutukad
Raadio Laulustuudio Mudilaskoor,
dirigent Kadri Hunt
Bänd koosseisus: Reigo Ahven, Marti Tärn,
Paul Daniel, Raun Juurikas, Tiit Kikas
JOAN SZYMKO (1957)
Ávila püha Teresa
Tšellol Joosep Kõrvits
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Nada te turbe (Ära lase millelgi end segada)

WILLIAM L. DAWSON (1899-1990)
Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor ja
tütarlastekoor Ellerhein, dirigent Ingrid Kõrvits

Ain-a that good news!
(Kas pole hea uudis)

PÄRT UUSBERG (1986)
Ernst Enno
Kammermeeskoor JÕUD,
dirigent Pärt Uusberg

Liiv, meri ning mõtted

ERKKI-SVEN TÜÜR (1959)
Collegium Musicale, dirigent Miina Pärn
VELJO TORMIS (1930),
seade Tõnu Kõrvits

Gloria teosest „Missa brevis”

Tasase maa laul
lavastusest „Meestelaulud”

Paul-Eerik Rummo
Kadri Voorand, Tõnu Kõrvits ja
kammernaiskoor Sireen

Kontserti juhivad Marleen Nurm ja Kristo Elias.
Kontserdi idee: Tiiu Sinipalu, Ülle Tuisk ja kammernaiskoor Sireen
Vahetekstid: Liina Ristoja
Disain ja video: Rihhard Krüüner
Signatuuri seadnud Evelin Seppar Mussorgski „Pildid näituselt” ainetel.
Esitavad Voces Musicales ja puhkpillidel Samuel Jalakas ja Silver Niinemets
(trompetid), Jürnas Rähni (metsasarv), Teno Kongi (tromboon) ning Robert
Lehtma (tuuba).
Kontserdi kannab üle Tallinna Televisioon ja salvestab Klassikaraadio.
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E STUUDIO NOORTEKOOR
Peadirigent Külli Lokko, dirigendid Henri Käärik ja Eliisa Sakarias
Esitajad: Hedvig Lätt, Eesti Kammerkooride Liit, Eesti Segakooride Liit
E STuudio noortekoor loodi samanimelise tütarlastekoori baasil 2012 ning
tegutseb Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli kooristuudio juures. Kooris
laulavad Elleri kooli ja Otsa kooli õpilased, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
ja Tartu Ülikooli üliõpilased ning Tartu Hugo Treffneri ja Miina Härma
Gümnaasiumi õpilased - kokku 45 lauljat. Koor esitab väga erinevat repertuaari klassikast popmuusika töötlusteni.
Vähem kui aasta tegutsenud koor kandideeris 2013. a sügisel Corki rahvusvahelisele koorikonkursile Iirimaal ning valiti 33 kandidaadi hulgast võistlema
Fleischmanni auhinnale. Käesoleva aasta mais pälvis koor konkursi üldvõidu
11 osalenud kollektiivi hulgas.
2014. aastal esitatud kontserdikavad:
• kontserdid eesti ja maailma tuntud koorimuusikaga Tartu Ülikooli aulas
ja Tallinna Niguliste kirikus;
• sõbrapäevakontsert „Tule ja jää” koos ansambliga Kõrsikud Vanemuise
kontserdimajas;
• kontserdikava Rein Rannapi laululoomingust;
• kavad eesti kaasaegsest koorimuusikast (Arvo Pärt, Pärt Uusberg, Tõnu
Kõrvits) rahvusvahelise Corki koorifestivali kontsertidel (kuus kontserti
Corkis ja üks Dublinis);
• taasiseseisvumispäeva kontsert Padise kloostri kirikus;
• esinemine Tartu Ülikooli aastapäeval klassikalise koorimuusikaga
(Härma ja Kreek);
• aastalõpu- ja sünnipäevakontsert koos Heini Vaikmaa ja ansambliga
X-Panda, kus koor esitas Heini Vaikmaa vokaalmuusikat ning Alo
Mattiiseni laululoomingut.
Suvel salvestati Tartu Jaani kirikus Henri Kääriku laul „Ave Maria”, millele
valmis E STuudio noortekoori esimene muusikavideo. Video filmiti Padisel,
Harju-Madisel ja Kurkses ning pühendati 1997. a Kurkse katastroofis
hukkunud noormeestele ning parvlaev Estonia katastroofis merre jäänud
inimestele. Muusikavideo valmis koostöös Padise vallaga.
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Septembris valiti E STuudio noortekoor esinema tuleva aasta märtsis New
Yorgis toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil Carnegie Hallis. Lisaks valiti
nad kooriks, kellele Bostoni helilooja Justin Casinghino laulu kirjutab – valik
tehti demomaterjali põhjal paljude kooride hulgast.

KAMMERKOOR COLLEGIUM MUSICALE
Dirigent Endrik Üksvärav, abidirigent Miina Pärn
Esitajad: Eesti Kammerkooride Liit, Eesti Segakooride Liit
Kammerkoor Collegium Musicale tuli kokku 2010. a oktoobris dirigent Endrik
Üksvärava eestvedamisel. Koori eesmärk on rikastada ja edendada Eesti
muusikamaastikku, pakkuda kõrgetasemelisi muusikaelamusi nii Eestis kui
väljaspool. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega: Gesualdo, Schütz,
Bach, Mendelssohn, Messiaen, Rautavaara, Pärt, Tormis jt, olulisel kohal
on vanamuusika ja Eesti heliloojate teosed. Kooris on 27 lauljat.
Collegium Musicale 2014. a paistab silma mitme kaaluka sündmuse ja
erakordselt aktiivse festivalidel osalemise poolest. 22. jaanuaril külastati
Londonit, kus toimus Roxanna Panufniku CD-plaadi „Dance of Life – Tallinn
Mass” esitlus. Plaadi salvestas Warner Classics ja kooril oli selles oma panus.
2014. a anti Eestis kontserte kokku üheksal festivalil - Tallinna Bachi
festival, MustonenFest, Tallinn Music Week, Türi Kevadfestival, Viljandi
Vanamuusikafestival, Rapla kirikumuusikafestival, Nargenfestival, Tallinna
Rahvusvaheline Orelifestival ja Pühalepa muusikafestival, sh Pühalepa
muusikafestivalil kõlas koori esituses Erkki-Sven Tüüri „Missa brevis” Eesti
esiettekanne. Oktoobris käis koor kontsertreisil Jaapanis, osaleti Karuizawa
Rahvusvahelisel Koorifestivalil ning anti kontsert Tokyos, kus toimus sama
teose Jaapani esiettekanne. Jaapanis viibis ka helilooja Erkki-Sven Tüür ja
ETV muusikasaate „MI” võtterühm.
31. oktoobrist 8. novembrini toimus Eesti Kontserdi korraldatud neli hingedepäeva kontserti, kus kanti ette Erkki-Sven Tüüri „Missa brevis” ja Palestrina
„Missa Papae Marelli”.
Lisaks võib olulisematest esinemistest nimetada:
• esinemine Eesti Kooriühingu aastakontserdil Estonia kontserdisaalis;
• esinemine Metodisti kirikus Eesti heliloojate uudisloomingu kontserdil,
esiettekanded Maria Kõrvitsalt ja Peeter Volkonskilt;
• esinemised kontsert-eksamitel: Benjamin Kirk Tallinna Lauluväljaku
Klaassaalis ja Allan Tamme Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus;
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kontsert-palvus Rooslepa kabelis: 70 aastat paadipõgenemisest;
osalemine koorijuhtide seminarlaagris Vigalas Endrik Üksvärava õpitoas;
rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid sotsiaalministeeriumis ja
Stenbocki maja hoovis;
• sünnipäevakontsert „Teel Jaapanisse”;
• jõulukontsert Haapsalu Toomkirikus;
• osalemine Naissaare I laulupeol.
Koori 4. sünnipäevaks oktoobris anti välja duubelplaat Veljo Tormise
kooritsükli „Unustatud rahvad” täispika kontsertsalvestusega. Kontserdi
salvestas Eesti Rahvusringhääling, toonmeister Siim Mäesalu. Tekste loevad
Teele Pärn ja Arno Jürjens. Plaadi kujundas Arno Jürjens. Veljo Tormise
sari „Unustatud rahvad” on kuueosaline kooritsükkel, mille moodustavad
„Liivlaste pärandus”, „Vadja pulmalaulud”, „Isuri eepos”, „Ingerimaa õhtud”,
„Vepsa rajad” ja „Karjala saatus”. Sari valmis aastatel 1970-1989 ning selle
aluseks on kuue läänemeresoome rahva runolaulud.

KAMMERKOOR VOCES MUSICALES
Dirigent Kaspar Mänd
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Kammerkoor Voces Musicales on professionaalse suunitlusega kollektiiv, kes
on saavutanud 15 tegutsemisaastaga olulise koha Eesti muusikamaastikul,
tutvustades publikule teoseid, mis oma raskusastme tõttu paljude teiste
Eesti kooride kavadest välja jäävad.
Esimene suurem tunnustus rahvusvahelisel areenil tuli koorile 2009. a:
Soomes toimunud Harald Anderséni nimelisel kammerkooride konkursil
võideti teine koht. Samal aastal valmis koori esimene album „Pilgrim’s Song”
Arvo Pärdi muusikaga, mis pälvis kiitva arvustuse ka ajakirjas BBC Music
Magazine. Aprillis 2014 osales koor Londonis toimunud rahvusvahelisel
koorikonkursil London International A Cappella Choir Competition, mille
algatajaks oli maailmakuulus vokaalansambel The Tallis Scholars eesotsas
peadirigent Peter Phillipsiga. Kammerkoor Voces Musicales jõudis konkursi
lõppvooru nelja parema hulka.
Esimesel kümnel hooajal oli koori peadirigendiks praegune kunstiline
nõustaja Risto Joost, aastatel 2011–2014 oli dirigendiks Kaspar Mänd.
Kollektiivi tegemisi koordineerivad koormeistrid Jaanika Kuusik ja Ülle

Aasta koor

9

Tuisk. Lisaks on Voces Musicales laulnud mitmete teiste dirigentide käe all
(Neeme Järvi, Eri Klas, Olari Elts, Arvo Volmer, Andres Mustonen, Toomas
Siitan jt) ning esinenud tuntud orkestrite ja ansamblitega: ERSO, Tallinna
Kammerorkester, Tallinna Barokkorkester, Corelli Barokkorkester, NYYD
Ensemble, Hortus Musicus jpt.
15. hooaeg oli koori jaoks mitmekülgne. Olulisematest esinemistest
nimetame:
• kontserdid „Transparence” Sweelincki, Diepenbrocki ja Leeuwi loominguga Pärnus ja Tallinnas Hollandi dirigendi Lodewijk van der Ree
juhatusel;
• kontsert „Tribute to Ceasar” Palestrina, Byrdi, Gibbonsi, Pärdi, Taveneri,
MacMillani jt loominguga, dirigent Risto Joost;
• kontserdid „Tarkuse allikas” Tartus ja Tallinnas, dirigent Sander Tamm;
• kontsert „Unity” Ameerika muusika paremikuga (sh Lauridsen, Barber,
Bono), dirigent David Puderbaugh (USA);
• Voces Musicalese 15. sünnipäeva kontsert „O Radiant Dawn” Tallinna
Jaani kirikus. Kavas olid inglise tippheliloojate John Taverneri ja James
MacMillani säravad kooriteosed, dirigent Risto Joost;
• osalemine Eesti Kontserdi sarja Maestro IV kontserdil, kus esitati koos
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Dmitri Šostakovitši süiti filmile
„Korzinkina seiklused” ning sümfooniat nr 4, dirigent Nikolai Aleksejev;
• esinemine Haapsalu Vanamuusikafestivali lõppkontserdil koos kollektiividega Sagittarius ja Ensemble Daimonion, kavas Schützi, Scheidti ja
Gabrieli mitme koori muusika, dirigent Michel Laplénie;
• esinemine Brüsselis projekti 1000 Voices for Peace galakontserdil koos
Brüsseli Filharmoonikutega Andres Mustoneni juhatusel.

SEGAKOOR NOORUS
Peadirigent Maarja Helstein, abidirigent Markus Leppoja
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Segakoor Noorus tähistas 2014. a oma 55. sünnipäeva. Aasta jooksul
toimus lisaks laulupeol osalemisele ka tihe kontserttegevus:
• esinemine Eesti Kooriühingu aastakontserdil Estonia kontserdisaalis;
• kontsert Paldiskis;
• kevade tervitamine Musumäel;
• esinemine Markus Leppoja eksamikontserdil Lauluväljaku Klaassaalis;
• esinemised Tallinna Lennujaamas, Tallinna Lauluväljakul ja Kadriorus;
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kontsert „Equinox” koos Soome kooriga Pedavoces Hopneri majas;
koori 55. sünnipäeva kontsert Vaba Lava tantsusaalis.

Loomulikult osales segakoor Noorus juulis toimunud XXVI laulu- ja XIX
tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg”. Samuti võeti osa juunikuus Lätis
toimunud üliõpilaste laulupeost Gaudeamus.
Koos segakooriga K.O.O.R. lauldi Hiiumaal ja Tallinnas Bachi
„Lihavõtteoratooriumi”.
Septembris osales Noorus Hollandis toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil Tonen2000, kus saavutati III koht vaimuliku muusika kategoorias, II
koht ilmaliku muusika kategoorias ning II koht folgi kategoorias.

TALLINNA MUUSIKAKESKKOOLI NOORTEKOOR
Dirigent Ingrid Kõrvits, koormeister ja hääleseadja Jaanika Kuusik
Esitaja: Tallinna Muusikakeskkool
Tallinna Muusikakeskkooli (TMKK) noortekoor on välja kasvanud TMKK
lastekoorist ning tegutseb noortekoori nime all alates 2008. aastast. Koori
kuulub 60 lauljat vanuses 14–21 aastat, kes õpivad erialana mõnd instrumenti, laulmist, koorijuhtimist või muusikateooriat. Kooris laulmine annab
võimaluse väljendada end hääle kaudu ning on toeks ka pilliõppele.
2014 oli TMKK noortekooril teguderohke ja edukas – anti kontserte, salvestati,
osaleti laulupeol ja koorikonkursil, esitati uudisloomingut.
2014. aastal esitatud kontserdikavad:
• esinemine TMKK galakontserdil Estonia kontserdisaalis;
• esinemine koolidevahelise noorte koorijuhtide konkursi lõppkontserdil
Hopneri majas;
• kontsert „Songs from over the Ocean” Mustpeade majas koostöös tütarlastekooriga Ellerhein (dirigendid Ingrid Kõrvits ja Timothy Fitzpatrick
(USA)). Kavas olid eesti rahvalauluseaded, gospelmuusika ja spirituaalid,
ladina-ameerika viisid;
• esinemine TMKK koorijuhtimise eriala lõpueksam-kontserdil EMTA
kammersaalis, dirigendid Angela Lehtpuu ja Ingrit Malleus;
• esinemine TMKK kooride kevadkontserdil Mustpeade maja Valges saalis;
• kontsert „Hilissuve virmalised” Keila muusikakooli saalis, kavas Hassler,
Holst, Brahms, Donkin, Kreek, Tormis, Sisask, Grigorjeva;
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esinemine TMKK kooride jõulukontserdil Niguliste kirikus;
kontsert „Õhtuvalgel hing on valla võluilma väele” Metodisti kirikus
koos TMKK sümfooniaorkestriga (dirigent Mikk Murdvee). Pärt Uusbergi
teose „Kolm talvepilti” esiettekanne.

Augustis toimus kooril traditsiooniline laululaager Kloogaranna noortelaagris.
27.–31. augustil osales TMKK noortekoor rahvusvahelisel Euroopa Grand
Prix’ sarja kuuluval Guido d’Arezzo koorikonkursil Itaalias. Koor saavutas
naiskooride kategoorias I koha ning 20.–21. saj muusika kategoorias II koha.
Augustis toimusid TMKK noortekooril videosalvestused Eesti muusikuid
tutvustava DVD tarvis (režissöör ja operaator Jüri Tallinn). Septembrist
novembrini salvestas koor muusikat oma uue CD jaoks Tallinna Issanda
Muutmise kirikus (toonmeister Tanel Klesment).

TALLINNA ÜLIKOOLI KAMMERKOOR
Dirigent Sander Tamm
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Kammerkoor alustas tegevust 1997. a Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna koorina Merike Aarma juhendamisel, kes kandis koori käekäigu
eest hoolt kuni 2013. aastani. Samuti on kammerkooriga töötanud tuntud
koorijuht ja pedagoog Aarne Saluveer. 2002. a sai koor üheks ülikooli esinduskollektiiviks ning mõned aastad hiljem hakkas kandma Tallinna Ülikooli
kammerkoori nime.
Kooris laulavad enam kui kümne eriala üliõpilased, lisaks ülikooli vilistlased.
Repertuaar ulatub renessansist tänapäeva meistriteosteni. Oluline tähendus
koori repertuaaris on Veljo Tormise loomingul, millega on edukalt esinetud
mitmetel kohalikel ning rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel.
2014. aastasse mahtus Tallinna Ülikooli kammerkoori jaoks lisaks juunis
toimunud üliõpilaslaulupeole Gaudeamus ja juulis toimunud XXVI laulu- ja
XIX tantsupeole „Aja puudutus. Puudutuse aeg” veel mitmeid teisi esinemisi,
millest olulisematena nimetame:
• naistepäeva kontserdid pealkirjaga „Ära nuta, neiukene!” Tallinnas
Hopneri majas ja Tartu Ülikooli aulas;
• vaikse laupäeva kontsert Tallinna Niguliste kirikus;
• esinemine koos Millikini Ülikooli kooriga (USA) Tallinna Jaani kirikus;
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osalemine Eesti Kammerkooride Liidu kontserdisarjas „Kuulajale”:
kontserdid „Siin mu rõõmumaa” koos Tartu Ülikooli kammerkooriga
Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi Valges saalis ja Tallinnas Mustpeade
maja Olavi saalis;
hingedepäeva kontsert koos Tallinna Ülikooli naiskooriga Viimsi Püha
Jaakobi kirikus;
jõulukontsert äsja avatud Aleksander Ivaškevitši Alter Stuudios koostöös
muinasjutuvestja Piret Pääriga.
15. novembril võttis Tallinna Ülikooli Kammerkoor osa V Viimsi
JazzPopFestist ja saavutas A-kategoorias II koha.

Tallinna Ülikooli kammerkoori ilusa kõla eest hoolitseb vokaalpedagoog
Karin Salumäe.

TÜTARLASTEKOOR ELLERHEIN
Dirigent Ingrid Kõrvits
Esitaja: Eesti Segakooride Liit, tütarlastekoori Ellerhein lastevanemate
nõukogu
2014. a oli pika ajalooga tütarlastekoorile Ellerhein muusikaliselt väga põnev
ja õnnestumiste poolest rikas. Septembris astuti üles ERSO hooaja avakontserdil Estonia kontserdisaalis, kus kanti ette Veljo Tormise „Luigelend” ning
tehti koostööd mitme omanäolise dirigendiga: Andres Mustonen, Mikko
Franck ja Timothy Fitzpatrick. Juulis toimunud rahvusvahelisel Seghizzi
koorikonkursil Itaalias Gorizias osales koor neljas kategoorias ning võitis
Grand Prix’ ja viis eripreemiat: kõigi osaletud kategooriate kõrgeim punktisumma, kõrgeimad punktid naishäälte seas, „Poetry in Music” Veljo Tormise
„Virmalised” esituse eest, publikupreemiad rahvamuusika ja gospelmuusika
kategooriates, dirigendipreemia romantismi ja kaasaegse muusika kategooriates ning Grand Prix’ voorus.
Kokku oli Ellerheinal 2014. a 27 esinemist, millest olulisematena
nimetame:
• kontsert Võru kultuurimajas Kannel koos segakooriga Hilaro;
• kontsert „In memoriam John Tavener” Niguliste kirikus koos Hortus
Musicuse ja kammerkooriga Collegium Musicale;
• kontsert „Songs from over the Ocean” Mustpeade majas koos TMKK
noortekooriga, kavas muusika Tormisest gospelini;
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Tallinn Music Weeki kontsert Nordea kontserdimajas;
kooristuudio Ellerhein kevadkontsert Estonia kontserdisaalis, kavas
Mendelssohn-Bartholdy, Uusbergi, Tormise, Ehala jt looming ning
spirituaalid;
kontsert Kunda kirikus;
rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Paldiski Scoutspataljonis ja
Tallinna Vahipataljonis (koostöös Eesti Muusikanõukoguga);
esinemised Eesti Aasta Ettevõtja auhinnagalal Vaba Laval ja Balti
Assamblee kultuuripreemiate galal Estonia kontserdisaalis, kavas Veljo
Tormise looming;
esinemine koori hääleseadja Vilja Sliževski 60. sünnipäeva kontserdil
Tallinna Katoliku kirikus;
kolm jõulukontserti Tallinna kirikutes;
jõulukontserdid Viljandi Pärimusmuusika aidas ja Paide kirikus koostöös
Eesti Kontserdiga.

Tiheda kontserttegevuse kõrval algas novembris valmistumine kontserdireisiks Iisraeli 2015. a veebruaris, kus koos Hortus Musicuse, RAMi ja kohaliku
orkestriga kantakse Andres Mustoneni käe all Tel Avivis ja Jeruusalemmas ette
Bachi „Matteuse passion” ja keskaegne liturgiline draama „Taanieli mäng”,
samuti antakse kaks a cappella kontserti.
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ÜLE-EESTILINE NEIDUDEKOOR LEELO
Dirigent Külli Kiivet
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Üle-eestiline neidudekoor Leelo asutati 18. märtsil 1996. a Eesti Naislaulu
Seltsi poolt koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liiduga. Koori esimest kokkusaamist toetas seltsi esimene patroon kindral Aleksander Einseln. Koori
töö on toimunud laululaagrite vormis, mida korraldatakse Eesti eri paigus
keskmiselt 6-10 korda aastas kestvusega 2-3 päeva. Koor annab iseseisvaid
kontserte 2-3 korda hooaja jooksul. Leelo kooriga on koostööd teinud ka
külalisdirigendid: maestro Eri Klas, Lonnie Cline Ameerikast, H. Steger
Saksamaalt jt. Hooajast 2013/2014 on koori peadirigendiks Külli Kiivet,
hääleseadjaks Teele Jõks ning koreograafiks Elo Unt.
2014. a juunis tegi Leelo kontserttuuri Saaremaale, kus esitati konkursikava,
millega mindi augustis Peterburi konkursile „Singing World”. Juulis osaleti
loomulikult ka laulupeol.
Augustis sõideti Peterburi konkursile, kust tuldi tagasi Grand Prix’, kahe
esikoha (modernse ning rahvamuusika kategoorias) ning eripreemiaga
parima rahvusliku kostüümi eest. Lisaks konkursile anti kontsert ka Peterburi
Jaani kirikus.
2014. a septembris kogunes Leelo Eesti Raadio I stuudiosse, kus salvestati
juubelihooajaks 2016. a kevadel ilmuva plaadi tarbeks: Ester Mägi „Ketrajad”,
Pärt Uusbergi „Ave Maria”, Tõnu Kõrvitsa „Ütle, sina...” ning Rasmus Puuri
seatud rahvalaul „Vihmaloits”. Lood salvestas Maido Maadik.
9. novembril esineti Estonia kontserdisaalis isadepäeva kontserdil, mida
kandis üle ETV. Leelo esitas Ester Mägi „Ketrajad” ning „Vihmaloitsu”, ühislauludest ka Heini Vaikmaa „On läinud aastad” ning Kaarel Orumägi „Eestimaa”.
Kontserdi kunstiliseks juhiks oli koori peadirigent Külli Kiivet.
Esimene aasta Külli käe all on kulgenud väga hästi ning edukalt. On saavutatud juba esimene tunnustus, koor on saanud uue hingamise ja lauljaid on
palju juurde tulnud. Ees ootavad järgmised konkursid, projektid, salvestused
ning laagrid.
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BIGBAND TARTU
Dirigent Lirike Langeler
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
1998. a trompetist Loit Lepalaane poolt asutatud Big Band Tartu ühendab
aktiivseid muusikahuvilisi, kelle põhitöö on küll seotud kõige erinevamate
elualadega merebioloogiast ja maastikuarhitektuurist muusika õpetamise
ja finantsjuhtimiseni, kuid kellel on siiras soov mängida ja tutvustada nii
Tartus kui ka väljaspool mõnusat jazzmuusikat, olgu see siis svingi-, ladina-,
folgi- või rocki-stiilis.
Big Band Tartu viimaste aastate tegemistest olulisemateks loeb orkester järgmist:
• osalemine Imatra Big Band Festivali kontsertprogrammis ja kursustel
Petri Juutilaineni kutsel (teised õppejõud Antti Rissanen, Jiggs Whigham
(USA), Tapio Maunuvaara jt);
• osalemine kontserdil „Balti Kett 25” Viljandis, millest tegi otseülekande
ETV;
• Eesti jazzi tutvustav kontsert rahvusvahelise muusikaorganisatsioonide
ühenduse CISM aastakonverentsil Viljandis;
• kursused ja kontsert külalisdirigendi Petri Juutilaineniga (Tampere
Pirkanmaa Muusikakooli jazz-pop osakonna juhataja, helilooja, pedagoog ja trombonist, endine UMO-Jazz Orchestra mängija);
• osalemine Tartu öölaulupeol, millest tegi otseülekande ETV;
• lavastus „Moonlight Express” Vanemuises.
Big Band Tartu peab väga oluliseks vähemalt kord aastas toimuvaid kontserdiprojekte külalisdirigentidega, kelle panus orkestri arengusse on olnud
märgatav: Teet Raik 2013, Neubrandenburg Saksamaal 2012 (õppejõud Rolf
von Nordenskjöldi (saksofon), Wolfgang Köhleri (klaver), Stephan Genze
(löökpillid) ja Pepe Bernsi (bass)), May Peters (Holland / Puerto-Rico), Raul
Sööt 2011, Siim Aimla 2010.
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EESTI NOORTE KONTSERTORKESTER
Dirigendid Aavo Ots, Priit Sonn, Jaan Ots, Kaido Kivi
Esitaja: MTÜ Elleri Loomekeskus, Pärnu Kontserdibüroo
Eesti Noorte Kontsertorkester loodi 2013. aastal dirigentide-pedagoogide
Aavo Otsa, Priit Sonni ja Kaido Kivi initsiatiivil. Orkestri tööd korraldab MTÜ
Aavo Otsa Muusikastuudio (www.musicstudio.ee), mis on ka rahvusvahelise
puhkpilliorganisatsiooni WASBE (World Association for Symphonic Bands
and Ensembles) liige. Dirigentide eesmärk oli luua täielikult komplekteeritud
sümfooniline rikkaliku kõlavärviga puhkpilliorkester, mis võimaldab orkestrimängupraktikat ning annab noortele võimaluse lihvida orkestrimänguoskusi,
et tõusta suurde muusikasse - sümfooniaorkestrisse. Repertuaari valikul
pööratakse erilist tähelepanu puhkpillide kontsertmuusikale nii solistide,
ansamblite kui ka orkestri esituses.
Orkestri pillirühmade kontsertmeistriteks on üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel edukalt esinenud noored interpreedid Kerstin Laanemets
(flööt), Ingrid Kruusmägi (saksofon), Henri Christofer Aavik, Laur Keller,
Ingmar Nõmmann, Jaan Mesi (trompet), Mait Peterson, Magnus Leopard
(tromboon), Imre Leopard, Enri Remmelgas (tuuba). 26.06.13-03.07.13 esines
orkestri tuumik edukalt USA-s San Franciscos toimunud ESTO-l. Orkestri
vaskpillirühm osales Priit Sonni juhendamisel 2013. a oktoobris Peterburi
Riiklikus Konservatooriumis toimunud rahvusvahelisel puhkpilliansamblite
konkursil, kus pälvis diplomi.
2014. aasta tegemised:
• esinemine Pärnu Kontserdimajas kontserdil „25 aastat rahvusvahelisi
trompetipäevi Eestis”;
• I koht ja kulddiplom Estonia Kontserdisaalis toimunud konkursil ESTNOK 2014, dirigendid Aavo Ots ja Priit Sonn;
• esinemine 60 min kavaga Ungaris Debrecenis B. Bartoki nim kontserdisaalis WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles)
konverentsi lõppkontserdil. Solistidena astusid üles Mait Peterson tromboonil ja Märt Metsla trompetil.
Orkestril toimus kaks suvelaagrit-koolitust:
• Suure-Jaani Suveakadeemia 30. juuli - 2. augustil 2014, kus orkestriga
töötas Peterburi Riikliku Konservatooriumi professor Boriss Taburetkin;
• Võru Vaskpillipäevad 11.-15. augustil.
•
12.-13. oktoobril esines orkester Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias IX Balti
Puhkpillikooli lõppkontserdil.
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PUHKPILLIORKESTER TARTU
Dirigent Margus Kasemaa
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
Puhkpilliorkester Tartu koondab pillimänguhuvilisi Tartust ja selle ümbrusest.
Orkestri juures tegutsevad ka rivitrummarid, mažorettide rühm, puupillide
ja vaskpillide ansamblid ning puhkpillistuudio. Orkester esitab väga erinevat
repertuaari: vaimulikku, sümfoonilist, kontsert-, marsi- ja tantsumuusikat.
2014. a kõige olulisemaks sündmuseks oli orkestrile X rahvusvaheline
puhkpillifestival „Mürtsub pill”. Orkester ongi selle festivali ellukutsuja ja
korraldaja. Juubelifestival oli pidulik ja suurejooneline. Osalejaid oli kõikjalt
Eestist ja neljast välisriigist.
Esinemised 2014. aastal:
• naistepäevakontsert Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste aulas;
• kontsert Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis, esines ka õpilasorkester;
• Tartu E. Vilde nim Rahvateatri juhi Venda Päi meenutuskontsert Tartu
Linnaraamatukogu saalis;
• mälestustseremoonia Tartu Raadi kalmistul;
• Tartu laulupeo puhkpillimuusika eelkontsert Vanemuise kontserdimajas
koos Kaasani Riikliku Konservatooriumi puhkpilliorkestriga;
• rivitrummarite suvekooli korraldamine ja läbiviimine;
• esinemine Tartu laulupeol;
• orkestri ja rivitrummarite osalemine laulupeol ja rongkäigus Tallinnas;
• osalemine VIII rahvusvahelisel puhkpillifestivalil Tótkolmósi linnas
Ungaris;
• osalemine XXVIII puhkpilliorkestrite konkursil „Zenit 2014” Békéscabai
linnas Ungaris;
• Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 23. aastapäeva tähistamine Tartu vabadussamba Kalevipoeg ees;
• kontsert linnarahvale Tartu Maarjalaadal Raekoja platsil;
• kontsert ja tantsuõhtu Mooste folgikojas Oktooberfestil;
• sügiskontsert hingedepäeval „Meenutame meie peadirigenti – 100 aastat
Ando Rannu sünnist” Tartu Ülikooli aulas;
• jõulukontsert Tartu Kivilinna Gümnaasiumi aulas, kaastegevad orkestri
• klarnetiansambel, saksofoniansambel, flöödiansambel ja puhkpillistuudio õpilased;
• jõulukontsert linnarahvale Tartu Kaubamaja IV korruse aatriumis;
• jõulurahu väljakuulutamise tseremoonia Tartu Raekoja platsil.
Kõik orkestri olulisemad esinemised on salvestatud.
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VABARIIKLIK ORKESTRIJUHTIDE PUHKPILLIORKESTER
Peadirigent Bert Langeler, dirigendid Hando Põldmäe, Ott Kask ja Valdo
Rüütelmaa.
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) on asutatud 1965. a ning
tegutseb koostöös Eesti Puhkpillimuusika Ühinguga. Eesti orkestrite juhtidest moodustatud seminarorkester koguneb harjutusteks 4-5 korda aastas.
Orkestri tegevuse eesmärgiks on olnud Eesti puhkpillimuusika edendamine
ja orkestrijuhtide täiendõpe kontserttegevuse kaudu. Orkestri harjutustel
tutvutakse kaasaegse puhkpillimuusika repertuaariga ja omandatakse uusi
orkestritöö kogemusi. Suvistel seminaridel viimistletakse kontsertrepertuaari
ja korraldatakse kontsertesinemisi või kontsertreise.
2014. a tegi VOPi koosseisus kaasa 52 puhkpilliorkestri dirigenti ja
puhkpilliõpetajat.
Suurimaks ettevõtmiseks oli VOPi osalemine Põhjamaade rahvusvahelisel
konverentsil Järvenpääl Soomes, kus VOP külalisorkestrina esines konverentsi raames iseseisva kavaga Eesti heliloojate muusikast. Novembris 2014
toimusid VOPi traditsioonilised isadepäeva kontserdid Põltsamaal ja Jõgeval.
Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester esines ka iseseisva kavaga
rahvusvahelise muusikaorganisatsioonide ühenduse CISM aastakonverentsil
Viljandis 4. oktoobril 2014.
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VILJANDI MUUSIKAKOOLI VANEMA ASTME
PUHKPILLIORKESTER
Dirigent Bert Langeler
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Viljandi Muusikakooli Puhkpilliorkester alustas tegevust 2004. a sügisel.
Orkestri dirigendid on olnud Harry Illak (2004-2007) ja Bert Langeler (alates
2008); abidirigendid Tuulike Agan (2004-2005) ning Arno Anton ja Külli
Teearu (alates 2006).
Puhkpilliorkester pälvis 2014., 2011. ja 2009. a Tallinnas Estonia
kontserdisaalis aset leidnud võistumängimisel Eesti noorteorkestrite
konkursil EST-NOK oma vanuseklassis esikoha. 2005. a on puhkpilliorkestril
ette näidata kolmas ja 2007. a üheksas koht.
Orkestriproovid on puhkpilliõpilaste õppetöö üks osa ning toimuvad
tunniplaani alusel kord nädalas. Orkestriliikmeid on sel õppeaastal 45,
enamus neist muusikakooli vanema astme õpilased (III klass kuni lisaaste),
kuid mängijaid on ka väljastpoolt muusikakooli.
2008. a loodi Bert Langeleri juhtimisel ka noorema astme orkester (orkestriliikmeid 35), kus koosmängukogemusi omandavad I–III klassi puhkpilliõpilased ja puhkpillistuudio.
Suuremad üritused Viljandis, Viljandimaal ja välismaal, kus puhkpilliorkester oma tegutsemisaja jooksul on esinenud:
• galakontsertidel Viljandis koos orkestritega Christopher Newport
University Symphonic Winds (USA) ja Symphonic Wind Orchestra
Drunen (Holland);
• Balti suveakadeemia puhkpilliorkestrite laager Siguldas koos Panevėžyse
(Leedu) ja Sigulda (Läti) orkestritega;
• suurjooks ümber Viljandi järve;
• Viljandimaa laulupeod koos muusikakooli puhkpilliorkesteriga Windus
Tamperest (Soomest)
• laulu- ja tantsupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg”;
• üle-euroopalise puhkpillimuusikaorganisatsioonide ühenduse CISM
aastakonverents Viljandis;
• Läti Vabariigi aastapäeva kontsert Viljandis koos puhkpilliorkestriga
Cēsis ja Läti Ülikooli kooriga;
• muusikakooli jõulu-, kevad- ja aastapäevakontsertid (avalikud tasuta
kontserdid linnarahvale).
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AASTA DIRIGENT

JANNE FRIDOLIN
Esitaja: Tallinna Muusikakeskkool
Janne Fridolin (1976) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Koolimuusika Instituudi 2003. a ja kooridirigeerimise cum laude 2009. a (prof
Ants Üleoja). Hetkel õpib ta sealsamas doktorantuuris Tõnu Kaljuste ja Anne
Türnpu juhendamisel. 1998–2001 töötas ta segakoori Noorus abidirigendina,
2002–2010 poistekoori Revalia dirigendina, alates 2006. a juhatab Noorte
Segakoori Vox Populi ning 2012. a algusest on Tallinna Muusikakeskkooli
(TMKK) kammerkoori ja poistekoori dirigent.
Janne Fridolin on ka Tallinna Rahumäe Põhikooli muusikaõpetaja ning
laste- ja mudilaskoori dirigent, lisaks TMKK dirigeerimise õpetaja. 2008-2014
oli Eesti Muusikaõpetajate Liidus juhatuse esimees, alates 2013. a Eesti
Kooriühingu juhatuse liige. 2002. a premeeriti teda Heino Kaljuste nim fondi
stipendiumiga, 2011. a omistati talle koorijuhi V kutse ja Eesti Kooriühing
nimetas ta aasta nooreks dirigendiks. 2012. a pärjati ta parima dirigendi
tiitliga Portugalis Freamunde rahvusvahelisel koorifestivalil. TMKK tunnustas
Janne Fridolini aukirjaga „Õppeaasta tegu 2012/2013” – TMKK kammerkoori
taassünd ja esikoht rahvusvahelisel festivalil Summa Cum Laude Viinis.
2013. a omistati talle Eesti Kooriühingu aasta dirigent-muusikaõpetaja tiitel.
Janne Fridolini 2014. a juhatatud kontserdikavad:
• Šveitsi noortekoori EULACHvoices ja TMKK kammerkoori ühiskontsert
Tallinna Oleviste kirikus;
• TMKK kammerkoori ja poistekoori kevadkontsert;
• TMKK kammerkoori ja Noorte Segakoori Vox Populi ühiskontsert
Rahvusraamatukogu amfiteatris;
• TMKK poistekoori kontsert Eesti Vabaõhumuuseumis Memme-Taadi
päeval;
• Vox Populi ühiskontsert Kanada koori Prairie Voices’iga;
• TMKK kammerkoori kontsert Nõmme Kultuurikeskuses ja jõulukontserdid kõikide kooridega.
2014 juhatatud projektkoosseisud:
• Eesti Kooriühingu kontserdi „Uus Eesti koorimuusika” kunstiline juht
ja dirigent;
• Jõgeva rahvakultuurifestivali „Jõgeva ja Pedja vahel” laulupäeva kunstiline juht ja dirigent;
• Nõmme laulu- ja tantsupäeva lastekooride liigijuht ja ühendkoori
dirigent;
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•
•
•

Tallinna Rahumäe Põhikooli perepäeva „Ajapeegel” kunstiline juht ja
kontserdi dirigent;
üliõpilaslaulupeo Gaudeamus 2014 Eesti programmi kunstiline juht
ja dirigent;
Anne Türnpu ja Eva Klemetsi lavastatud pööramängu dirigent.

2014 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg” - osalesid TMKK
kammerkoor ja poistekoor, Tallinna Rahumäe Põhikooli mudilaskoor
ja lastekoor, Noorte Segakoor Vox Populi;
• Maailma Koorimängud Riias - kuldmedal TMKK kammerkoorile, hõbemedal Noorte Segakoorile Vox Populi;
• Noorte Segakoori Vox Populi I koht ja Grand Prix Valga I Pop/jazzkooride
konkursil „Lauluragin 2014”.
Lisaks huvitava ning vokaalselt arendava repertuaari omandamisele on Janne
eesmärgiks arendada noorte muusikute eneseväljendusoskust läbi oma hääle,
lavalist julgust, teadmisi erinevatest muusikastiilidest. Kooris osalemine
pakub võimalust osaleda meeskonnatöös ja tunda rõõmu ühisest tegevusest.

KADRI HUNT
Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit
Kadri Hunt (1964) lõpetas 1987 Tallinna Riikliku Konservatooriumi
Ants Üleoja dirigeerimisklassis ning 2004 sai magistrikraadi Eesti
Muusikaakadeemiast Toomas Kapteni ja Jaan-Eik Tulve juhendamisel. Ta
on täiendanud end vanamuusika laulmise alal Saksamaal ning gregooriuse
laulu alal Prantsusmaal.
1989 asus Kadri Hunt tööle Vanalinna Hariduskolleegiumis loodud poistekoori abidirigendina, alates 1995. a on ta samas Püha Miikaeli poistekoori
dirigent ning alates 1998. a juhatab Raadio Laste Laulustuudiot, kus tema
käe all tegutsevad ettevalmistuskoor, mudilaskoor ja tütarlastekoor. Püha
Miikaeli Poistekoor on Eesti poistekooride seas ainulaadne oma spetsialiseerumisega ajaloolisele kirikumuusikale, sealhulgas ka eesti rahvakoraalidele.
Kadri Hunt juhatas ühendkoore noorte laulupeol „Ilmapuu” 2007 oli mudilaskooride liigijuht laulupeol „ÜhesHingamine” 2009 ning juhatas lastekoore
noorte laulupeol „maa ja ilm” 2011. Lisaks on ta juhatanud ühendkoore
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maakondlikel laulupäevadel, vaimulikel laulupidudel ning laste- ja mudilaskooride festivalidel. Ta on teinud ettekandeid nii Eesti kui rahvusvahelistel
konverentsidel, viimati rahvusvahelisel muusikahariduse konverentsil VOICE
Budapestis 2014 aprillis. Tänavu märtsis viis ta läbi koorimuusika meistri
klasse Iisraelis, järgmisel suvel on kutsutud juhendama Põhja- ja Baltimaade
rahvalauluseadete ateljeed Euroopa Koorifestivalil Europa Cantat Pécsis
(Ungari).
Kadri Hundile on omistatud Gustav Ernesaksa nim Fondi õppestipendium
(2001), Uno Järvela nim stipendium (2013) ja Valgetähe IV klassi teenetemärk.
Alates 2011 kuulub ta Kooriühingu mentorkoorijuhtide hulka.
Kadri Hundi 2014 juhatatud kontserdikavad:
• jaanuaris tähistas Püha Miikaeli Poistekoor oma 25. aastapäeva kontserdiga Mustpeade maja Valges saalis;
• esinemine kontserdil „Meie kodu – Eesti” Nokia kontserdimajas;
• osalemine kontserdil „Uus Eesti koorimuusika” Metodisti kirikus ning
Veljo Tormise „Seitse leelot lastekoorile” ja Riho Esko Maimetsa „Angele
Dei” esiettekanded seal;
• Vanalinna Päevade kontserdid „Lähme hellad, käime kullad” ja „Hea
tuju õuelaulud”;
• osalemine rahvusvahelisel koorifestivalil Voix du Monde Nancys;
• Jõulujazz’14 kontsert „Heade kohtumiste laulud” Vene Kultuurikeskuses.
2014 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• Raadio Laulustuudio Mudilaskoor (dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner)
saavutas Riias toimunud Maailma Koorimängudel nooremate lastekooride tšempionide kategoorias kuldmedali ja III koha;
• Püha Miikaeli Poistekoor (dirigendid Kadri Hunt ja Maret Alango) sai I
preemia XI Giuseppe Zelioli nim Euroopa noortekooride festivalil Leccos.
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KÜLLI KIIVET
Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Külli Kiivet (1979) lõpetas 2001. a G. Otsa nim Tallinna muusikakooli klassikalise laulu erialal ning 2006. a Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (Ants Sööt ja Anne Alt). Ta on juhatanud ETV noortekoori.
Käesoleval ajal töötab ta Tallinna Muusikakeskkoolis lauluõpetajana ja TMKK
poistekoori dirigendina (koos Janne Fridoliniga), on kammerkoori Head
Ööd, Vend dirigent (koos Pärt Uusbergiga) ning üle-eestilise neidudekoori
Leelo dirigent ja kunstiline juht. Ta on ka Kooriühingu mentor ja kuulub
Eesti Kammerkooride Liidu juhatusse.
Külli Kiiveti olulisemate muusikaliste saavutustena aastal 2014
nimetame:
• neidudekoor Leelo Grand Prix X rahvusvahelisel koorikonkursil „Singing
World Peterburis”, esikohad kaasaegse muusika ja rahvamuusika kategooriates ning eripreemia parima rahvusliku kostüümi eest;
• Leelo esinemine isadepäevale pühendatud kontsert-aktusel Estonia
kontserdisaalis;
• osalemine üldlaulupeol kolme kooriga;
• HÖVi kontserdid Pärnu Raekojas festivalil Muusikamoos ning RootsiMihkli ja Tartu Salemi kirikutes koos Hollandi kooriga Kwintessents
kontserdil „Laulusild”;
• osalemine Vaasa rahvusvahelisel koorifestivalil kammerkooriga Head
Ööd, Vend;
• kontsertlavastuse „Eesti pildid” ettevalmistamine HÖVi lauljate ja Eesti
Tantsuagentuuri tantsijatega (etendub veebruaris-märtsis 2015 Eesti
kontserdisaalides).
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TRIIN KOCH
Esitaja: Tartu ülikooli kammerkoor
Triin Koch (1975) on lõpetanud Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli dirigent
Vaike Uibopuu õpilasena ning 2001. a Eesti Muusikaakadeemia professor
Kuno Arengu kooridirigeerimise klassi. Alates 1999. a juhatab Triin Koch Tartu
Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Tallinna vilistlaskoori (TÜNTV) ja alates
2001. a septembrist Tartu Ülikooli kammerkoori (TÜKK). Alates 2005. a maist
on Triin Koch Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori (TÜAN) peadirigent.
2014. a oli Triin Kochile loominguliselt äärmiselt tegus: tema aktiivset
kontserditegevust kinnitavad oma kolme kooriga juhatatud kümned kontserdikavad ning ülesastumised erinevates projektides. Ta juhatas ka laulupeol
„Aja puudutus. Puudutuse aeg” sega- ja naiskoore, oli IX Põhjamaade üliõpilaskooride festivali kunstiline juht ning galakontserdi peadirigent ja kuulus
VI Eesti noorte koorijuhtide konkursi žüriisse.
Triini 2014 juhatatud kontserdikavad:
• TÜAN-i kontsert koos Brandoni ülikooli kammerkooriga;
• TÜKK-i kevadkontsert „Valla tee nüüd südamelle” (eesmärgiga koguda
toetust Eesti rahva muuseumi poolt rekonstrueeritava Siksälä naise
riiete ja ehete taastamiseks);
• kevadkontsert TÜNTV-ga;
• Eesti Kammerkooride Liidu kontserdisarjas „Kuulajale” kontserdid „Siin
mu rõõmumaa” koos Tallinna ülikooli kammerkooriga;
• TÜKK-i kontsert „Autumn Landscapes” Iirimaal Dublinis;
• Triin Kochi kooride VII laulupäeva kontsert „Sinimustvalgega”;
• jõulukontserdid TÜAN-i, TÜKK-i, TÜAN-i ja Tartu Akadeemilise
Meeskooriga.
2014 juhatatud projektkoosseisud:
• IX Põhjamaade üliõpilaskooride festivali kunstiline juht ja galakontserdi
„Meri. Mets. Linn.” dirigent;
• eestikeelse Tartu ülikooli 95. aastapäeva kontsertetenduse dirigent.
2014 esinemised konkurssidel ja festivalidel:
• osalemine TÜKK-ga Põhja-Iirimaal Derry linna rahvusvahelisel
koorifestivalil;
• XVII üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Gaudeamus üldjuht;
• Tartu laulupeo üldjuht;
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•

XXVI laulupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg” naiskooride liigijuht ning
segakooride üldjuht.

2014 ülesastumised oma kooridega:
• „Miina Härma 150” juubelikontsert Tartus;
• helilooja Alo Ritsingu autorikontsert;
• Tartu ja Tartumaa naiskooride ning Lõuna-Eesti meeskooride laulupäev;
• Tartu ülikooli aktused, Tartu linna üritused;
• Eesti Naislaulu Seltsi 20. sünnipäeva kontsert Estonia kontserdisaalis;
• TÜAN-i ja TÜKK-i ettevalmistamine Tartu laulupeo eelkontserdiks.
2014 salvestati TÜAN-iga muusikaline materjal heliplaadi tarvis, mis ilmub
järgmisel aastal.

INGRID KÕRVITS
Esitaja: Tallinna Muusikakeskkool ja Eesti Segakooride Liit
Ingrid Kõrvits (1968) on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise erialal 1986. a Eda Kõrgemäe ning Tallinna Konservatooriumi 1992. a
Merike Toro ja Elo Üleoja juhendamisel. Käesoleval ajal on ta tütarlastekoori
Ellerhein, Tallinna Muusikakeskkooli lastekoori ja noortekoori dirigent ning
TMKK koorijuhtimise ja vokaalosakonna juhataja.
Ingrid Kõrvits töötab Tallinna Muusikakeskkoolis alates 1992. a. Aastatel
1987–2011 töötas ta ka kooristuudio Ellerhein lastekoori dirigendina ning
jätkas 2011. a märtsist dirigenditööd tütarlastekoori Ellerhein juures.
2012. a septembrist töötab Ingrid Kõrvits kooristuudio Ellerhein
peadirigendina.
Ingrid Kõrvits on olnud kõikide koolinoorte ja üldlaulupidude lastekooride
üldjuht alates 2002. a. 2009. a osales ta žürii töös Euroradio rahvusvahelisel
koorikonkursil „Let the Peoples Sing” 2009 Oslos. 2011. ja 2013. a viis ta
rahvusvahelistel koorifestivalidel Choral Crossroads Küprosel Limassolis läbi
õpitoa eesti koorimuusikast. Oma kooridega on Ingrid Kõrvits saavutanud
arvukalt auhinnalisi kohti rahvusvahelistel konkurssidel.
2014. a oli Ingrid Kõrvitsal oma kooridega üle 30 kontserdi ja esinemise.
Neist olulisemad:
• „Songs from over the Ocean” Mustpeade majas: Ellerhein ja TMKK noortekoor, dirigendid Ingrid Kõrvits ja Timothy Fitzpatrick (USA);
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TMKK kooride kevadkontsert Mustpeade majas ja jõulukontsert
Nigulistes;
kooristuudio Ellerhein kevadkontsert Estonia kontserdisaalis;
TMKK lastekoori kontsert Kuressaare linnuses;
Ellerheina kontsert „Päikese poole” Kunda kirikus;
TMKK noortekoori kontsert „Hilissuve virmalised” Keila muusikakoolis;
Ellerheina rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Paldiski
Scoutspataljonis ja Tallinna Vahipataljonis;
Ellerheina kontsert Balti Assamblee kultuuripreemiate galakontserdil
Estonia kontserdisaalis;
Ellerheina jõulukontserdid Nigulistes, Jaani kirikus, Viljandi
Pärimusmuusika Aidas, Paide kirikus;
TMKK noortekoori esinemine TMKK galakontserdil Estonia kontserdisaalis ja Metodisti kirikus.

Koormeistritöö 2014. a:
• MustonenFesti kontsert „In memoriam John Tavener” Nigulistes
Ellerheinaga;
• Ellerheina esinemine ERSO hooaja avakontserdil Estonia kontserdisaalis
(Veljo Tormis „Luigelend”);
• TMKK galakontsert Metodisti kirikus (Pärt Uusbergi „Kolm talvepilti”
esiettekanne koos TMKK noortekoori ja sümfooniaorkestriga).
Osalemine rahvusvahelistel konkurssidel:
• 53. rahvusvaheline C. A. Seghizzi koorikonkurss Itaalias Gorizias:
Ellerhein võitis Grand Prix’ ja 5 eripreemiat;
• Guido d’Arezzo koorikonkurss Itaalias Arezzos: TMKK noortekoor saavutas I koha naiskooride ja II koht 20.–21. saj muusika kategoorias.
Salvestused 2014. a:
• TMKK noortekoori videosalvestused Eesti muusikuid tutvustava DVD
tarvis (režissöör ja operaator Jüri Tallinn);
• TMKK noortekoori uue CD-plaadi 5 salvestuse seanssi Tallinna Issanda
Muutmise kirikus (helirežissöör Tanel Klesment).
Sündmuste korraldamine:
• koolidevahelise noorte koorijuhtide konkursi korraldamine (õpilane
Ingrit Malleus saavutas I koha);
• laulupeo lastekooride dirigendina viis Ingrid Kõrvits läbi 31 laulupeo
eelproovi, XXVI üldlaulupeo kontserdil dirigeeris Olav Ehala laulu „Laul
inimlikkusest”;
• 2014 aprillis esines ettekandega „Kodaly meetodi kasutamine Eestis”
rahvusvahelisel muusikahariduse konverentsil VOICE Budapestis.
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KÜLLI LOKKO
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
Külli Lokko (1957) lõpetas 1983. a Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuurhariduse erialal, kus õpitud lisaerialaks oli koorijuhtimine. 1989. a alustas
ta Põlvas tööd tütarlastekooriga. 2006. a asutas ta E STuudio tütarlastekoori, millest on tänaseks saanud E STuudio noortekoor. Ta on asutanud
E STuudio kammerkoori ning olnud selle dirigent. Külli Lokko juhib ka MTÜ
E STuudio kontserttegevust. Alates 2010. a töötab Külli Lokko H. Elleri nim
Tartu Muusikakooli Noorteosakonna kooristuudio juhataja ja dirigendina.
Kooristuudios töötavad lastekoor ja tütarlastekoor. Ta on ka Elleri kooli
segakoori, Elleri kontsertkoori ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse noortekoori
dirigent.
Külli Lokko juhendatav E STuudio noortekoor võitis Iirimaal Corkis maailma
ühel mainekamal rahvusvahelisel koorikonkursil esikoha 11 koori hulgas.
Lisaks Eestile osalesid koorid ka Indoneesiast, Soomest, Hong Kongist,
Saksamaalt, Iirimaalt, Valgevenest, Kanadast ja Sloveeniast. E STuudio
noortekoor esines Corkis ka kuuel kontserdil.
Koor on koos laulnud pea kaks aastat, kuid saavutanud selle ajaga Eesti
koorimaastikul väga arvestatava taseme. Hetkel Tartus tegutsevas kooris
on lauljaid üle kogu Eesti.
Veebruaris esines E STuudio tütarlastekoor Külli Lokko juhatusel Vanemuise
kontserdimajas Heini Vaikmaa autorikontserdil, märtsis tegi noortekoor
kaasa kontsertprogrammis „Tule ja jää”, juunis esineti „Põlva päevadel”,
augustis esines noortekoor Heino Ridbcki mälestuspingi avamisel, oktoobris
esines noortekoor koos Tallinna Ülikooli kammerkooriga Niguliste kirikus.
E STuudio noortekoor valiti maailma nelja koori hulgast esinema 2015. a
märtsis New Yorgis toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil legendaarses
Carnegie Hallis. E STuudio on valitud ka kooriks, kellele Bostoni helilooja
Justin Casinghino kirjutab laulu. Valik tehti demomaterjali põhjal paljude
kooride hulgast.
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VERONIKA PORTSMUTH
Esitaja: Euroopa Kultuuripealinna Segakoor
Veronika Portsmuth (1980) lõpetas 1998. a Tallinna Muusikakeskkooli Evi
Eespere dirigeerimisklassis ning EMTA Kuno Arengu ja Tõnu Kaljuste juhendamisel. 2014. a kevadel kaitses ta esimese eestlasest koorijuhina Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias doktorikraadi teemal „Harmoonilise analüüsi
rollist võimalike intonatsiooniprobleemide lahendamisel kaasaegses koorimuusikas”. Portsmuthi uurimustöö teema on pakkunud huvi ka väljaspool
Eestit: 2014. a septembris andis ta loengu kaasaegse koorimuusika intonatsiooni teemadel Põhjamaade koorijuhtide seminaril Soomes. Laiemale publikule tegi Portsmuth 2014. a muusika-teemalisi ettekandeid konverentsidel
EXEX (mai 2014) ja TedX Tartu (november 2014).
Käesoleval ajal töötab Portsmuth Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koori
dirigeerimise õppejõuna ning juhendab esimese kursuse muusikapedagoogide koori ning praktikakoori. Samuti töötab ta erinevate projektide raames
EMTA segakooriga (2014. aastal C. Kreek „Requiem”, J. S. Bach „Johannese
passioon”, valmistumine vabariiklikuks koorijuhtide konkursiks jt). Tema
juhendatavatest tudengitest on suurema tähelepanu pälvinud 2014. a VI
Eesti noorte koorijuhtide konkursil finaali jõudnud II kursuse koorijuht
Mai Simson.
Veronika Portsmuth on ka Eesti Kooriühingu mentor. 2014. a juhendas ta
töötubasid Hiiumaal ja Tartus, samuti organiseeris koorilauljatele ühepäevase meistriklassi dirigent Dominic Peckhami juhendamisel koos London
Oriana Choir’iga. Ta töötas Alo Mattiiseni Muusikapäevade konkursi žüriis
Jõgeval (märts 2014), oli Nõmme Laululapse žürii esimees (märts 2014) ja
Valgas esmakordselt toimunud pop-jazz koorikonkursi „Lauluragin” žürii
esimees (oktoober 2014).
2014. a veebruaris tõi Veronika Portsmuth, olles nii produtsent, kunstiline
juht kui dirigent, välja Helena Tulve kaasaegse kammerooperi Sei Shonagoni
tekstile „It Is Getting So Dark”, mis pälvis positiivse tähelepanu uudse lavastuse poolest. Teos on kirjutatud 14 naishäälele (koorile) ja instrumentidele,
mis on oma materjalilt kaasaegse vokaalmuusika meisterlikumaid kompositsiooniväljendusi kogu maailmas.
Kooridirigendina on ta 2014. a jätkanud tööd Euroopa Kultuuripealinna
Segakoori juures, kellega võeti osa juulis Maailma Koorimängudest Riias
ning pälviti hõbemedal segakooride tšempionide kategoorias.
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Koor andis oma panuse ka XXVI üldlaulupeo TuleTulemise teekonnal. Samuti
juhatas ta Kammernaiskoori Miina, Eesti Advokatuuri Koori ja vokaalgruppi
Ring.
Erialase enesetäiendusena osales Portsmuth 2014. a juulis maestro Frieder
Berniuse (Saksamaa) meistriklassis Prantsusmaal, kus ta valiti rahvusvahelises kõrgetasemelises seltskonnas 40-st dirigendist kaheksa parima hulka
ning pälvis võimaluse juhatada avalikul kontserdil professionaalset Stuttgardi
kammerkoori.
Portsmuth jätkas 2014. a oma tööd Eesti Segakooride Liidu esimehena,
selle aja jooksul on liidu arengu seisukohalt olulise punktina kinnitatud
selle arengukava ning suunad 2020. aastani. On algatatud uusi tegevussuundi, millest ühena on ellu kutsutud lauljate koolitamisele suunatud
suvekool Haapsalus, kus sel aastal kanti ette Lilyan Kaivi juhatusel Antonio
Vivaldi „Gloria” ja Risto Joosti juhatusel Arvo Pärdi „Te Deum”. Koolituste
raames on Portsmuthi algatusel pop-jazz vokaalkoolitust käinud Eestis
tegemas hinnatud ja kogu maailmas nõutud Taani vokaalsolist Line Groth
Riis (veebruar 2014).
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ELMO TIISVALD
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Elmo Tiisvald (1967) alustas muusikaõpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis
viiuli erialal Tiiu Päeske juures. Ta lõpetas Eesti Muusikaakadeemia
1993. a professor Ants Üleoja kooridirigeerimise klassis ja 2003. a orkestridirigeerimise erialal Paul Mägi ja Roman Matsovi klassis. Täiendanud end
dirigendina Stuttgardi Bachi akadeemias John Eliot Gardineri ja Helmuth
Rillingi meistrikursustel ning Sylvian Camberlingi, Jorma Panula ja Neeme
Järvi meistriklassides.
1992-1995 töötas ta Eesti Filharmoonia Kammerkooris laulja, koormeistri
ja dirigendina ning Eesti Muusikaakadeemias õppejõuna. 1991. a asutas
Tallinna Rahvusvahelise Orelifestivali Oratooriumikoori ja 1996. a Tallinna
Kontserdikoori. Aastal 1995 alustas Elmo Tiisvald tööd dirigendina
Rahvusooperis Estonia, 1998-2009 juhtis peakoormeistrina Rahvusooper
Estonia ooperikoori. Ta on ette valmistanud rohkem kui 30 vokaalinstrumentaalset suurvormi, ligi 35 ooperit, 4 operetti ja 6 muusikali. Käesoleval
ajal töötab ta vabakutselise dirigendi, repetiitori, pedagoogi ja lisaks ka
kutselise lauljana A. Schönbergi kooris, Euroopa Kooriakadeemias ja Eesti
Filharmoonia Kammerkooris. Aastast 2011 on tema tegevusse lisandunud
ka Eesti Kontserdi Oratooriumikoori olulisemate suurvormide ettevalmistamine - neist töödest märkimisväärseim oli 2012. a plaadifirmale Virgin
Classic Šostakovitši kantaatide salvestuse läbiviimine koostöös ERSO ja
Paavo Järviga.
Lisaks juhatanud kontserte Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Tallinna
Barokkorkestri, Pärnu Linnaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori,
Eesti Raadio Segakoori, Eesti Rahvusmeeskoori, Tallinna Rahvusvahelise
Orelifestivali koori ja Rahvusooper Estonia ooperikooriga. Rahvusooperis
Estonias on ta dirigeerinud nii oopereid, ballette kui ka muusikale. Juhatanud
mitmetel muusikafestivalidel nii Eestis, Soomes, Rootsis, Venemaal kui ka
Saksamaal.
Elmo Tiisvaldi töö orkestridirigendina 2014. a:
• „Opereti lummuses” koostöös Pärnu Linnaorkestri ja Pärnu
Kammerkooriga: kuld- ja hõbeajastu operetihittide salvestus ja CD
väljaandmine;
• Olav Ehala muusikali „Arabella” dirigendi ja muusikalise juhi töö Birgitta
festivali lavastuses ning CD salvestus koostöös Üle-eestilise Noorte
Sümfooniaorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga.
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Töö kooridirigendina:
• Eesti Rahvusmeeskoori juubelihooaja kontsertide raames Aleksandr
Gretšaninov 150: Gretšaninovi „Kesköine jumalateenistus” kontserdid
2014. a mais Tapa Jakobi kirikus, Mustvee kirikus, Narva Aleksandri
kirikus, Peterburi Jaani kirikus;
• Rahvusooper Estonia ooperikoori hingedepäeva kontsert Tallinna Jaani
kirikus.
Peamised lavamuusika koormeistritööd Rahvusooper Estonia
ooperikooriga:
• Nikolai Rimski-Korsakovi ooper „Snegurotška”, kontsert-ettekanne
2014. a novembris Estonia kontserdisaalis;
• Gaëtano Donizetti ooper „Armujook”, esietendus 15. mail 2014
Rahvusooperis Estonia;
• Imre Kálmáni „Tsirkusprintsess”, esietendus 29. detsembril 2014
Rahvusooperis Estonia.
Orkestreeringud ja kooriseaded:
• Aleksandr Gretšaninovi eepilise a cappella kooritsükli „Kesköine
jumalateenistus” meeskooriseaded Rahvusmeeskoorile tähistamaks
Gretšaninovi 150. sünniaastapäeva;
• Carl Zelleri operett „Linnukaupleja”, I vaatuse finaali seaded sümfooniaorkestrile ja koorile kuld- ja hõbeajastu operetihittide CD „Opereti
lummuse” salvestuseks;
• laulu „Minu maa” segakooriseade (muusika Urmas Kõiv, sõnad Anneli
Kõiv).
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MIKK ÜLEOJA
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Mikk Üleoja (1970) on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia 1997. a prof
Ants Üleoja dirigeerimisklassis ja kaitsnud samas muusikamagistri kraadi
2004. a (juhendaja prof Toomas Siitan). Mikk Üleoja on laulnud Maailma
Noortekooris (1989–1992), Eesti Rahvusmeeskooris (1994–1996) ja Eesti
Filharmoonia Kammerkooris (1996–2000) ning gregooriuse laulu ansamblis
Vox Clamantis (1998-2011).
Mikk Üleoja on olnud Püha Miikaeli poistekoori dirigent, kammerkoori
Mattone ja Kaarli koguduse kontsertkoori peadirigent ning õpetanud
dirigeerimist Viljandi Kultuuriakadeemias. Aastatel 1998–2011 oli ta Eesti
Filharmoonia Kammerkoori koormeister. Alates hooajast 2011/2012 on Mikk
Üleoja Eesti Rahvusmeeskoori kunstiline juht ja peadirigent.
Mikk Üleoja dirigeerimisel on seni ilmunud viis plaati, sh album „Ma tulen
taevast ülevalt” (2005) Cyrillus Kreegi loominguga Kaarli koguduse kontsertkoori esituses. Eesti Filharmoonia Kammerkooriga on ta salvestanud plaadi
„Luule, see ei tule tuulest” (2007) Mart Saare kooriloominguga ja Jüri Reinvere
„Requiem” (2009). Mart Saare plaadi eest sai ta Eesti Kultuurkapitali 2007. a
preemia ning salvestis nimetati aasta parimaks kooriplaadiks.
2014. a kevadel valmis koos Eesti Rahvusmeeskoori ja tšellist Allar Kaasikuga
Galina Grigorjeva autoriplaat „In Paradisum”, väljaandmisküps on muusikaline materjal Giovanni Gabrieli motettide ja Giovanni Bonato teostega CD
tarvis. Ka on Mikk RAMiga rikastanud meeskoorirepertuaari uudisteostega nii
Eestist kui ka mujalt: 2014. a toimus RAMil tema juhatusel 12 originaalteose
ja meeskooriseade esiettekannet. Enamuse kontsertidest salvestas või kandis
üle Klassikaraadio, Grigorjeva muusika kontserdi vahendas EBU. RAM 70
raames anti hulgaliselt erinevate kavadega kõrgetasemelisi kontserte üle Eesti.
6.-13. augustini 2014 toimus Soulis X Maailma Koorimuusika Sümpoosion maailma suurim ja olulisim koorimuusikasündmus, mille raames toimusid
õpitoad, kontserdid, ümarlauad, loengud ja EXPO. Sümpoosionil tegi
ettekande balti ja skandinaavia muusikast Mikk Üleoja.
Laulupeo dirigendipulti astus Mikk Üleoja esmakordselt 2009. a, XXVI üldlaulupeol oli ta meeskooride dirigent-liigijuht ja kontserdi „Aja puudutus”
valiksegakoori dirigent.
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AASTA
DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA

MALLE NÖÖP
Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit
Malle Nööp (1967) on lõpetanud Tartu Pedagoogilise Kooli muusikaõpetajana, edasi õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, kust
on saanud magistrikraadi muusikaõpetajana, ning täiendanud end Eesti
Muusikaakadeemias. Praegu on ta Paide Gümnaasiumi muusikaõpetaja
ja koorijuht, kes on paistnud silma 2014. a oma tegevuse ja saavutustega.
Ta töötab nelja kooriga, kes kõik pääsesid ka laulupeole: 1. klassi mudilaskoor,
2.-5. klassi mudilaskoor, poistekoor ja Paide meeskoor. Lisaks juhendab ta
kuut rahvatantsurühma ning töötab Paide Gümnaasiumis ka ansamblite
ja solistidega.
„Malle Nööp on pika aja jooksul säilitanud ja arendanud Eesti rahvakultuuri
Järvamaal ja Paide linnas eriti. Ta on aastaid juhatanud ja juhendanud oma
vabast ajast arvukaid laulu-, tantsu- ja liikumiskollektiive Paide linnas. Paide
meeskoori eesotsas on ta juba 2005. aastast.
Käesoleval aastal pääses tema käe all üldlaulu- ja tantsupeole neli koori ja
kuus tantsukollektiivi. Paide Gümnaasiumi poistekoori juhendades kasvatab
ta noortes meestes au- ja kohusetunnet, kodumaa-armastust ja õigeid Eesti
meheks olemise väärtusi,” kirjeldatakse Malle Nööpi maakonna ajalehes
Järva Teataja.
2014. a autasustati teda Paide linna vapimärgiga, 2011. a omistati talle
Kultuurkapitali aastapreemia, teda on tunnustatud paljude tänukirjadega.
Malle Nööp on alates 2014. a Järvamaa muusikaõpetajate ainesektsiooni
juhataja ja EMÕ Liidu volikogu liige.
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KÜLLI OVIR
Esitaja: Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus
Külli Ovir (1964) on maakondliku ühenduse liige alates 2004. a, samal aastal
asus ta tööle Harju maakonda Raasiku valda Aruküla Põhikooli ja Pikavere
Lasteaed-Algkooli muusikaõpetaja ja kooridirigendina. Hiljem lisandus ka
Rae Huvialakool, kus ta on laulustuudio õpetaja.
2014. a pääsesid üldlaulupeole Külli juhendatud Aruküla Põhikooli mudilas-,
laste- ja poistekoor. Harjumaa vokaalansamblite konkursil saavutasid tema
juhendatud ansamblitest Pikavere poisteansambel II koha, Rae Huvialakooli
ansambel Mimmud III koha, Rae Huvialakooli neidude ansambel I koha,
lisaks omistati talle õpetaja eripreemia, Harjumaa Laululaps 2014 II koht
ja pääs „Laulukarussellile”.
Õpetaja Külli Ovir ise leiab, et tema suurim tulemus on rõõmsad lapsed
muusikatundides ja lauluproovides ning nende tahe teha muusikat. Kõigi
tulemuste taga on toetavad lapsevanemad, tugisüsteemid, professionaalsed
muusikutest kolleegid.

ANNE PÄÄSUKE
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Anne Pääsuke (1958) on lõpetanud G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja
töötab aastast 1987 Ridala Põhikooli muusikaõpetajana. Ta on Läänemaal
tuntud noorte laulusolistide õpetajana. Kuigi Ridala Põhikool on üks väiksemaid põhikoole Eestis, tegutsevad seal nii mudilas- kui ka lastekoor. Lisaks
juhendab Anne Pääsuke aastast 1999 Haapsalus oma muusikastuudiot
DO-RE-MI, mille mudilas- ja lastekoor kuuluvad Eesti paremikku ja mille
töös osaleb ligi sadakond õpilast.
Anne Pääsukese õpilased on esinenud edukalt ka solistide ja ansamblite
võistulaulmistel, sealhulgas „Laulukarussellil” ja saates „Kaks takti ette” ning
Alo Mattiiseni nim üle-eestilisel ansamblite konkursil. 2013. nimetati Anne
Pääsuke Läänemaa kultuuripärliks.
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2014. a üldlaulupeol osales ta mitme kooriga: Ridala Põhikooli mudilas- ja
lastekoor, Haapsalu laulustuudio DO-RE-MI mudilas- ja lastekoor ning
Ridala Põhikooli ja Haapsalu laulustuudio ühendatud poistekoor. Kevadistel
ettelaulmistel said kõik tema koorid kõrgeid hindeid.

ELO ÜLEOJA
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Elo Üleoja (1963) on lõpetanud 1982 Tallinna Muusikakeskkooli klaveri- ja
koorijuhtimise erialal ning 1987 Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhina, õppis 1996-2000 sealsamas magistrantuuris. Praegu on ta Rakvere
Reaalgümnaasiumi mudilaskoori, lastekoori, poistekoori, segakoori ja tütarlastekoori dirigent, kammerkoori Solare, meeskoori Kaevur ja Kirderanniku
koori dirigent. 2014. aastal toimunud XXVI laulupeol oli ta lastekooride
liigidirigent, juhatades Veljo Tormise kolme laulu „Vanavanemate viisivakast”.
Elo Üleoja oli Eesti Segakooride Liidu korraldatud Miina Härma 150.
sünniaastapäevale pühendatud koorikontsertide kunstiline juht. Kontserdid
toimusid veebruaris Vanemuise kontserdimajas ja Estonia kontserdisaalis.
Tartus esines 11 ja Tallinnas 12 koori, seega oli nendel kontsertidel Miina
Härma tähtpäeva tähistamas 23 Eesti kõrgetasemelist koori.
Elo Üleoja tõi XXVI üldlaulupeole 7 koori.
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AASTA ORKESTRIDIRIGENT

MARGUS KASEMAA
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
Margus Kasemaa (1968) on lõpetanud Tartu Karlova Gümnaasiumi, Heino
Elleri nim Tartu Muusikakooli ning 1997. a Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
klarneti ja puhkpillidirigeerimise erialal. Alates 1988 on Margus Kasemaa
Puhkpilliorkestri Tartu klarnetimängija ja solist, alates 1991 dirigent ja
alates 1994 kuni tänaseni peadirigent. Puhkpilliorkester Tartu on Tartu
linna esindusorkester ja üks tegusamaid orkestreid kogu vabariigis. Aastas
on orkestril kuni 40 esinemist, seda nii Tartu linnas ja maakonnas, aga ka
mujal Eestis.
Korduvalt on orkester Margus Kasemaa juhatusel esindanud Eesti puhkpillimuusikat välismaistel festivalidel: Lätis, Soomes, Saksamaal, Itaalias ja
Ungaris. 1996. a sai Margus Kasemaa I koha Eesti noorte puhkpilliorkestrite
dirigentide konkursil.
1998 asutas Margus Kasemaa orkestri juurde puhkpillistuudio, 2000. a käivitas
Tartu promenaadimuusika sarja „Emajõe suvi”, 2005. a hakkas korraldama
rahvusvahelist puhkpillifestivali „Mürtsub pill”. Kõik need ettevõtmised on
tänaseni püsima jäänud. Festival „Mürtsub pill”, mille kunstiliseks juhiks
ja korraldajaks Margus Kasemaa algusest peale on, toimus sel aastal juba
10. korda. Festivali raames toimusid kontserdid ja õpitoad ning tegutses
festivaliklubi. Esinejateks olid Tartu ja Tartumaa orkestrid, külalisorkestrid
kõikjalt Eestist ja ka neljast välisriigist.
Margus Kasemaa oli 2009. ja 2014. a Tartu laulupeo puhkpilliorkestrite liigijuht ning 2009. a Tallinna laulupeo puhkpilliorkestrite dirigent. 2004. a pälvis
Puhkpilliorkester Tartu aasta puhkpilliorkestri tiitli. Orkestri mängukavasse
kuuluvad teosed sümfoonilisest muusikast tantsulugudeni.
Margus Kasemaa ettevõtmisel tegutseb orkestri juures ka rivitrummide
ansambel. Ta on suvistele festivalidele kaasanud kõik Tartumaa orkestrid,
mis on aktiviseerinud ka väiksemate orkestrite tegevust. Rõhutada tuleks
Margus Kasemaa tööd noortega, et tagada orkestritele järelkasv. Margus
Kasemaa tegutseb puhkpilliõpetajana ka Tartu kahes koolis. Ta on kirjastanud
mitmeid uusi orkestrinoote ja korraldanud rohkearvulisi kontserte, mis on
tavapäraselt olnud publikurohked.
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TARMO KIVISILLA
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Tarmo Kivisilla (1972) on Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestri peadirigent. 2014. a oli ta üliõpilaslaulupeo Gaudeamus kunstilise toimkonna liige
ja puhkpilliorkestrite üldjuht.
Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester on 2014. a esitanud mitu kontsertetendust: „Lottemaa kevadpidu”, „Piip ja Tuut piparköögis” ning T-Teatri ja
TTÜ puhkpilliorkestri kontsertetendus.
Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester andis traditsioonilised uusaastakontserdid Tallinnas ja Sillamäel. Orkester osales üliõpilaslaulupeol
Gaudeamus ja laulupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg”.

BERT LANGELER
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Bert Langeler (1962) on Viljandi Muusikakooli Puhkpilliorkestri dirigent
alates 2008. a. Tema tegevuse tulemusena on Viljandis õpilaste kaasamine
puhkpilliorkestrisse olnud muljetavaldav.
Orkestriproovid on puhkpilliõpilaste õppetöö üks osa ning toimuvad
tunniplaani alusel kord nädalas. Orkestriliikmeid on sel õppeaastal 45,
enamus neist muusikakooli vanema astme õpilased (III klass kuni lisaaste),
kuid mängijaid on ka väljaspoolt muusikakooli.
2008. a loodi Bert Langeleri juhtimisel ka noorema astme orkester (orkestriliikmeid 35), kus koosmängukogemusi omandavad I – III klassi puhkpilliõpilased ja puhkpillistuudio.
Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkestril on seoses Bert Langeleri heade
kontaktidega välismaal huvitavad kontsertreisid ja hea repertuaar.
Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester pälvis 2014., 2011. ja 2009. a Tallinnas
Estonia kontserdisaalis aset leidnud võistumängimisel Eesti noorteorkestrite
konkursil EST-NOK oma vanuseklassis esikoha.
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Alates 2013. a on Bert Langeler Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri
(VOP) peadirigent ja juhatanud orkestrijuhtide puhkpilliorkestrit Soomes
Järvenpääl Põhjamaade rahvusvahelisel puhkpillimuusika konverentsil.
Bert Langeler on valitud 2013-2019 maailmaorganisatsiooni WASBE (World
Association for Symphonic Bands and Ensembles) juhatuse liikmeks ja ta
on Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse liige.

HANDO PÕLDMÄE
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
2014. a juhatas Hando Põldmäe (1971) mitmeid kontserte Politsei- ja
Piirivalveorkestriga, VOPiga, Harjumaa Keelpilliorkestri ja Harjumaa
Sümfooniaorkestriga. Kooridest tehti koostööd Raadio Laste Laulustuudioga,
Püha Miikaeli poistekooriga, segakooriga Akord ja Chorus Menticusega,
Maksu- ja Tolliameti segakooriga ning naiskooriga Gaudete, Tallinna Ülikooli
meeskooriga.
Solistidest ja ansamblitest tegi ta koostööd Jassi Zahharovi, Andreas Lendi,
Kristel Pärtna, Kristina Vähi-Mateseni, Sofia Rubina, Jason Hunteri, Mari
Kalkuni, Ruslan Trochynskyi, Tanja Mihhailova, Tõnis Mägi, Sandra Nurmsalu
ja Getter Jaaniga, lisaks ansamblitega RoToRo, Atlas, Suprjadki, Singer-Vinger
ja Kõrsikud.
Hando Põldmäe tellis sel aastal uudisloomingut või seadeid Timo Steinerilt,
Pärt Uusbergilt, Urmas Sisaskilt, Tõnis Kõrvitsalt, Tonio Tamralt, Ülo Krigulilt
ja Kristo Matsonilt. Samuti osales Hando Põldmäe 2014. a laulupeo ettevalmistusprotsessis ning juhatas laulupeol puhkpilliorkestreid.
Oktoobris 2014 anti Hando Põldmäe juhatusel välja CD plaat „Eesti capriccio”,
millele on salvestatud 2007-2013. a Politsei- ja Piirivalveorkestrile eesti
heliloojate poolt kirjutatud teosed. Märtsis juhatas ta Soomes Järvenpääl
Nordic Wind Conference’il VOPi kontserdikavas eesti ja soome muusikat,
oktoobris toimus kontsert Lätis, Daugavpilsis kohaliku puhkpilliorkestriga,
kus osalesid dirigendid Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Israelist.
Hando Põldmäe kuulus ka Eesti noorte puhkpilliorkestri dirigentide konkursi
korraldustoimkonda ja osales žürii töös.
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PRIIT SONN
Esitajad: Tartu Valla Muusikakool, Väägvere Pasunakoor, H. Elleri nim
Tartu Muusikakool
Priit Sonn (1969) lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia trompeti erialal
1998 (dots Aavo Ots) ja samas magistrantuuri interpretatsioonipedagoogika erialal 2005 (A. Ots). Aastatel 1993-1999 töötas ta trompetistina Eesti
Politseiorkestris ja Eesti Kaitseväe orkestris. 1999. a-st töötab H. Elleri nim
Tartu Muusikakoolis vaskpilliõpetaja ja ansambli- ning orkestrijuhina (omab
õpetaja-metoodiku ametijärku) ja 2006. a-st EMTA Tartu filiaalis lektorina.
Priit Sonni õpilased ja orkestrid on korduvalt edukalt osalenud rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel. Ta on olnud mitme orkestri dirigent:
Eesti Noorte Kontsertorkester, Väägvere Pasunakoor, Eller Brass, Elleri kooli
puhkpilliorkester, Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester, Eesti Noorte Brass,
Wõro Fanfare.
Priit Sonn viib pidevalt läbi meistrikursusi ja täiendkoolitusi EMTA rahvusvahelistel trompetipäevadel, H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis, Võru vaskpillipäevadel, Suure-Jaani Trompeti Suveakadeemias jm. 2011. a oktoobris
viibis ta J. Vitolsi nim Läti Muusikaakadeemia kutsel Riias Balti riikide
puhkpillidirigentidele ja ansamblijuhtidele korraldatud foorumil, kus viis
läbi meistrikursuse ning dirigeeris J. Medinši nim Riia I Muusikakeskooli
puhkpilliorkestrit, 2012. a Läti Riikliku Ülikooli puhkpilliorkestrit.
Priit Sonn kuulus 2003-2009 Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatusse ja on
orkestrijuhtide kutsekomisjoni liige.
Priit Sonn pävis Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendiumi 2012. a ning
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogistipendiumi 2014.
2014. a saavutused:
• Eesti Noorte Kontsertorkester - I koht ja kulddiplom Eesti noorteorkestrite konkursil EST-NOK 2014 Estonia kontserdisaalis;
• Eesti Noorte Kontsertorkester - esinemine WASBE (World Assocation
for Symphonic Bands and Ensembles) kongressi lõppkontserdil Ungaris
Debrecenis;
• Tartu laulupeo puhkpilliorkestrite üldjuht;
• Eller Brass - finalist rahvusvahelisel konkursil, „Young Performers”
Chieris (Itaalia);
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•
•

Elleri nim Tartu Muusikakooli puhkpilliorkester - osalemine rahvusvahelises koolitusprogrammis „Balti puhkpillikool” Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias;
Väägvere Pasunakoor - orkestri 175. juubelikontsert Kõrveküla Põhikooli
saalis.

TÕNU SOOSÕRV
Esitaja: Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkester
Tõnu Soosõrv (1946) on lõpetanud 1970. a Tallinna Muusikakooli kiitusega trombooni erialal; õppinud Moskva Gnessinite nim Riiklikus
Muusikapedagoogika Instituudis trombooni ja lõpetanud selle õppeasutuse 1975. a pedagoogi, solisti ja puhkpilliorkestri dirigendina. 2002. a sai
ta magistrikraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis („Hingamine tromboonimängul: erinevad teooriad ja nende analüüs. Vaskpillimängu õpetamise
hetkeseis Eesti muusikakoolides”).
Peale sõjaväeteenistust (1965-1968) töötas T. Soosõrv vaskpilliõpetajana ja
orkestrijuhina Tallinna 21. Keskkoolis ja J. Tombi nim Kultuuripalee noorte
puhkpilliorkestris. Alates 1972. a töötas ERSO tromboonimängijana kuni
pensionile jäämiseni 1998. a.
Alates 1973. a töötas Soosõrv trombooni ja tuuba õpetajana G. Otsa nim
Tallinna Muusikakoolis, hiljem ka puhkpillimängu metoodika ja puhkpilliorkestri dirigeerimise õpetajana; aastatel 1998-2004 täitis ka puhkpilliosakonna juhataja kohustusi. Alates 1998. a töötab ta Märjamaa Muusika- ja
Kunstikooli vaskpilliõpetajana. Vahepealsetel aastatel on ta seotud olnud
ka Maardu Linnaorkestriga ning Saue Muusikakooliga. Lektori ja õpetajana on ta osalenud mitmetel puhkpillimängu kursustel (Põltsamaa noorte
puhkpillimängijate suvekoolis, Nõmme pasunapäevad); lugenud vaskpillimängu metoodikat ja õpetanud trombooni Tallinna Pedagoogikaülikoolis,
juhendanud metoodika-alaseid üliõpilastöid nii TLÜs kui EMTA täienduskoolituskeskuse juures.
Tõnu Soosõrv on 1999. a moodustatud Rapla Maakonna Noorte
Puhkpilliorkestri dirigent ja kunstiline juht ning on osanud sellest luua
üksmeelse ja heatasemelise üksuse. Ta on valinud repertuaari mitmekesist
orkestrimuusikat klassikast popini, vajadusel orkestri koosseisu arvestades
ka ise seadeid tehes. Ka on toonud ta kollektiivi ette mitmeid huvitavaid
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külalisdirigente (V. Rüütelmaa, B. Langerer, A. Oidekivi, H. Põldmäe, R.
Jõgi). Kollektiivist välja kasvanud noor tunnustatud helilooja Pärt Uusberg
on ütelnud, et just Tõnu Soosõrve tegevus kollektiivi juhina innustas teda
15 aastat tagasi muusika juurde jääma. Praegu on Tõnu sageli usaldanud
dirigendikepi veel ühele Rapla maakonna noorele – Eidaperest pärit G. Otsa
nim Tallinna Muusikakooli trompetiõpilasele Silver Niinemetsale.
Tõnu Soosõrve juhendamisel on Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkester
võtnud osa kõigist oma tegutsemisajal toimunud laulupidudest, esinenud
Saksamaal Kaiserslauterni maakonnas, Peterburis, Lätis Madonas ning
Ungaris Euroopa Muusikakoolide Liidu poolt korraldatud festivalil.
Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkestri 15. koosmusitseerimise aastat
tähistav kontsert toimus 6. aprillil 2014 Rapla Kultuurikeskuses, pälvides
rohkearvuliselt kuulajaskonnalt tuliseid aplause ja asjatundjatelt tunnustavaid hinnanguid.
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HENRI CHRISTOFER AAVIK
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Henri Christofer Aavik (1995) alustas muusikaõpinguid Tabasalu
Muusikakoolis, kus õppis 2003-2011 trompeti erialal (õp Valdo Rüütelmaa)
ja 2008-2011 valikainena dirigeerimist (õp Valdo Rüütelmaa). Alates 2011.
aastast õpib ta Tallinna Muusikakeskkoolis muusikateadust ja trompetit (õp
Aavo Ots), alates 2012. a on Jorma Panula noorte dirigeerimisklassi õpilane
Sibeliuse Akadeemias Soomes.
Ta on täiendanud ennast Balti Puhkpillikoolis (dirigeerimine, õp Janis Purinš,
Aavo Ots, Valdo Rüütelmaa jt), Adán Delgado Illada (Hispaania) meistriklassis
(trompet) ning puhkpillimängijate, lauljate ja dirigentide suveakadeemias
Võsu Viis (õp Endel Nõgene, Joop Boerstoel, John Stanley, Danny Oosterman,
Marc Lange, Arild Andersen). 2009. aastal osales Henri Christofer Aavik
Paavo Järvi dirigeerimise meistriklassis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
vabakuulajana.
2014. a veebruaris juhatas ta kontsert-jumalateenistusel Viljandi
Baptistikoguduses Tallinna Kalju Baptistikoguduse Kammerorkestrit. Kavas
olid Purcelli, Tšaikovski, C. P. E. Bachi ja J. S. Bachi teosed. Maikuus esitas
ta Kalju Baptistikoguduse orkestri ja kooriga J. S. Bachi Orkestrisüiti nr 2
h-moll, Verdi „Orjade koori” ooperist „Nabucco” ja Vivaldi „Gloriat”. Augustis
juhatas ta kontserdil ,,Nooruse hääled Võru Kandles — Võru 230” VIII Aavo
Otsa trompeti suveakadeemia brassi. Kavas oli Felix Mendelssohn-Bartholdy
„Preestrite sõjamarss” muusikast näidendile „Athalie”.
Septembris saavutas Henri Christofer IV Eesti noorte puhkpilliorkestrijuhtide konkursil I koha ning juhatas finalistide kontserdil Politseija Piirivalveorkestrit. Oktoobris dirigeeris ta Eesti Noorte Kontsertorkestrit
IX Balti Puhkpillikooli lõppkontserdil ning TMKK õpilastest ja külalistest
koosnevat ooperiorkestrit Tallinna Muusikakeskkooli 51. lennu ooperiprojekti, Mozarti singspiel’i „Bastien ja Bastienne” etendustel. Solistideks olid
Liisi Promet (sopran), Heldur-Harry Põlda (tenor) ja Hains Tooming (bass).
Novembris juhatas ta kontsert-jumalateenistusel Oleviste kirikus ühendpuhkpilliorkestrit (Oleviste, Hageri, Kose ja Rapla puhkpilliansamblid ning
Tallinna Tuletõrjeühingu Brass). Esitati Cyrillus Kreegi ,,Kui suur on meie
vaesus” Peeter Saani seades.
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RIIVO JÕGI
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Riivo Jõgi (1987) sai muusikalise alghariduse Põlvas klaveri erialal (õp Juta
Ojala) ja kõrghariduse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias dirigeerimise
erialal (prof Toomas Kapten). Ta on dirigent, pianist, helilooja ning arranžeerija, kes iganädalaselt juhendab erinevaid kollektiive üle terve Eesti: Nõmme
Muusikakooli sümfooniaorkester, Põlva Muusikakooli keelpilliorkester, Põlva
Linna puhkpilliorkester, erinevad vokaalansamblid ja -koosseisud. Põlva ja
Räpina muusikakoolides on ta laulusolistide ning rütmimuusika klaveriõpetaja. Lisaks juhatab ta Eesti Noorte Puhkpilliorkestrit (ENPO), Põlvamaa
Noorte Puhkpilliorkestrit ning Lõuna-Eesti Noorte Bigbandi.
Aastaid on Riivo Jõgi olnud dirigendiks ka Põltsamaal toimuval Noorte
Puhkpillimängijate Suvekoolis, mis on üks omalaadsemaid ning pikema
ajalooga suvekoole Eestis.
Puhkpillimuusika propageerijana on ta kirjutanud hulgaliselt teoseid, millest
tuntuimaks võib pidada orkestriteost „Meresõit”. Teos kõlas 2014. a laulupeo
„Aja puudutus. Puudutuse aeg” puhkpilliorkestrite repertuaaris. Ühtlasi on
Riivo Jõgi läbi ajaloo üks nooremaid heliloojaid, kes oma teosega laulupeole
jõudnud.
Teist aastat järjest korraldab Jõgi suurt talvekontserti „Taas talv on tulnud”
(sel aastal Põlvas ja Räpinas), kus astuvad üles Põlva Muusikakooli laiendatud keelpilliorkester ning Põlva ja Räpina muusikakoolide laulusolistid
ning -ansamblid.
2014. a osales Riivo Jõgi Ed. Tamme nim Võru Puhkpillifestivalil ja CISM-i
(Confederation Internationale des Societes Musicales) aastakonverentsil
Eesti Noorte Puhkpilliorkestri dirigendina.
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KASPAR MÄND
Esitaja: Kooriühingu muusikanõukogu
Kaspar Mänd (1989) on lõpetanud Vanalinna Hariduskolleegiumi ning
Muusikakooli oboe (õp Kalev Kuljus, Aleksander Hännikäinen) ning koorijuhtimise (õp Hirvo Surva) erialadel. 2012 lõpetas ta Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (dots Hirvo Surva), õppides samas
oboed (dots Nils Rõõmussaar) ning orkestridirigeerimist (prof Paul Mägi).
2012–2013 õppis ta Pariisi Konservatooriumis prof Zsolt Nagy dirigeerimisklassis, praegu jätkuvad õpingud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias prof
Paul Mägi juhendamisel. Ta on osalenud Järvi Suveakadeemias aastatel 2009,
2011 ja 2013 ning Eri Klasi ja Risto Joosti meistrikursustel 2010.
Aastal 2009 kutsus ta kokku segakoori HUIK!, millega on edukalt osaletud
vabariiklikel koorikonkurssidel. 2011. a sügisest on ta kammerkoori Voces
Musicales peadirigent, 2013 sügisest töötab Georg Otsa nim Tallinna
Muusikakooli sümfooniaorkestri dirigendina. 2011. a pälvis ta Gustav
Ernesaksa Fondi õppestipendiumi ja 2012. a Eesti Kooriühingu noore
dirigendi preemia. Kaspar Mänd töötab dirigendina Rahvusooperis Estonia,
kus ta sel aastal juhatas operetti „Savoy ball”, lühiooperit „Pikk jõulueine”
ning ooperit „Prints ja kerjus”.
2014. a oli Kaspar Männil kontsertiderohke. Olulisematena nimetame:
• kontserdid segakooriga HUIK! ja Otsa kooli keelpilliorkestriga Peterburi
Jaani kirikus, Tallinna Katariina kirikus, Karuse kirikus ning Muhu kirikus,
kavas Kreegi vaimulikud rahvaviisid ja Tõnu Kõrvitsa „Kreegi vihik”;
• Tšehhi Janáčeki-nimelise Ostrava Filharmooniaorkestri juhatamine;
• esinemine kontserdil „Miina Härma 150” Estonia kontserdisaalis segakooriga HUIK!;
• kontserdid „Juhan Liiv 150” Eesti Rahvusmeeskooriga Moostes, Alatskivil
ja Kuusalus;
• Otsa kooli sümfooniaorkestri kevadkontsert, kavas Beethoveni
Sümfoonia nr. 3 „Eroica” I osa, Rautavaara Klaverikontsert nr. 1 (terviku
esiettekanne Eestis) ja Haydni Sümfoonia nr. 76;
• Esinemine Pärt Uusbergi autorikontserdil Niguliste kirikus segakooriga
HUIK! ja Otsa kooli keelpilliorkestriga, „Ka üleval on külm” ja „Õhtu ilu”
esiettekanded;
• Gustav Adolfi Orelifestivali avakontsert;
• Naissaare I laulupidu „Paadi puudutus”;
• segakooride juhatamine laulupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg”;
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•
•
•
•
•

Haapsalu keelpillikursuste lõppkontsert, kavas Räätsa, Tšaikovski ja
Mozarti teosed;
Pergolesi „Stabat mater” Kuressaare Laurentiuse kirikus (Janne Ševtšenko,
Juuli Lill ja RO Estonia orkester)
Otsa kooli 95. aastapäeva galakontsert, kavas Tormise „Avamäng nr. 2”,
Tüüri Fagotikontsert, Bachi Klaverikontsert d-moll, Grigorjeva „Palve”,
Kalmani ja Donizetti teosed;
segakoori HUIK! ning Otsa kooli keelpilliorkestri jõulukontserdid Keilas
ja Tallinnas, kavas Poulenci „4 jõulumotetti”, Tubina „Laul lumest” ja
Haydni „Väike orelimissa”;
Eesti Rahvusmeeskoori jõulukontserdid Märjamaal, Tamsalus ja
Tallinnas.

PRIIT RUSALEPP
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Priit Rusalepp (1988) lõpetas 2011. a H. Elleri nim Tartu Muusikakooli
trompeti erialal (õp Johannes Mitt) ning jätkab õpinguid Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias Aavo Otsa juhendamisel. Tema dirigeerimisõpetajad on
olnud Ursula Chillaud, Priit Sonn, Aavo Ots, Jüri Alperten ja prof Toomas
Kapten. A-st 2012 juhatab Priit Rusalepp Tapa Linna Orkestrit, külalisdirigendina on ta juhatanud Eesti Noorte Brassi ja Eesti Noorte Kontsertorkestrit.
Aastal 2012 võitis Priit Rusalepp III koha Tallinnas toimunud rahvusvahelisel
konkursil „Trompetitalendid” ja aastal 2013 II preemia Rimski-Korsakovi
nim puhkpilliansamblite konkursil Peterburis Aavo Otsa trompetiklassi
ansambli koosseisus.
2014. a aprillis andis Tapa Linna Orkester Priit Rusalepa juhatusel kontserdi
aiandus- ja mesindusseltsi hoovis. Kavas olid teosed Eesti heliloojatelt, nagu
Tõnis Kõrvits, Rein Rannap, Priit Raik, Riivo Jõgi, Üle Krigul, Arne Oit ja
Kustas Kikerpuu. Juunis toimunud Virumaa laulupeol „Avage Viru väravad”
oli Priit puhkpilliorkestrite liigijuht ning juhatas laulupeo ühendorkestrit.
Juulis osales Tapa Linna Orkester XXVI laulupeol ja rongkäigus ning Tapa
orkestri dirigendina võttis Priit osa Pühajärve Puhkpillipäevadest, kus juhatas
ka ühendorkestrit.
2014. a saavutas ta III koha Petrozavodskis toimunud rahvusvahelisel konkursil
„Silver Sounds”. Septembris toimunud VI Eesti noorte puhkpilliorkestrijuhtide
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konkursil sai Priit IV koha ja finalistidiplomi. Oktoobris osales ta IX Balti
puhkpillikooli dirigeerimise täienduskoolitusel, kus lektorid olid Aavo Ots,
Priit Sonn ja Valdo Rüütelmaa.
Detsembris toimus Tapa Kultuurikojas kontsert-kino ehk filmiõhtu elava
muusikaga, kus Tapa Linna Orkester Priit Rusalepa juhatusel esitas filmidest
tuttavaid meloodiaid.

KULDAR SCHÜTS
Esitaja: Kooriühingu muusikanõukogu
Kuldar Schüts (1987) on lõpetanud magistrantuuri cum laude Eesti Muusikaja Teatriakadeemias 2012. a emeriitprofessor Ants Üleoja dirigeerimisklassis.
Kooli kõrvalt asus noor dirigent varakult ka „kätt proovima” ja on nüüdseks
Inseneride Meeskoori, EMLS-i üle-eestilise poistekoori Kalev ja Kalamaja
segakoori dirigent ning meesansambli Pikapäevarühm juhendaja. 2009.
a-st kuulub ta Eesti Kammerkooride Liidu juhatusse ning 2013. a-st Eesti
Koorijuhtide Liidu juhatusse. Alates 2011. a-st laulab Kuldar Schüts vanamuusikat ja kaasaegset muusikat viljelevas ansamblis Vox Clamantis.
Kuldar Schüts on juhatanud Türi Kammerkoori, Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoore Primo ja Secundo, Virumaa poistekoori, Tallinna Ülikooli
naiskoori ning segakoori Suisapäisa. Ta on juhendanud vanamuusikaansamblit Lumen Cantus ning on laulnud Nargen Festivali ja Eesti Filharmoonia
Kammerkoori projektides. 2008. aastal pälvis ta Gustav Ernesaksa nimelise
õppestipendiumi. Kuldar Schüts on esinenud solistina Corelli jõulumuusikafestivalil „Kirikupühad Maarjamaal” ning Haapsalu vanamuusikafestivalil.
2014. aastal oli Kuldar Schüts XXVI laulupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg.”
poistekooride dirigent ja juhatas Ülo Vinteri laulu „Hoidkem vaid ühte”. Ta
oli ka Eesti Meestelaulu Seltsi 25. aastapäeva kontserdi kunstiline juht ning
juhatas ühendkoore Järvamaa laulupeol. Kuldari juhendatav meesansambel
Pikapäevarühm saavutas Uno Naissoo nim konkursil II koha. Aasta jooksul
toimusid Kuldar Schütsi juhatusel mitmed kontserdid üle-eestilise poistekooriga Kalev, Kalamaja segakoori ja Inseneride Meeskooriga. Juuli lõpus
osales ta üle-eestilise poistekooriga Kalev Türgis Istanbuli rahvusvahelisel
koorikonkursil, kus saavutati II koht meeskooride kategoorias ja II koht
folkloori kategoorias.
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TIIU SINIPALU
Esitaja: kammerkoor Voces Musicales
Tiiu Sinipalu (1986) alustas dirigenditeed Heino Elleri nim Tartu
Muusikakoolis, kus tema õpetajaks oli Vaike Uibopuu. 2007. a jätkas ta
õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Ants Sootsi käe all. Tiiu Sinipalu
on kammernaiskoori Sireen üks kahest dirigendist ja kunstilisest juhist ning
juhatab ka Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori. Lisaks on ta
ETV Tütarlastekoori koormeister.
2014. a juhatas Tiiu mitmeid kontserdikavasid kõigi kolme koori juures.
Kammernaiskoori Sireen juures juhatatud kontserdikavad:
• Kooriühingu aastakontsert 25. jaanuaril Estonia kontserdisaalis, kavas
Maria Kõrvitsa uudisteos „Haned-luiged”;
• kontsert „Luiged vetel - kevad on armunute aeg” Pärnu raekojas, kavas
Eesti heliloojate romantilised teosed;
• kontserdid „Pärlisosin” sarjast „Kuulajale” Tartu ajaloomuuseumis ja
Tallinna Mustpeade majas, kavas Knut Nystedti, Bjorn Kruse, Lembit
Veevo teosed;
• Naissaare I laulupidu „Paadi puudutus” (kammernaiskoor Sireen - Veevo
„Kadakad” ja laulupeo ühendkoor - Härma „Tuljak”);
• muusikapäeva kontsert „Helitehas” BLRT Grupi laevaremonditehases;
• esinemine Terevisioonis, kavas Härma „Meeste laul” ja Naissoo „Luulet
sinu süles”;
• osalemine Eesti Muusika Arenduskeskuse korraldatud klassikalise muusika kontaktüritusel Helsingis, kavas Mart Ratassepa „Tartu etüüd”, Pärt
Uusbergi „Ave Maria” ja Pavel Tšesnokovi „Svete tihii”;
• jõulukontsert Tallinna Toomkirikus.
ETV Tütarlastekoori dirigeeris Tiiu Sinipalu maikuus Londonis toimunud
kontserdil, kus tegid kaasa ka Villu Veski ja Ola Onabule ning aprillis Taani
kroonprintsessile korraldatud kontserdil Mustpeade majas. Tartu Ülikooli
Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori juhatas Tiiu kontsertetendustel „Miina
Härma aeg”.
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VALTER SOOSALU
Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Valter Soosalu (1992) lõpetas 2014. a cum laude Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia koorijuhtimise eriala (dots Hirvo Surva). Ta on töötanud
Eesti Rahvusringhäälingu segakoori, segakoori HUIK!, Estonia poistekoori ja
kammermeeskoori Revalia juures. Ta on töötanud ka Eesti Rahvusmeeskoori
lauljana, praegu töötab lauljana Eesti Filharmoonia Kammerkooris.
2014. a jooksul töötas Valter Soosalu projektipõhiselt Rahvusmeeskoori
koormeistrina, esines tenorisolistina Rahvusmeeskoori kontsertidel (sh esiettekannete kontsert märtsis, Galina Grigorjeva autoriplaadi „In Paradisum”
salvestus ja esitluskontsert aprillis), juhatas Eesti Rahvusringhäälingu
Segakoori arvukatel kontsertidel. Märtsis juhatas Valter talvisel laulupäeval
„Jää hääl” Toilas. Aprillis juhatas ta EMTA lõpueksamitel Lauluväljaku
Klaassaalis Eesti Rahvusmeeskoori, segakoori HUIK! ja EMTA koori, kavas
Rautavaara „Halavan himmeän alla”, Valter Soosalu enda loodud „Laula ja
vaiki” ning Mendelssohni „Psalm 100”.
Augustist oktoobrini õppis Valter laulmist Marseille’s Prantsusmaal, sügisel
alustas lauluõpinguid rahvusvahelise ooperistuudio Baltic Studio Lirico
juhendaja Paolo de Napoli juures. Novembris juhatas ta Otsa kooli keelpilliorkestrit puhkpillisolistidega PÖFFi filmimuusikakontserdil, kavas Ardo
Ran Varrese filmimuusika.
2014. a novembris toimunud VI Eesti noorte dirigentide konkursil saavutas
Valter Soosalu esikoha, lisaks Rahvusmeeskoori eripreemia (võimalus
juhatada RAMi 2015. a jõulukontserti) ja võimaluse osaleda 2015. aastal
Torinos Euroopa noorte dirigentide konkursil.
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ÜLLE TUISK
Esitaja: kammerkoor Voces Musicales
Ülle Tuisk (1988) alustas muusikaõpinguid Pärnu Muusikakoolis klaveri erialal.
2007–2010 õppis ta dirigeerimist Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis (õp
Lauri Breede) ning 2010. a-st Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (prof Ants
Soots). Ülle on kammernaiskoori Sireen üks kahest dirigendist ja kunstilisest
juhist ning annab koorilauljatele hääleseadetunde. Lisaks on ta kammerkoor
Voces Musicalese koormeister ning laulab Euroopa Kooriakadeemias. Kuni
2014. a kevadeni oli Ülle ka kammerkoor Crede peadirigent.
2014. a dirigeeris Ülle kammernaiskoori Sireen järgmistel kontsertidel:
• Kooriühingu aastakontsert 25. jaanuaril 2014 Estonia kontserdisaalis,
kavas Ester Mägi „Siin mu rõõmumaa”;
• kontsert „Luiged vetel – kevad on armunute aeg” Pärnu raekojas, kavas
Eesti heliloojate romantilised teosed;
• kontserdid „Pärlisosin” sarjast „Kuulajale” Tartu ajaloomuuseumis ja
Tallinna Mustpeade majas, kavas Eric Whitacre’i „Five Hebrew Love
Songs” ja Ester Mägi „Siin mu rõõmumaa”. Lisaks Sireenile juhatas Ülle
samadel kontsertidel ka kammerkoori Crede;
• Naissaare I laulupidu „Paadi puudutus” (kammernaiskoor Sireen - Mägi
„Siin mu rõõmumaa”, laulupeo ühendkoor - Eespere „Ärkamise aeg”);
• Eesti Muusika Arenduskeskuse korraldatud klassikalise muusika
kontaktüritus Helsingis, kavas Cyrillus Kreegi „Õnnis on inimene” ja
Tõnu Kõrvitsa uudisteos „In Paradisum”;
• jõulukontsert Tallinna Toomkirikus.
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EDMAR TUUL
Esitaja: Kooriühingu muusikanõukogu
Edmar Tuul (1990) lõpetas 2009. a Tallinna Reaalkooli ja 2007. a Tallinna
Muusikakooli trompeti eriala (õp Peep Zink) ning asus õppima fagotti Heiti
Riismäe juures. 2009. a astus Edmar Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli
fagoti erialale (õpetaja Tarmo Velmet). 1999. a on ta aktiivselt osalenud
Rahvusooper Estonia Poistekoori ning 2008. a kammermeeskoori Revalia
töös (dirigent Hirvo Surva).
Alates 2012 õpib Edmar kooridirigeerimist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
professor Tõnu Kaljuste dirigeerimisklassis. Dirigeerimist on Edmar õppinud
Hando Põldmäe, Hirvo Surva, Lukas Groeni, Leonid Grini, Neeme Järvi ning
Paavo Järvi juhendamisel.
2006. a asutas ta koos sõbra Rasmus Puuriga noorteorkestri Reaalmažoor, mis
tegutseb edukalt tänaseni. 2014. aastal ilmus noorteorkestril Reaalmažoor
neljas CD pealkirjaga „Koju”. Dirigendina on Edmar Tuul koostööd teinud
Mihhail Gertsi, Erki Pehki ning Hirvo Survaga ning teatritega Rahvusooper
Estonia, Teater NO99 (ooper „Katuselt”), In Teater, Eesti Nuku- ja
Noorsooteater (muusikal „Shrek”).
Lisaks noorteorkester Reaalmažoorile on Edmar juhatanud Pärnu
Linnaorkestrit, Üle-eestilist Noorte Sümfooniaorkestrit, Eesti
Muusikaõpetajate sümfooniaorkestrit, Tallinna Reaalkooli segakoori.
2012. a alates on Edmar projekti Noored Kooli segakoori Noored Koori
peadirigent.
2014. a aprillis juhatas Edmar Noored Kooli Segakoori Noored Kooli avaaktusel, juunis lõpuaktusel. Kavas olid Vainu, Kulli, Uusbergi, Sarapiku ja
Kõrvitsa teosed. Novembris toimus kontsert „Ilmatult ilus ilm”, kus Edmari
juhatusel esitas Reaalmažoori keelpilliorkester Rasmus Puuri teoste esiettekandeid. Samal kuul osales ta VI Eesti noorte koorijuhtide konkursil, kus ta
juhatas Eesti Rahvusmeeskoori, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja EMTA
koori ning saavutas III koha.
Detsembris juhatas Edmar EMTA koori kontserdil Kreegi loomingut, EMTA
praktikakoori kontserteksamil Schumanni loomingut ja jumalateenistuskontserdil Kuusalu kirikus Kuusalu naiskoori Kadri. Kavas oli Händeli,
Schumanni ja Gruberi teosed.
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MARGUS ARAK
Esitaja: Liidia Konsa
Margus Arak on Tartu Akadeemilise Meeskoori laulja, Eesti Meestelaulu Seltsi
juhatuse liige ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktor.
2014. a oli ta Tartu laulupeo „Enne ja nüüd” korraldustoimkonna liige. Tema
korraldada oli Tartu laulupeo rongkäik 7. juunil algusega Raekoja platsilt.
Tartu laulupeol osales ca 8200 lauljat, mängijat ja tantsijat. Margus Arak oli
ka XXVI laulu- ja XIX tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg” Tartu linna
rongkäigu korraldaja.
22. novembril toimus Vanemuise kontserdimajas XX Tartu ja Tartumaa
naiskooride ja Lõuna-Eesti meeskooride laulupäev. Margus Arak oli laulupäeva korraldustoimkonna liige ning kontserdi teadustaja.
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BERT LANGELER
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Bert Langeler on aastal 2014 silma paistnud aktiivse puhkpillimuusikaelu
korraldajana.
Olulisematest tema korraldatud ettevõtmistest võib esile tuua juulis
toimunud dirigentide suveakadeemiat Võsu Viis ’14, kus noored dirigendid
said nelja päeva jooksul täiendada oma oskusi dirigeerimises ja juhatada
festivaliorkestrit.
Kindlasti väärivad märkimist Põhja-Ameerika Christopher Newport
University Wind Ensemble’i, Hollandi Sümfoonilise Puhkpilliorkestri Drunen
ja Soome Puhkpilliorkestri Windus kontsertreisid Eestisse, mille raames
toimusid kontserdid Tallinnas, Viljandis, Pärnus ja Tartus. Võsul, Pärnus
ja Tartus esines Hollandist pärit Philipsi sümfooniaorkestri kammerpuhkpilliansambel. Kõigi nende kontsertide ja koolituste korraldajaks oli Bert
Langeler. Koos Sigulda Kunstikeskuse (Läti) ja Panevėžys puhkpilliühinguga
(Leedu) organiseeris ta I Balti Suveakadeemia.
Eraldi väärib märkimist ka rahvusvahelise muusikaorganisatsioonide
ühenduse (CISM) aastakonverentsi korraldamine oktoobrikuus Viljandis.
Neljapäevasel konverentsil toimusid koosolekud, ettekanded, meistriklass
ja kontserdid. CISMi (Confederation Internationale des Societes Musicales)
konverents toimus Eestis esmakordselt. CISM on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuuluvad 22 riigi organisatsioonid 22 000 orkestriga, Eesti
Puhkpillimuusika Ühing on organisatsiooni liige 2007. aastast.
Bert Langeler on valitud 2013-2019 maailmaorganisatsiooni WASBE (World
Association for Symphonic Bands and Ensembles) juhatuse liikmeks. Tema
eestvedamisel on Viljandis puhkpillide õppimise populaarsus viimasel ajal
oluliselt kasvanud, linna puhkpilliorkestrites mängib üle 90 õpilase. Berti
töö tulemusena on Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester saavutanud Eesti
noorteorkestrite konkursil EST-NOK 2009, 2011 ja 2014 I koha.
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LAULU- JA TANTSUPEO TULETEEKONNA
KORRALDUSMEESKOND
Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit
TuleTulemine 2014 oli enam kui 1000-kilomeetrine teekond Tartust läbi Tartu-,
Jõgeva-, Ida- ja Lääne-Virumaa, Järva-, Rapla- ning Harjumaa Tallinnasse.
15. juunist 4. juulini 2014 toimunud TuleTulemisel „Külast-külla, käestkätte” viisid kohalikud koorid, tantsurühmad ja orkestrid peotule peolinna
teatesõiduna jalgratastel.
Tartu Meeskoor Akadeemiline Emajõgi koos naiskooriga Emajõe Laulikud
said Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA korraldatud avaliku ideekonkursi võitmisel
austava ülesande viia 2014. a laulu- ja tantsupeo tuli Tartust Tallinnasse.
Meeskond töötas vabatahtlikkuse alusel, aga väga professionaalselt. Kokku
registreerus tuld tooma 262 kollektiivi. Meeleoluka ja kogukondades suurt
elevust ning tähelepanu tekitanud laulupeotule protsessioon andis kauni
alguse laulu- ja tantsupeole, nõnda jõudis info saabuvast suurest peost
paljudesse maakondadesse ja külakestesse ning suure hulga inimesteni.
TuleTulemise kodulehel oli võimalik jälgida tuleteekonna blogi, samuti
fotosid ja videoid laulu- ja tantsupeo tule tervitamisest üle Eesti.

RIHO LEPPOJA
Esitaja: Liidia Konsa
Riho Leppoja lõpetas 1976. a muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal
TRK. Täiendas end 2001 TPÜ-s huvialakooli juhtimise kursusel ja 2004
TÜ-s avatud ülikooli kultuurikorralduse kursustel. Ta on Tartu Noortekoori
peadirigent ja Tiigi Seltsimaja direktor.
2014. a oli Riho Leppoja Miina Härma 150. sünniaastapäevale pühendatud
Tartu laulupeo „Enne ja nüüd” kunstiline juht ja direktor ning Tiigi Seltsimaja
ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi (TMM) koostöös valminud albumi
„Miina Härma 150. Enne ja nüüd” üks kaasautoritest.
Tartu laulupeo avaüritusteks 30. mail olid laulupeo pressikonverents ja
näituse „Tartu laulupeopaigad läbi aegade” avamine ning albumi „Miina
Härma 150. Enne ja nüüd” esitlus, samuti näituse „Tartu laulupeotegelaste
klavereid” avamine. 
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1. juunil toimus Tartu Maarja kirikus Laulupeo jumalateenistus ja Raadi
kalmistul pidulik mälestustseremoonia. 7. juunil oli Jaani kiriku tornis
„Äratusmäng”.
Tartu laulupeo muusikanädala raames toimusid mitmed kontserdid: Tartu
laulupeo muusikanädala avakontsert Jaani kirikus, Eesti Heliloojate Festivali
avakontsert Jaani kirikus, Alo Ritsingu autorikontsert Tartu Ülikooli aulas.
4.–8. juunil toimus Tartus X rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill”.
Muusikanädal jätkus Tartu tantsupäevaga, Vanemuise teatri suures majas
etendati Miina Härma laulumängu „Murueide tütar” ning Tartu laulupeo
eelkontsert toimus Vanemuise kontserdimajas 6. juunil.
Tartu laulupidu toimus 7. juunil 2014 Tartu laululaval. Peopäeva kavas oli tule
süütamine laulupeo kivi juures, rongkäik algusega Raekoja platsilt ja laulupeo
kontsert. Päeva lõpetas Estraadiraadio kontsert Raekoja platsil. Laulupeol
osales 12 meeskoori, 18 naiskoori, 41 segakoori, 25 lastekoori, 19 poistekoori,
40 mudilaskoori, 38 lasteaedade mudilaskoori, 42 rahvatantsurühma ja 30
puhkpilliorkestrit Tartust, Tartumaalt, mujalt Eestist ja ka välismaalt.
Austusavaldusena Miina Härmale ning ammuse tühimiku täitmiseks andis
Tiigi Seltsimaja laulupeoaastal koostöös TMM-i ning kirjastusega SE&JS
välja tema isikualbumi. Albumile on lisatud kontsertsalvestusega DVD, mille
materjal pärineb 9. veebruaril Vanemuise kontserdimajas toimunud Miina
Härma 150. sünniaastapäevale pühendatud kontserdilt. Albumi käsikirja
autorid on Sirje Endre (SE&JS) ning Ene Kuljus ja Risto Lehiste (TMM).
Erinevate peatükkide juures on kaasautoriteks Ene Üleoja, Laine Randjärv
ja Riho Leppoja, raamatu lisad on kokku pannud Katrin Puur ja Valli Ilvik,
kujundas Andres Tali.
		
Tiigi Seltsimaja korraldatav III Tartu segakooride laulupäev toimus novembris
ja tegi tagasivaate Tallinna ja Tartu laulupidudele. Laulupäeval osales 11
koori, kunstiline juht oli Lauri Breede. Samuti korraldas Tiigi Seltsimaja
Riho Leppoja juhtimisel XX Tartu ja Tartumaa naiskooride ning Lõuna- Eesti
meeskooride laulupäeva, kus osales 22 koori ligi 600 lauljaga.
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MEELI MÜLLER
Esitaja: Tiia Penjam
Meeli Müller on mitukümmend aastat töötanud Eesti Naislaulu Seltsi (ENLS)
vastutava sekretärina. Ta on tõepoolest silmatorkavalt tubli, töötab südamega
ning teeb alati palju rohkem, kui näeb ette tema tööleping.
Tänavu oktoobris tähistas ENLS 20. sünnipäeva. Meeli Müller on olnud
vastutav sekretär seltsi asutamisest alates. 20 aasta jooksul on seltsil olnud
viis esinaist, kellele Meeli oma pühendumise, kohusetunde, tasakaalukuse
ja töökusega on olnud sõbralikuks partneriks ja kindlaks toeks, jäädes ise
märkamatuks ja tagasihoidlikuks. ENLSi iga suurema ettevõtmise juures
on Meeli teinud peaaegu üksipäini kogu tugitöö, alates raha taotlemisest
ja lõpetades pisiasjade korraldamisega, ent tulemuste kokkuvõtmisel on ta
enda alati tagaplaanile jätnud.
Meeli kanda on olnud seltsi kõikide suurürituste (laulupäevad, võistulaulmised, kontserdid) korralduspool. Tänavustest suurematest ettevõtmistest
väärib esiletõstmist Arvo Ratassepa mälestusüritus Hopneri majas 16. märtsil,
seltsi duubel-CD „Eesti Naislaulu Selts 20” produtseerimine aprillis-maisjuunis, paljude naiskooride osalusel toimunud suur aastapäevakontsert ja
plaadiesitlus Estonia kontserdisaalis 19. oktoobril ning isadepäeva kontsert
9. novembril sealsamas. Seltsi advendikontsert oli pühendatud Cyrillus
Kreegi 125. sünniaastapäevale, ning taas oli korralduse suur koorem ja
vastutus Meeli kanda.
Meeli Müllerit on jätkunud kõigeks: tema teeb seltsi igapäevase raamatupidamistöö, koostab rahataotlused ja hilisemad kuluaruanded Eesti
Kultuurkapitalile, Hasartmängumaksu Nõukogule ja Tallinna linnale,
valmistab ette ENLSi volikogude ja juhatuse koosolekute päevakavad ja
protokollid ning kõik muu. Meeli on ka see, kes peab kirjavahetust partneritega ning hoolitseb seltsi ürituste korraliku jäädvustamise ning arhiivi
loomise eest, kogudes kavad ja fotod albumitesse ja kaustadesse.
Kahe aastakümne pikkune töö seltsi asjaajajana on Meeli Müllerist vorminud
oma ala professionaali. ENLSi liikmete arv on järjepidevalt kasvanud suuresti
just tänu Meeli tihedale isiklikule ja inimlikule suhtlemisele kooridega. Ta on
loonud püsiva ja usaldusliku sideme seltsi ja liikmeskooride vahel, abistades
kollektiive nii repertuaari hankimisel kui ka kontserttegevuse korraldamisel.
Naiskoorid on harjunud pöörduma Meeli poole kõikide oma muredega.
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KATRIN PUUR
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
Katrin Puur on Eesti Segakooride Liidu tegevsekretär. 2014. a korraldas ta
mitmeid kaalukaid sündmusi. 7.-8. veebruaril toimus tema eestvedamisel
Taani vokaalpedagoogi Line Grothi koolitus ning 8. veebruaril Tartus Treffneri
gümnaasiumis I ansamblite võistulaulmine Tuljak. Miina Härma 150.
sünniaastapäeva kontserdid toimusid samuti tema juhtimisel. 9. veebruaril
toimus üle-eestiline, erinevaid kooriliike hõlmav kontsert Tartus Vanemuise
kontserdimajas ja 16. veebruaril Estonia kontserdisaalis.
Suvel sai Haapsalu kutsehariduskeskuses teoks esimene ESL-i lauljate
suvekool, kus osales sadakond lauljat ja mis lõppes kontserdiga Haapsalu
toomkirikus. Koos Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga kanti ette kaks
teost: Vivaldi „Gloria” (dirigent Lilyan Kaiv) ja Pärdi „Te Deum” (dirigent
Risto Joost).
18. oktoobril tähistati Eesti Segakooride Liidu 20. aastapäeva kolmiksündmusega: konverents „Väärtused” Õpetajate majas, kontsert Niguliste kirikus ja
bankett Tallinna Õpetajate majas. Aastapäevaks anti välja esimene segakooride liidu kalender, mille tarbeks fotode saamiseks kuulutati kevadel välja
koorifotode konkurss. Nende esmakordsete sündmuste vahele mahtusid ka
iga-aastased segakooride liidu üritused: Emakeelepäeva kontsert Jõgeval ja
detsembrikuised advendikontserdid Tallinnas ja Tartus, kõik need Katrin
Puuri eestvedamisel.
Lisaks tööle Eesti Segakooride Liidus korraldas Katrin ka Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias novembrikuus toimunud VIII Eesti pianistide konkurssi.
Katrin Puur töötab ka EMTA nõukogu sekretärina.
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VALDO RÜÜTELMAA JA TOOMAS VAVILOV
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
8.-11. septembril 2014 toimus Tallinnas Eesti Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide
konkurss. Konkurss toimus neljandat korda peale 14-aastast vaheaega.
Osales 9 kuni 35-aastast noort dirigenti. Konkurss viidi läbi kolmes voorus.
Esimeses voorus juhatasid konkursandid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
brassorkestrit, teises voorus puupilliansamblit ning finaalis Politsei- ja
Piirivalveorkestrit. Konkursi võitis Henri Christofer Aavik.
Eesti Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide konkursi korralduse initsiatiiv tuli Eesti
Puhkpillimuusika Ühingult, millega liitus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
puhkpilliosakond eesotsas osakonnajuhataja Toomas Vaviloviga. Konkursi
korralduslikku poolt juhtisid Valdo Rüütelmaa ja Toomas Vavilov. Eesti Noorte
Puhkpilliorkestrijuhtide konkurss viidi läbi kõrgel tasemel. Konkursi žürii
tööd juhtis maestro Eri Klas, kes andis nii konkursi korraldusele kui ka
osavõtjate tasemele kõrge hinnangu.

MAARJA ÜLPER
Esitajad: Tartu Ülikooli kammerkoor, TÜ Akadeemiline Naiskoor
Maarja Ülper on alates 1998. a Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori (TÜAN)
aktiivne laulja, kes on hulk aastaid olnud oma kooris silmapaistev uute
ideede juurutaja, samuti on tema eestvedamisel TÜAN tegelenud mitmete
huvitavate projektide ja ettevõtmistega.
Aastatel 2003-2006 oli Maarja Ülper TÜAN-i president, tema juhtimisel
ilmusid 2005. a koori heliplaat „Eesti mustrid” ning koostöös Eesti rahvusringhäälinguga ja Eesti rahvusmeeskooriga heliplaat „Laulupuu”, millel
kõlab helilooja Ester Mägi looming. Põnevamatest Maarja Ülperi korraldatud projektidest võib välja tuua veel koos Revalia kammermeeskooriga
ülesastumise ansambli Fix kolmel hüvastijätukontserdil Tartus, Tallinnas
ja Pärnus, Euroopa Liidu kultuuri- ja haridusprogrammi Socrates raames
koostöö arendamise TÜAN-i ning mitmete Euroopa kooride ja dirigentidega,
eesmärgiga aktiviseerida inimeste huvi erinevate kultuuride ja keelte vastu
koorimuusika esitamise ja kuulamise kaudu, samuti 2011. a etenduse „Jakob,
oh Jakob” (lavastaja Anne Türnpu) korraldamise teater NO99 Põhuteatris ja
festivalil Draama2011. Käimasoleval koorihooajal on Maarja Ülper TÜAN-i
70. juubeli toimkonna eestvedaja.
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2014. a korraldas TÜAN Maarja Ülperi juhtimisel koostöös teiste Tartu ülikooli
kooridega Tartus IX Põhjamaade üliõpilaskooride festivali „Me/We”. Maarja
Ülperi kui festivali juhi professionaalsel eestvedamisel viidi see pikkade
traditsioonidega rahvusvaheline koorifestival seninägematule kunstilisele
ning korralduslikule tasemele – see haaras lisaks 1200 osalejale kaasa kogu
Tartu linna. Eriliselt tuleb siinjuures rõhutada, et Maarja Ülperi juhitud
festivali korraldustoimkond, kokku ligi 200 inimest, koosnes pea eranditult
vabatahtlikest, kellest enamik olid koorilauljad. Festivali korraldas Maarja
Ülper alates 2011. a kolme väikelapse kasvatamise kõrvalt.
Maarja ei ole elukutseline ürituste korraldaja, vaid teeb seda seetõttu, et
hindab kvaliteeti ja hästi korraldatud üritusi. Kõik, mis Maarja ette võtab,
on loominguline, põnev ja laia kõlapinda leidev. Toimunud NSSS on Tartu
üks suurimaid väliskülastajaid toonud üritusi ning uhkuseks Tartule ja kogu
Eestile. Antud üritusest said kasu kohalikud elanikud, majutusasutused,
toitlustusasutused, kultuuriasutused.
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CISM-I AASTAKONVERENTSI KORRALDAMINE EESTIS
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
2013. a sai Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ) konkursi korras õiguse
olla rahvusvahelise muusikaorganisatsioonide ühenduse Confederation
Internationale des Societes Musicales (CISM) järgmise aastakoosoleku
korraldajaks. 2014. aastal toimuski CISM-i aastakoosolek Viljandis.
UNESCO poolt tunnustatud CISM esindab oma eestseisuse kaudu ligikaudu
22 000 puhkpilliorkestrit ja ansamblit 17 Euroopa riigist.
Võõrustajana õnnestus Eestil tutvustada oma ettekannete ja mahuka kultuuriprogrammi kaudu Euroopa puhkpillimuusika valdkonna autoriteetidele
eesti puhkpillimuusikat, meie autoreid ja arranžeerijaid, siinseid õppimise
ja õpetamise võimalusi. CISM-i aastakonverents Eestis võimaldas kõigil
puhkpillimuusika valdkonnas tegutsejatel luua otsekontakte rahvusvaheliste
võrgustikega. Eestit esindav delegaat Bert Langeler on aastakoosoleku järgselt
kaasatud CISM-i arendustegevuse töörühma.

EESTI KAMMERKOORIDE LIIDU KONTSERDISARI
„KUULAJALE”
Esitaja: Kammerkoor A. Le Coq
Eesti Kammerkooride Liit alustas 2013. a sügisel uue kontserdisarjaga
„Kuulajale”, mis esitleb omanäolisi Eesti kammerkoore. Kontserdid toimuvad
Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis ja Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi
Valges saalis. Igal kontserdisarja kontserdil esineb kaks koori, kellest üks
peab olema EKKLi liige. Sama kava esitatakse nii Tallinnas kui ka Tartus.
Kava peab olema terviklik, hõlmates kas konkreetset ajastut, stiili, regiooni,
temaatikat vms.
Kontserdisarja „Kuulajale” raames on toimunud kaheksa kontserti.
Sarja avakontsertidel esinesid kammerkoor Head Ööd, Vend (dirigent
Külli Kiivet) ja Tartu Ülikooli kammerkoor (dirigent Triin Koch). Kavas
oli kaasaegne muusika heliloojatelt, nagu Pärt, Tüür, Valkonen, Uusberg,
Rips-Laul, Eespere, Lauridsen, Mäntyjärvi, Lukaszewski, Antognini ja Gieilo.
Kontsert oli väga menukas ning publikurohke.
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2014. a veebruaris olid kontserdil „Põhjataeva all” esinejateks kammerkoor A. Le Coq (dirigent Eve Paap) ja E STuudio kammerkoor (dirigendid
Küllike Joosing ja Eliisa Sakarias). Kuulda sai eesti, soome, norra, rootsi ja
läti muusikat.
„Kuulajale” esimese hooaja lõpetasid Tallinna Püha Vaimu kiriku kammerkoor Crede (dirigendid Ülle Tuisk ja Gerli Arras) ja kammernaiskoor Sireen
(dirigendid Ülle Tuisk ja Tiiu Sinipalu) kontserdiga „Pärlisosin”. Kevadistel
kontsertidel olid kavas armastusteemalised laulud läbi aja ja erinevate
kultuuride.
Hooaja 2013/2014 kõik Tallinna kontserdid salvestas Klassikaraadio.
„Kuulajale” teise hooaja avasid 2014. a oktoobris Tartu Ülikooli Kammerkoor
(dirigent Triin Koch) ja Tallinna Ülikooli Kammerkoor (dirigent Sander Tamm).
Kontsertidel pealkirjaga „Siin mu rõõmumaa” sai publik nautida Palestrina,
Schnittke, Holsti, Mäntyjärvi, Whitacre’i, Pärdi, Tormise, Saare, Ritsingu,
Kreegi ja Maimetsa teoseid. Kontserdid pälvisid publiku sooja vastuvõtu.
Kontserdisarja „Kuulajale” korraldab Eesti Kammerkooride Liit. Osavõtutasu
eest pakub korraldaja osalejatele kontserdi täisteenust, alustades ruumide
broneerimisest, reklaamist jms, lõpetades piletimüügi ja aruandlusega. Sarjas
osalejad saavad teha muusikalist koostööd teiste kooridega ning võimaluse
esineda Tallinna ja Tartu suurepärastes kontserdisaalides.
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EESTI NAISLAULU SELTSI 20. AASTAPÄEVA PIDULIK
TÄHISTAMINE ESTONIA KONTSERDISAALIS
Esitaja: Naiskoor Paula
19. oktoobril 2014 toimus Eesti Naislaulu Seltsi kontsert-plaadiesitlus.
Pidulikust sündmusest olid kutsutud osa saama naiskooride lauljad üle
Eestimaa, osalejate arvu ei piiratud. Soe ühtekuuluvus- ja laulupeotunne
tekkis juba kontserdisaali fuajees ja hiljem saalis ühisproovi tehes, kui Triin
Koch rõõmsameelselt tervitas kõiki kohaletulnuid ja ühislaulud kohe kõlama
hakkasid. Kokku osales sellel sündmusel 48 ENLSi koori ligi 1000 lauljaga.
Korraldustoimkonna sooviks oli kutsuda oma liikmeskoorid just Estonia
kontserdisaali, kuna enamikul neist pole olnud võimalust laulda Eesti
kõige esinduslikumas ja parema akustikaga saalis. Esindatud olid ka kõige
kaugemad piirkonnad - Hiiumaa, Saaremaa, Tõrva, Võru ja paljud teisedki.
Kõige suurem esindus oli loomulikult pealinnast Tallinnast – tervelt 15 koori.
Aastapäevakontserdi kunstiline toimkond – Killu Rikker ja Sander Tamm koos
Tallinna Ülikooli naiskooriga – olid kava üles ehitanud uudselt, huvitavalt ja
äärmiselt südamlikult, alates lavastuse kontseptsioonist kuni ettekandele
tuleva repertuaarini. Kavas oli mitu ühislaulu, kus kogu saal oli esinejarollis ning eraldi astusid üles seitse Eesti parimat naiskoori. Kogu sündmust
ilmestasid videoklipid suurel ekraanil, mis tutvustasid seltsi tähtsamaid
ettevõtmisi 20 aasta jooksul.
Laval olid lipuhoidjates ka seltsi eelkäijate ajaloolised lipud: 1928. a loodud
Tartu Naislaulu Seltsi lipp ja 1935. a loodud Tallinna Naislaulu Seltsi lipp.
Neist lippudest ja seltsi tegevusest kõneles oma ettekandes praegune ENLSi
esinaine Margit Võsa.
Oluline osa kontserdist oli uue duubel-CD „Eesti Naislaulu Selts 20” esitlusel.
Kontserdi kavva olid põimitud ka mõned laulud uuelt helikandjalt.
Pidulikkust lisas seltsi uute auliikmete väljakuulutamine. Ülekullatud
hõbedast sõle koos raamitud tänukirjaga said Elviira Lill, Viktoria Jagomägi,
Maiu Linnamägi ja Alo Ritsing. 20-aastase töö eest seltsi vastutava sekretärtina
tänati Meeli Müllerit. Leidlikult oli läbi viidud seltsi uute auliikmete tutvustamine. Selleks olid korraldajad leidnud iga auliiget hästi tundva inimese,
kelle iseloomustust said tehnika vahendusel kuulata kõik saalisviibijad.
Pidulikul sündmusel viibisid ka president Arnold Rüütel ja seltsi patroon
Ingrid Rüütel ning ENLSi koostööpartnerid Eesti Naisliidust eesotsas Siiri
Oviiriga. Nii proua Rüütel kui ka proua Oviir tervitasid seltsi südamliku
kõnega.
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Kontserdi lõpus paluti Estonia kontserdisaali lavale kõikide kooride esindajad
ja iga koor sai seltsi poolt kingituseks uhiuue CD plaadi eesti parimate
naiskoorilauludega. Saalist väljudes ootas kõiki osalejaid üllatus - kandikutäied Kalevi komme!
Kojusõit sellelt kaunilt sündmuselt oli meeleolukas – oleksime viibinud
nagu omaeneste sünnipäeval! Südantsoojendav tulemus väga nappide
vahenditega!
Eesti Naislaulu Selts on väga vajalik organisatsioon laulvatele naistele üle
Eesti ja võõrsilgi. Laulunaistele on ikka vaja tähelepanu ja tunnustust ning
teadmist, et sa oled seltsi liikmena väljavalitu seisuses ja alati oodatud
kujundama oma tegevusega seltsi tegevust.

LAVASTUSE „LAURITSA LUBADUS” MAAILMA
ESIETTEKANNE KUUSALU KIRIKUAIAS
Esitaja: Merike Hallik
Lauritsapäeva tähistamise taaselustamist alustati pärast Veljo Tormise
Kultuuriseltsi loomist 1997. a. 2012. a suvel alustas Veljo Tormise kultuuriselts
otsinguid helilooja ning teksti autori leidmiseks, et tellida lauritsapäeva tähistamiseks sobiv teos. Seltsi asutajaliikme, helilooja Veljo Tormise soovitusel
pöörduti noore helilooja Tauno Aintsi ja teksti osas Urmas Lennuki poole.
Tutvustava etenduse materjal valmis teksti ja muusika autorite poolt 2013. a
juunis nimetuse all „Lauritsa lubadus”. Lavastamiseks andis oma nõusoleku
Kuusalu Keskkooli huvijuht ja lavastaja Saima Kallionsivu. Muusika aitasid
lavale tuua tuntud dirigendid Taavi Esko ja Ott Kask. Ettevalmistused
etenduse lavastamiseks ja tehniliseks teostuseks algasid 2014 aprillis ning
augustiks sai materjal lavaküpseks.
„Lauritsa lubaduse” etendamiseks projekteeris arhitekt ja Veljo Tormise
Kultuuriseltsi juhatuse liige Aleksander Skolimowski spetsiaalse lava, millist
vähemalt Kuusalu vallas pole varem nähtud. Tohutu töömahukas, paljude
kollektiivide ja üksikisikute koostööd nõudnud projekt päädis vaimustava
kunstilise tulemusega.
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HEINO ELLERI NIM TARTU MUUSIKAKOOLI UUS
ÕPPEHOONE
Esitaja: Eesti Segakooride Liit
15. septembril 2014 avati Tartus Lossi 15 sisehoovis Heino Elleri nim Tartu
Muusikakooli uus kolmekorruseline, 2,5 miljonit maksma läinud õppehoone.
Lossi 15 maja hoovis olnud väikese vana puumaja asemele, kus kolmes toas
toimus kogu rütmimuusika osakonna õppetöö, on kerkinud uus nüüdisaegne
maja muusikõppeks sobivate helikindlate ja hea akustikaga ruumidega, kus
on kasutatud vastavat ehitustehnoloogiat. 1440 ruutmeetri kasuliku pinnaga
õppehoones on avar fuajee, liikumisstuudio kahe riietusruumi ja duširuumidega, 12 õppeklassi, helisalvestusstuudio ning koori- ja orkestristuudio
suure lava ja 230-kohaline saal (Tubina saal) rõduga. Majas on lift, kuhu
mahuks ka tiibklaver, sest eelkõige on see mõeldud pillide transpordiks, kuna
orkestristuudio asub teisel korrusel. Vana ja uut õppehoonet ühendab galerii.
Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond, täpsemalt Euroopa Liit
„Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetmest „Kutseõppeasutuste
õppekeskkonna kaasajastamine”.
Õppehoone arhitektuuriline lahendus ja projekt on arhitektibüroolt AB Järve
& Tuulik OÜ (arhitektid Lea Järve-Eeronen ja Erik Joasaare), peaprojekteerija
oli Amhold AS ja ehitas YIT Ehituse AS.
Suurepärase tulemuse koori- ja orkestristuudios saavutasid akustika projekteerija Akukon OY Eesti filiaal, akustika ekspert Linda Madalik ja ehitaja Rehe
Ehituse OÜ. Maja planeerimisest alates tegi pühendumise ja põhjalikkusega
väga head koostööd kõikide partneritega Elleri kooli haldusjuht Peeter Illak.
Õppehoone kavandamisega alustati 2010. a, mil toimus arhitektuuriline
ideekonkurss. Nurgakivi sai uus maja alles 2013. a augustis, sest hoone
ehitamine seiskus arheoloogilisteks uuringuteks. Kokku kulus ehituseks 18
kuud, millest arheoloogilised tööd kestsid 3,5 kuud.
Juurdeehitus koos Tubina saaliga on märkimisväärne sündmus kogu Eesti
muusikaelus. Selle saaliga on juurde tulnud väga hea akustikaga kontserdipaik, mis võimaldab meie muusikutel arendada kontserttegevust LõunaEestis. See on kultuurisündmus ka Tartu linnale, sest saal asub kesklinnas
ja on ehitatud spetsiaalselt kontserttegevuse jaoks.
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Tartus ei ole varem olnud sedavõrd paraja suurusega (230 kohta) just muusikute kontserttegevuseks ehitatud saali, mis on ka suure lavapinnaga, arvestades võimalust esitada teost ka kammerorkestri ja kooridega.
Kontserdisaal on juba muusikute poolt väga hästi vastu võetud ja hõivatud
paljude muusikasündmustega. Eesti Kontsert soovib seal läbi viia mitmeid
kontserte Eduard Tubin 110 raames, samuti on Tõnu Kaljuste avaldanud huvi
tuua Arvo Pärdi muusikafestivali kontserte Tartusse. Elleri kool kogub praegu
oma kontserttegevuse ja heategevuse kaudu toetust hea kontsertklaveri
muretsemiseks saali, mis avardab võimalusi veelgi.
Eesti Muusikakoolide Liit on soovinud Tartus läbi viia 2015. a noorte instrumentalistide vabariikliku konkursi puhkpillidele ja klaverile, mis tähendab,
et uues saalis saab konkursikogemuse üle 150 noore muusiku.
Uue saali võimalused avardavad ka Elleri kooli rahvusvahelist koostööd. Juba
veebruaris 2015 on tulemas rahvusvaheline kammermuusika Talveakadeemia
nelja välisõppejõuga.
Eesti muusika üldsus on Tubina saali omaks võtnud ja oma kontserttegevuses
väga arvestatavaks kontsertpaigaks saanud.

LAULU- JA TANTSUPIDU „AJA PUUDUTUS. PUUDUTUSE
AEG”
Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit
Puuduta mind oma headuse väega,
ainsaga, millel on väärtust.
Õnnista oma sileda käega,
minu karedat saatust.
Pärast 2014. a. suve on Eestimaal ilmselt vähe neid, kellele need Kristiina
Ehini luuleread või neile Tõnu Kõrvitsa kirjutatud viis tundmatud oleksid.
XXVI laulu- ja XIX tantsupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg” oli eesti rahvale
möödunud aasta suursündmus. Pidu oli esinejate- ja külastajaterohkeim ja
väga hästi organiseeritud, aga asi ei ole ainult selles. Pidu puudutas meie
hingi. Peol kohtusid kaks olulist märksõna - aeg ja puudutus. Meile tuletati
meelde, et on aeg märgata oma kaasteelisi ja leida üles see, mis on tõesti
oluline ja kallis.
„See pidu puhastas inimeste hingi üle Eestimaa. See, mis on südames sügaval,
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sellel ei ole hinda, selle üle ei kaubelda,” on ühes peo järgses intervjuus
öelnud Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Aet Maatee.
„Mul on tohutult hea tunne, et ma olen sündinud Eestis, et ma räägin eesti
keelt. Et ma saan anda ühe väikese panuse sellisesse asja nagu on laulupidu,” ütles laulupeo kunstiline juht Hirvo Surva, kellele dirigent Eri Klas
andis laulupeo viimasel kontserdil kingitusena üle legendaarse dirigendi
ja laulupeo juhi Gustav Ernesaksa taktikepi.
Neile emotsionaalsetele mõtetele kirjutaksid alla ilmselt kõik peost osasaanud.

MIINA HÄRMA 150. SÜNNIAASTAPÄEVA KONTSERDID
TARTUS JA TALLINNAS
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
Kuna Miina Härma rohkearvulises loomingus on arvukalt just segakoorilaule,
siis võttis Eesti Segakooride Liit enda aukohustuseks korraldada kaks kõiki
kooriliike (nais-, mees-, laste- ja segakoorid) hõlmavat koorikontserti Eesti
suuremates esindussaalides – 9. veebruaril Vanemuise kontserdimajas ja 16.
veebruaril Estonia kontserdisaalis.
Kontsertide kunstiline juht oli Elo Üleoja, kes valis laulud ja koostas kava.
Mõlemal kontserdil esinenud koorid valis välja Eesti Segakooride Liidu
juhatus koostöös Eesti Naislaulu Seltsiga. Et kaasata võimalikult palju
häid koore, korraldati kaks kontserti sama kavaga, kuid erinevate esinejatega - Tartu kontserdil esinesid Lõuna-Eesti koorid ja Tallinna kontserdil
Tallinna ja Põhja-Eesti koorid. Külalisena esines mõlemal kontserdil Eesti
Rahvusmeeskoor Andrus Siimoni juhatusel.
Kontserdi vahetekstid koostas muusikateadlane Saari Tamm ning neid
esitasid ja kontserti konfereerisid Rakvere teatri näitlejad Toomas Suuman ja
Maarika Mesipuu. Tallinna kontserdi salvestas Klassikaraadio, Tartu kontserdi
salvestusest anti välja DVD. Kontsertidel laulsid Eesti parimad koorid ja
juhatasid Eesti parimad koorijuhid.
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NAISSAARE I LAULUPIDU „PAADI PUUDUTUS”
Esitaja: Kammernaiskoor Sireen
Nädal enne suurt laulupidu Tallinnas toimus 28. juunil Naissaare Lõunakülas
Omari küüni Hellerella aias Naissaare I laulupidu. Laulupeo pealkiri „Paadi
puudutus” valiti meenutamaks Naissaare olulist rolli Eestist paadiga põgenejatele, kelle viimaseks peatuseks Eestis oli Naissaar. Laulupeo raames avati
eesti muuseumide ühisnäitus „Paadiga põgenemine 70 aastat tagasi”.
Laulupeo juht oli Tõnu Kaljuste, kelle eestvedamisel saabus Naissaarele
mitmeid eriilmelisi koore (segakoor HUIK!, Collegium Musicale, ERRi
segakoor, kammernaiskoor Sireen, Eesti Filharmoonia Kammerkoori mehed
ja kammerkoor Head Ööd, Vend) ja lauljaid Kihnult ja Pranglilt. Kaasa tegi
ka G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli keelpilliorkester.
Naissaare I laulupidu algas sadama kail, kus koorid tervitasid lauluga laevaga
Monica saabunud publikut. Jätkus meeleolukas rongkäik sadamast Omari
küüni, mida saatsid kooride laulud ja publiku hõisked. Laulupeo esimeses
pooles esinesid koorid oma valitud kavadega, mis koosnes mõistagi Eesti
heliloojate sulest pärit muusikast. Kuigi laulupeoaastal kiputakse kõigil sellele
eelnevatel koorikontsertidel palju laulupeo repertuaarist pärit muusikat
esitama, oli Naissaare I laulupidu omanäoline ning publiku seisukohalt
põnev, sest koorid olid oma kavadesse valinud pigem vähetuntud ning kohati
nõudlikku muusikat. Kontserdi esimest osa tasakaalustas laulupeo teine
pool, kus ühendkoor esitas mitmeid lugusid suurelt laulupeolt ning pakkus
seega publikule äratundmisrõõmugi. Laulupeo lõpus toimus ka ühislaulmine
publikuga, kus esitati Jaan Tätte „Hümn” koos keelpilliorkestriga.
Naissaare I laulupidu andis erinevatele kooridele, kes varem pole koos
laulnud, võimaluse koostööd teha. Näiteks esitas Collegium Musicale koos
kammernaiskooriga Sireen ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori meestega
Veljo Tormise 4.-6. osa teosest „Ingerimaa õhtud” kooritsüklist „Unustatud
rahvad”. Lisaks oli kõikidel dirigentidel au juhatada laulupeol ühendkoore,
millist võimalust suurel laulupeol ilmselt nii pea ei teki, sh tegid oma laulupeo
debüüdi ka kammernaiskoori Sireen dirigendid Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk.

74

Aasta tegu

IX PÕHJAMAADE ÜLIÕPILASKOORIDE FESTIVAL
Esitajad: Tartu Ülikooli kammerkoor, Tallinna Tehnikaülikooli
Akadeemiline Naiskoor
Põhjamaade üliõpilaskooride festival, inglise keeles Nordic Student Singers’
Summit (NSSS) on alates 1989. a iga kolme aasta järel toimuv traditsiooniline
rahvusvaheline koorisündmus. 1999. a jõudis festival esimest korda Eestisse
ja 2014. a 24.- 27. aprillini toimus järjekorras üheksas NSSS esmakordselt
Tartus. Festivali NSSS 2014 korraldasid Tartu Ülikooli koorid, peakorraldaja
oli Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor.
Tartu NSSS 2014 oli erakordselt kõrgel tasemel korraldatud muusika- ja
koorifestival, mis tõmbas tähelepanu Eestile ja Tartu linnale, aga ka üldiselt
koorimuusikale Põhjamaadest ja Eestist. Kokku toimus festivalipäevade
jooksul Tartu linnas kümme väga head koorikontserti ning suur galakontsert
„Meri. Mets. Linn.”, mille muusika seadis selleks kontserdiks helilooja Maria
Kõrvits. Festivali dirigendid said osa töötoast ning väljapanekul „Muusika
nurgas” esitleti koorimuusikat nii Eestist kui ka välismaalt. Õhtuti said
osalejad kokku festivali klubis ning kogu festivali lõpetas osalejate jaoks 27.
aprilli hommikuni kestev väga meeleolukas suurejooneline galaõhtusöök
ja pidu.
Festivali põhiteema „Me/We” rääkis rahvuslikust identiteedist, Põhjala
rahvaste loomusest ja vabadusest. Galakontserdil täideti suur tühi ruum
mõtte ja muusikaga, mis mõlemad tõukusid põhjamaalase olemusest —
ühistest meredest, metsadest ja linnadest. Kontsert toimus Tartu Annelinna
A. Le Coqi spordihoones, mis ehitati spetsiaalselt selle kontserdi tarbeks
ümber kontserdisaaliks. Festivali kunstiline juht Triin Koch (Tartu Ülikooli
Akadeemilise Naiskoori ja Tartu Ülikooli kammerkoori dirigent), lavastaja
Anne Türnpu, kunstnik Kairi Mändla (Teater NO99) ja valguskunstnik Andres
Sarv (Teater Vanemuine) andsid spordisaalile esindusliku ilme ning argisest
kehakultuurihallist sai galakontserdiks vaimustav etendusväli.
Festivalil osales 1200 Soome, Rootsi, Norra ja Eesti lauljat 38 eri koorist.
Korraldustoimkond, ühtekokku ligi 200 inimest, koosnes pea eranditult
vabatahtlikest, kellest enamik olid koorilauljad. Toimkonna ning ühise ennastsalgava töö tulemusena viidi juba mitmeid kordi toimunud Põhjamaade
üliõpilaskooride festival osalejate jaoks seninägematule kunstilisele ning
korralduslikule tasemele.
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TARTU 2014. AASTA LAULUPIDU „ENNE JA NÜÜD”
Esitajad: Miina Härma Gümnaasium, Tartu Maavalitsus
Tartu 2014. a laulupidu „Enne ja nüüd” oli pühendatud armastatud helilooja,
koorijuhi ja organisti Miina Härma 150. sünniaastapäevale. Miina Härma rolli
Eesti muusikakultuuri ühe alusepanijana on raske üle hinnata. Tartu laulupidu märkis helilooja juubelit ära kolmel viisil. Esiteks - 7. juunil toimunud
laulupeo kava sisaldas seitset Miina Härma laulu erinevatelt kooriliikidelt
ja meesansamblitelt, teiseks - peoeelse muusikanädala raames etendati
Vanemuise suures majas Miina Härma laulumängu „Murueide tütar” ning
kolmandaks - Tiigi Seltsimaja andis välja Miina Härma juubelialbumi.
Laulupeo korraldas Tiigi Seltsimaja, mille direktor Riho Leppoja oli ühtlasi
Tartu laulupeo kunstiline juht ja peakorraldaja.
Peol osalesid eelkõige Tartu linna ja maakonna kollektiivid, lisaks sellele oli
külaliskollektiive üheksast erinevast maakonnast ja viiest välisriigist.
Laulupeo kava sisaldas uut koorimuusikat, koorilauluklassikat, laule XXVI
üldlaulupeo kavast, puhkpillimuusikat, rahvatantsunumbreid ja vokaalmuusikat meesansamblite esituses.
Peost võttis osa pea 8200 esinejat enam kui 260 kollektiivist. Pealtvaatajaid
oli ligi 10 000.
Miina Härma fookuses olemist võimendas veelgi juubelialbumi „Miina
Härma 150. Enne ja nüüd” ilmumine laulupeo eel.
Tartu laulupidu ning kõik muusikanädala kontserdid ja eelüritused on
videosalvestatud.
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CORELLI MUSIC
Esitaja: Eesti Kammerkooride Liit
7. detsembril 2014 toimus Eesti Kammerkooride Liidu traditsiooniline
jõuluootuskontsert teist aastat järjest koostöös kontserdiagentuuriga Corelli
Music.
Eesti Kammerkooride Liidu ja Corelli Music’i koostöö sai alguses 2013. a
alguses, kui hakati planeerima järjekordset jõuluootuskontserti. Kuna lauljate
sooviks oli esitada mõnd suurvormi ning teha koostööd orkestriga ja EKKLi
juhatusse oli just valitud Martin Sildos, kes on Corelliga olnud seotud juba
aastaid, siis asus EKKL läbirääkimisi pidama. Üsna pea leiti sobiv repertuaar
ning pandi paika kontserdi kuupäevad. Kontserdid toimusid 7. detsembril
2013 Tartu Jaani kirikus ja 8. detsembril 2013 Tallinna Metodisti kirikus. EKKLi
kuus liikmeskoori koos Corelli Barokkorkestri solistidega esitasid Haydni
„Väikest orelimissat” ja Pergolesi „Magnificati”.
Kuna kontserdid olid edukad, jätkas EKKLi koostööd ka 2014. a. Sama kava
esitati 7. detsembril Viljandi Pauluse kirikus.
Koostöö kontserdiagentuuriga Corelli Music on pakkunud EKKLi liikmetele
uut ja ilusat repertuaari, võimalust esitada nõudlikku suurvormi koos solistide ja orkestriga, samuti huvitavat ja arendavat koostööd dirigent Martin
Sildosega. Corelli Music on jõuluootuskontsertide projekti raames tegelenud
ka reklaami, turunduse jm korraldusega.

EESTI LAULU- JA TANTSUPEO SIHTASUTUS
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
Laulu- ja tantsupeo ettevalmistamisega seoses toimus 2013. a oktoobrist
2014. a juunini Tartu kollektiividele 58 eelproovi Tartu linna haridusasutuste
aulates ja võimlates, Tartu Ülikooli aulas, Vanemuise kontserdimajas, Haridusja Teadusministeeriumi saalis. Kokku oli Tartu linnast peol 164 kollektiivi
4612 osalejaga. Koostööpartneriks Tartu linna poolt oli Tiigi Seltsimaja.
Laulu- ja tantsupidu „Aja Puudutus. Puudutuse Aeg” õnnestus nii osalejate
kui ka pealtvaatajate arvates.
Seda pidu ja selle ettevalmistust polnuks võimalik teha ilma väga hea
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koostööpartnerita, ilma teineteise mõistmiseta, ilma väga hea peakorraldajata, kes kõik vajalikud lülid üheks liitis ja neid õiges suunas juhtis. Suur tänu
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele, heale koostööpartnerile eesotsas
Aet Maateega.

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS
Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Haapsalu Kutsehariduskeskus on noor kool noorusliku hinge ja optimistliku ellusuhtumisega. Olles tegutsenud alles 9 aastat, on neil ette näidata
turvaline koolikeskkond, entusiastlikud ja sõbralikud õpetajad ja tegusad
õpilased. Kool on uuendusmeelne ning püüab muutuva maailma ja tema
nõudmistega sammu pidada. Koolis on kaasaegsed õpperuumid ja töökojad
ning õpilaskodudes mugavad elamistingimused. Hostelis ja õpilaskodus
on kokku 227 kohta. Suur saal mahutab kuni 400 inimest, on olemas kõik
tehnilised vahendid ja kooriproovi läbiviimiseks vajalik klaver.
Läbi positiivsuse, pühendumuse, õppijakesksuse, professionaalsuse, hoolivuse ja avatuse on Haapsalu Kutsehariduskeskuse eesmärgiks jätkuvalt olla
usaldusväärne partner kohalikule kogukonnale ja regioonile ning kindlustada läbi kutsehariduse usaldusväärne tulevik õppijatele. Segakooride
liidu vaatenurgast on Haapsalu KHK suurepärane koht lauljate suvekooli
korraldamiseks. Piisavalt lähedal Haapsalule, aga ometi mitte päris linnas,
et see hakkaks tööd segama. Juba esimesel kohtumisel saavutasime kooli
juhtkonnaga väga hea kontakti, kool on väga huvitatud edasisest koostööst
ja ootab suvekoolilisi järgmisel suvel tagasi. Omalt poolt pakuti lauljatele
parimaid tingimusi väga soodsa hinnaga. Tagasiside küsitluses mainisid pea
kõik lauljad suurepäraseid elamistingimusi ja seda tasub uskuda!

VIVIANE KALLASTE
Esitaja: Tiigi Seltsimaja
Viviane Kallaste on sündinud, kasvanud ja õppinud Tallinnas kuni Tallinna
Riikliku Konservatooriumi lõpetamiseni 1982. aastal Tiiu Levaldi õpilasena.
Ta oli 1965-74 lastekoori Ellerhein, 1974-79 Ellerheina kammerkoori ning
1980-82 Eesti Raadio segakoori laulja ja solist. 1982-2001 töötas Viviane
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Kallaste Vanemuise teatri ooperisolistina. Ta on teinud 39 rolli, sh Carmen
Bizet samanimelises ooperis, sekretär Menotti ooperis „Konsul”, Cherubino
Mozarti „Figaro pulmas”, Daam Schönbergi „Kuu-Pierrot’s”, Aldonza Lee
muusikalis „Mees La Manchast” jne. Lisaks on laulnud hulgaliselt soolosid
suurvormides, sh Händeli „Messias”, Bachi „Jõuluoratoorium”, Vivaldi „Gloria”,
Pergolesi „Stabat Mater” jne, esinenud kontsertidega Soomes, Norras, mitmel
pool Saksamaal, Kanadas, endises Tšehhoslovakkias jm.
Aastast 1986 on Viviane Kallaste Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli
pedagoog, alates aastast 2000 klassikalise laulu osakonna juhataja. 2001. a
töötab ta MHG segakoori ja neidudekoori ning alates 2003. a TÜ Akadeemilise
Naiskoori hääleseadjana. Tartu Noortekoori hääleseadja oli ta aastatel
1990-1992 ja alates 2001 kuni tänaseni. 2011. a alates töötab Viviane Kallaste
ka MHG poistekoori hääleseadjana. Eesti Kooriühingu mentor alates 2008,
Richard Wagneri Seltsi (2000) ja Soololaulu Õpetajate Liidu liige (2002).
Tänu hääleseadele on tema juhendatavad koorid saavutanud ilusa kõla
ning saanud juurde kõlajõudu ja esinemisjulgust. Kindlasti on ka kooride
saavutused seotud Viviane Kallaste vokaalpedagoogilise tööga. Koostöös
dirigentidega on ta kaasa aidanud mitmete muusikaliste etenduste ja
suurvormide ettevalmistamisele. Tartu Noortekoor on juba aastaid koostööpartner Vanemuise teatrile muusikaetenduste lavaletoomisel ja erinevate
suurvormide ettekandmisel. Tänu Viviane Kallaste tegevusele kooride juures
on mitmed lauljad asunud õppima klassikalist laulu (Maria Kallaste, Simo
Breede, Maria Leppoja jt).
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ÕNNE-ANN ROOSVEE
Esitaja: Eesti Naislaulu Selts
Õnne-Ann Roosvee on dirigent, koormeister, klaverisaatja, koorilaulja ja
solist. Ta töötab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kontsertmeistrina, on
Eesti Koorijuhtide Naiskoori dirigent, solist ja klaverisaatja, Lasteekraani
Muusikastuudio vanema mudilaskoori (alates 09.2014 nimetatud ETV
Lastekooriks) ja kontsertkoori koormeister ja kontsertmeister.
Lisaks põhitööle EMTAs ja koorijuhina laulab Õnne-Ann Roosvee Eesti
Kontsertkoori, vanamuusikaansambli Camerata Vocale ja kammerkoori
Voces Musicales projektides, esineb solistina (mezzosopran) ning annab
kontserte ja salvestab klaverisaatja ja organistina mitmete kooride, ansamblite ja solistidega.
Eesti Koorijuhtide Naiskooriga töötas Õnne-Ann aasta jooksul kaheksas
laululaagris, valmistades ette mitmed uudisteosed. Kooriga esineti uudisloomingu kontserdil, kontserdil Rootsi-Mihkli kirikus ja salvestati ERRis
uudisloomingut, kokku 7 laulu. Ansambliga Voces Musicales salvestati koos
ERSO-ga D. Šostakovitši muusika filmile „Korzinkina seiklused”, oktoobris
tähistati koori 15. aastapäeva kontserdiga Jaani kirikus.
Lasteekraani Muusikastuudios aitas Õnne-Ann kaasa kahe etenduse („Väike
valge pilvelammas...” ja „Suur seiklus lumeriigis”) ning mitmete kontsertide
ettevalmistamisel. Sel aastal on muusikastuudio kooridega valmistatud ette
ja antud 14 kontserti, lisaks mitmed „Laulukarusselli” salvestused koos
tuntud solistidega.
Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis oli
Õnne-Ann taas mitmes rollis, olles kontserdi jooksul laval kolmel korral
klaveri taga, juhatades Eesti Koorijuhtide Naiskoori ja lauldes solistina.
2014. a oli Õnne-Annil suur koormus jaanuarist maini kontsertmeistrina
laulupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg” eelproovides nii Tallinnas kui
Harjumaal, samuti üliõpilaslaulupeo Gaudeamus eelproovides Tartus.
Õnne-Ann Roosvee on ääretult töökas, täpne ja kohusetruu, tagasihoidlik
ja alati vastutulelik. Seda teame meie oma seltsis, sest oleme tema oskusi
kasutanud juba aastaid. Kontsertmeistrina väärib kiitust tema võime kiirelt
„lehest lugeda”, seetõttu on ta päästnud mitu keerukat olukorda, olles valmis
kohe tulema ja mängima. Eesti Naislaulu Selts hindab väga kõrgelt tema
tööd ka dirigendina Eesti Koorijuhtide Naiskooris. Üldse on tal kõikide
kollektiivide juures mitu rolli – dirigent, kontsertmeister, laulja.
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TARTU TIIGI SELTSIMAJA
Esitaja: Aime Koger, naisrahvatantsurühma Tarm juhendaja
Tiigi Seltsimajal on oluline roll Tartu laulupidude, üldlaulupidude ja noorte
laulupidude Tartu-poolses organiseerimises. Tartu ja ka teiste piirkondade
koorid on saanud esinemisvõimalusi mitmetel linna suurüritustel, mida
korraldab Tiigi Seltsimaja. 2014. a Tartu laulupeo peakorraldaja oli Tiigi
seltsimaja, maja töötajate algatusel telliti Tartu laulupeoks mitmeid uusi
koorilaule ja orkestriseadeid.
Tiigi Seltsimaja käesoleva aasta üheks suuremaks kooriürituseks oli järjekorras juba kahekümnes nais- ja meeskooride ühine laulupäev Vanemuise
kontserdimajas. Kollektiividele pakuti esinemisvõimalusi ka vabariigi aastapäeval, emadepäeva kontserdil, segakooride laulupäeval, kogupere kevadpeol,
Tartu laulupeo muusikanädala kontsertidel ja taasiseseisvumispäeva üritusel.
Tiigi Seltsimaja eestvedamisel ja organiseerimisel on Tartu linnas toimunud
mitmeid koorimuusika-alaseid üritusi. Igal aastal toimuvad Lõuna-Eesti
meestelaulu päevad, Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäevad, segakooride laulupäevad ja emadepäeva kontserdid. Korraldatakse ka dirigentide
ja heliloojate juubelikontserte.
Tulemas on ülelinnaline vokaalansamblite päev ja pea kõik kooriliigid saavad
üles astuda advendi- ja jõuluaja sündmustel.
Tiigi Seltsimaja tegeleb rahvakultuuri edendamise ja tutvustamisega
ning pakub erinevaid võimalusi koori- ja puhkpillimuusika harrastamiseks, üürides soodsatel tingimustel ruume mitmetele kollektiividele. Tiigi
Seltsimajas teevad proove meeskoor Forestalia, laulukoor Tarbatu, naiskoor
Ave, naiskoor Domina, Tartu Rahvaülikooli segakoor, Big Band Tartu, Salvador
Sax Kvartett ja Tartu Saksikoor.
Tiigi Seltsimaja kultuurispetsialistide ülesandeks on lisavahendite hankimine kultuurkapitalidelt, ministeeriumidelt ja erasektorilt. Tiigi Seltsimajas
töötavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja Eesti Rahvusliku
Folkloorinõukogu Tartu linna kuraatorid, tehakse tihedat koostööd rahvakultuuri keskseltside ja koolitusasutustega. Käesoleval aastal organiseerisid
töötajad selle aasta Tallinna laulu- ja tantsupeo eelproovid Tartu linnas.

82

Aasta koostööpreemia

VÕRU LINN
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Võru linn on silma paistnud kultuuritoetajana ja panustanud muusikafestivalide toetamisse. Võru linnas töötab muusikakool ja kultuurimajas Kannel
tegutseb puhkpilliorkester.
Kui aastaid on toimunud igal suvel Võru Vaskpillipäevad, siis aastal 2014
toetas Võru linn isegi kahe puhkpillimuusika festivali läbiviimist - suvel 2014
toimusid Võru Vaskpillipäevad ja Eduard Tamme nim Võru Puhkpillifestival.
Võru linna tegevus kultuuri- ja puhkpillimuusikaelu toetajana on eeskujuks
paljudele omavalitsustele.

ÜLE-EESTILINE NOORTE SÜMFOONIAORKESTER (ÜENSO)
JA JÜRI-RUUT KANGUR
Esitaja: Kooriühingu muusikanõukogu
Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester on paindliku koosseisuga aktiivse
kontserttegevusega projektorkester, mis annab aastas paarkümmend
kontserti 10-15 erineva kontsertprogrammiga ja selles mängivad noored
muusikakoolide õpilastest muusikaakadeemia tudengiteni. Orkester on
asutatud Jüri-Ruut Kanguri eestvedamisel 1995. a üleriigilise keelpillimängijate Haapsalu suvekursuse orkestrina. Alates 2000. a on antud kontserte
ka väljaspool kursuste aega ning esinetud mitmetel esindusüritustel ja
tippfestivalidel: Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert-aktus Estonia
kontserdisaalis, Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 10. aastapäev, Vanalinna
Päevade ava- ja lõppkontserdid, osalus saateorkestrina IX, X ja XI noorte
laulupeol ja XXVI üldlaulupeol, Jaapani keisri visiidi puhul toimunud kontsert
Lauluväljakul, Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul toimunud öölaulupidu
„Märkamise aeg”, punklaulupeod Rakveres, David Oistrahhi Festival, Pärnu
Muusikafestival, Järvi Akadeemia, Birgitta Festival jt, mitmeid esinemisi on
üle kantud televisioonis ja raadios.
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Osaletud on rahvusvahelistes koostööprojektides, tehtud koostööd Eesti
Kontserdi ja Tallinna Filharmooniaga, samuti paljude tippsolistide- ja
kooridega ning külalisdirigentidega. Korduvalt on orkestrit juhatanud Eri
Klas ja Neeme Järvi. Orkester on esinenud ka Saksamaal ja Soomes. Suurt
publikumenu on saavutatud omapäraste kavadega, nagu kaks filmimuusikakava, „Carmina Burana” kontsert-show, 80-ndate estraadimuusika gala
„Sotspop”, klassikalise muusika tippšedöövrite kontsert kooliõpilastele, Bondi
filmimuusika galakontsert, humoorikas volbrigala jms. Repertuaaris on hulk
suurvorme ja nõudlikke teoseid, kokku üle 1000 teose, sh Raveli „Bolero”, Orffi
„Carmina Burana”, Bacalovi „Misa Tango”, Beethoveni V ja IX sümfoonia, Griegi
„Peer Gynt”, Bernsteini „Chichester Psalms”, Rutteri „Magnifiicat”, Dvoraki
IX sümfoonia, Prokofjevi „Petja ja hunt”, Brahmsi Viiulikontsert, Kalninši
Rock-sümfoonia, Wagneri „Tannhäuser” avamäng, Pärdi „Te Deum”, Tubina
Kontrabassikontsert jpm.
ÜENSO kooridega seotud projektid 2014. a:
• esinemine Virumaa laulupeo saateorkestrina Rakvere Laululaval;
• esinemine Tallinna Laululaval laulupeo kontserdil „Aja puudutus”
saateorkestrina;
• kontsert Haapsalu Toomkirikus koostöös Eesti Segakooride Liidu kooridega, kavas Pärdi „Te Deum”, dirigent Risto Joost ja Vivaldi „Gloria”,
dirigent Lilyan Kaiv;
• kontsert Tallinna Niguliste kirikus Eesti Segakooride Liidu juubelil koos
kooride ja solistidega, kavas Pärdi „Te Deum”, dirigent Tõnu Kaljuste,
Vivaldi „Gloria”, dirigent Lilyan Kaiv;
• kammerkoori Studium Vocale juubelikontsert Tallinna Metodisti kirikus,
kavas Mozarti „Missa brevis” G-duur, Faure, Mendelssohni jt looming,
dirigent Martin Sildos;
• kontsert india muusikaga
• esinemised Tallinna Päeval Vabaduse väljakul, koostöös Eesti Kontserdiga
Palmse mõisas (solist Koit Toome) ja Tallinna Merepäevadel.
Esinemisi on olnud ka paljude asutuste üritustel Eestis ja ka Soomes, kavas
filmimuusikat, klassikat, ooperimuusikat jm. Kokku anti 23 kontserti,
koostööd tehti paljude tuntud solistide ja dirigentidega.
ÜENSO avatus kooriprojektidele ja koostöö kooridega on väga tänuväärne.
Orkestri peadirigent on alates 1995. a Jüri-Ruut Kangur.
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Jüri-Ruut Kangur on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia kooridirigeerimise (professor Ants Soots), orkestridirigeerimiste (dotsent Jüri Alperten)
ja kompositsiooni alal (dotsent Raimo Kangro). 1994-1999 töötas ta
Haapsalu Muusikakooli muusikateatri dirigent-muusikajuhina, 1996-2004
Haapsalu Linnaorkestri peadirigendina, 2001-2003 G. Otsa nim Tallinna
Muusikakooli dirigeerimisosakonna juhataja ja õpetajana, 2003-2014
Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestri ja 2013-2014 Tallinna Ülikooli
sümfooniaorkestri dirigendina. Ta on juhatanud veel mitmeid koore ja
orkestreid (Estonia Seltsi Segakoor, Rahvusooper Estonia poistekoor, G. Otsa
nim Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkester jm) ja külalisena Tallinna
Kammerorkestrit, Pärnu Linnaorkestrit ja mitmeid noorteorkestreid.
2014. a oli tema töö peamiselt seotud üldlaululpeoga, kus ta oli sümfooniaorkestrite liigijuht. Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu esimehena korraldas ta
noorteorkestrite kontserte Tallinnas, asutas Liivimaa Noorteorkestri, esines
Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga, Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestriga ja Tallinna Ülikooli sümfooniaorkestriga.
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CD „LIIV, MERI NING MÕTTED”, KAMMERMEESKOOR JÕUD,
DIRIGENT PÄRT UUSBERG
Esitajad: Kammerkoor Head Ööd, Vend, Eesti Segakooride Liit
Kammermeeskoor JÕUD on omanäoline kollektiiv – või pigem võiks öelda,
et sõpruskond – kes esimest korda tuli kokku 2010. a jaanuarikuus, et
hakata harjutama Pärt Uusbergi meeskoorilaule sama aasta veebruarikuus
toimunud autoriõhtuks „Lauliku talveüksildus”. Lauljad on Pärdi sõbrad,
kellega ta on laulnud koos erinevates koorides.
Pärt Uusbergi autoriõhtut oli kuulamas ka Pärdi vend Uku Uusberg, kellele
venna meeskoorilooming jättis niivõrd sügava mulje, et ta otsustas kirjutada
näidendi, kuhu oleks kaasatud ka meeskoor. Projekt sai teoks juba 2010. a
suvel, mil Jänedal Pulli tallis etendati MTÜ R.A.A.M suvelavastusena Uku
Uusbergi „JÕUD”, peaosas Ivo Uukkivi. Lavastustest pärineb ka koori nimi.
2013. a sügisel pakkus Nordea pank Pärt Uusbergile võimaluse salvestada
plaaditäis oma muusikat. Pärt pakkus välja idee salvestada plaat oma
meeskoorilauludega, millega nõustuti. 2014. a kevadel saidki mehed uuesti
kokku ning asuti nii-öelda taastusproovide kallale, kuna põhiliseks materjaliks, mida harjutati, olid etenduses „JÕUD” kõlanud laulud, mis suures
plaanis olid endiselt meestel meeles.
CD-l „Liiv, meri ning mõtted” kõlavad lisaks meeskoorilauludele ka Uusbergi
üks klaveripala tema enda esituses ning soololaul keelpillikvarteti ja klaveri
saatel, solistiks Mikk Dede.
Praeguse seisuga ei ole plaanis kooril regulaarselt jätkata, aga mine tea, mida
tulevik toob – ehk kuuleb seda koori veel mõnes projektis? Igal juhul on
käesolev CD plaat üks talletatud jälg kammermeeskoor JÕUD koori kõlast
ja ühtlasi jälg ajast, mil ühes sõpruskonnas valitsesid just sellised jõud.
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CD „RIINIMANDA SÜDAMESALV”, DIRIGENT URVE
UUSBERG
Esitaja: Rahvakultuuri Keskuse Raplamaa spetsialist Anne Ummalas
Plaadi valmimine oli pikk ja kaunis protsess. Seda iseloomustavad proovid,
millest ühes osales ka helilooja Veljo Tormis, koorilaagrid, salvestused Rapla
kirikus ning sõna, visuaali ja muusikat tervikuks siduvad soome-ugri rahvaid,
keelt ja kultuuri tutvustavad kontserdid Raplamaa erinevais paigus (koolid,
kultuurikeskused), mis eriti haakusid 2013 pärandkultuuri aastaga. Nüüdseks
on soome-ugri tsükkel, 7 leelot ja Pärt Uusbergi rahvalauluseaded CD-l.
Hääled, mis kõlavad sellel plaadil, kuuluvad Rapla Ühisgümnaasiumi
lastekoori Riinimanda ja noortekoori Mitte-Riinimanda, Mitte-Riinimanda
vilistlaskoori ja Rapla segakoori August07 lauljatele. Lastekoorile loodud
tsüklis „Soome-ugri maastikud” on laulud viieteistkümnelt rahvalt.
Salvestusprotsessiga alustati 2012 sügisel ja viimased laulud said salve 2013
sügisel. Plaat ilmus 2014. a veebruaris.
CD „Riinimanda Südamesalv” kingiti esitluskontserdil kõigile Raplamaa
koolidele.
Plaadi valmimine ja sellele eelnev kontsertsari on olnud harivaks kogemuseks
nii lauljatele kui ka Raplamaa koolidele. Seda nii hõimurahvaste keele ja
meele tutvustamisel kui ka kauni, kvaliteetse ning sügavuti mineva koorilaulu jõudmisel koolidesse.

DUUBELPLAAT „EESTI NAISLAULU SELTS 20”
Esitaja: Naiskoor Carmina
Oktoobris 2014 sai Eesti Naislaulu Selts (ENLS) 20-aastaseks. Aastapäeva
tähistati piduliku ja väärika galakontserdiga 19. oktoobril kl 15 Estonia
kontserdisaalis, kus esitleti ühtlasi ka uut duubelplaati „EESTI NAISLAULU
SELTS 20”.
Kaksikplaat on oluline tähis Eesti naiskooride laulukultuuri ajaloos, sest
annab ülevaate eesti heliloojate rikkalikust naiskooriloomingust tänapäevani
välja. Plaatide koostamisel on selts lähtunud ideest, et nendel kõlaksid põhiliselt eesti heliloojate teosed võimalikult erinevate kooride esituses. Plaatidel
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kõlab läbilõige ENLS-i tegevusaja jooksul salvestatud nais- ja neidudekooride
parimatest paladest. Salvestused on pärit eri kontsertidelt ja võistulaulmistelt
ning need on jäädvustanud meie tuntumad toonmeistrid: Mati Brauer, Tanel
Klesment, Maido Maadik, Tiit Varts, Kaspar Karner.
Laulude valiku kõrval on väga oluline olnud ka koorijuhtide valik. ENLSi soov
on olnud, et laule oleks juhatamas võimalikult paljud praeguse aja paremad
naiskooridirigendid üle Eesti. Naiskoorilaule esitavad kokku 25 eri koori – 16
naiskoori ja 9 neidudekoori – 29 dirigendi juhatusel ning muusikat jagub
ligi 1,5 tunniks. Kokku kõlab 34 laulu. Salvestused on tehtud Mustpeade
majas, Eesti Ajaloomuuseumis, Kaarli kirikus, Viimsi Püha Jaakobi kirikus jm.
Kaksikplaadi ettevalmistamisel tegi suure töö ära Margit Võsa (ENLS-i
esinaine alates 3. maist 2014), kes kuulas poole aasta jooksul läbi kõik Eesti
Naislaulu Seltsi salvestused ning valis nende seast välja esitused, mis said
jäädvustatud sellele auväärsele ühisplaadile. Kõlakujunduse ja viimase lihvi
andis valitud lauludele toonmeister Tanel Klesment.
Naiskoori Carmina arvates on ENLSi duubelplaadid täitnud ülla ülesande–
jätta järeltulevatele põlvedele helijälg meie aja naiskoorilaulu tasemest.
CD-komplekt on tõeline kingitus kogu Eesti koorikultuurile, rääkimata
naiskooridest eraldi kooriliigina ning kooridest-dirigentidest, kelle töö viljad
on plaadile salvestatud või kes teiste lauldust lisainnustust ammutavad. Ka
naiskooril Carmina on rõõm ja au olla CDle esinema valitud kooride seas,
lauldes plaadil elavaks kolm laulu Arvo Ratassepa kooritsüklist „Linnulaulud”,
mille on oma kontsertidel tervikuna ette kandnud ainsana eesti naiskooridest.
ENLSi pidulikul aastapäevakontserdil Estonias, kus Carmina samuti laval
osales, said plaadi kingituseks kõik ENLSi kuuluvad naiskoorid. Uhke oli
taaskogeda, et meil on päris oma selts, kelle kutsel „me tuleme kokku ja
leiame mahti ja laulame”, ka Eesti esikontserdisaalis, ja ometigi ei mahtunud
sinna sel päeval veel mitte kõik Eesti naiskoorid. On põhjust rõõmustada ja
olla südamest tänulik, et meid ühendab nii paljude inimeste töö ja kutsumus.
CD-komplekti kuuluvast tutvustavast bukletist saab ülevaate ENLSi tegevusest 20 aasta jooksul. Tekst on tõlgitud ka inglise keelde.
Duubelplaat „Eesti Naislaulu Selts 20” valmis 1. juulil 2014.
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CD „IN PARADISUM”, GALINA GRIGORJEVA MUUSIKAT
ESITAB EESTI RAHVUSMEESKOOR, DIRIGENT MIKK ÜLEOJA
Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Galina Grigorjeva (1962) looming on sügavuti seotud vene kultuuri ja hingelaadiga, vanavene folkloori ja õigeuskliku sakraalmuusikaga. Grigorjeva
teosed kannavad enamasti sisendusjõulist spirituaalset sõnumit ja on dramaturgiliselt veenvad. Tema vokaalmuusikas on ülisuur tähtsus tekstivalikul. Ta
on kasutanud vanu vene- ja ladinakeelseid sakraaltekste, vanavene folkloori
ja nii vanemat kui uuemat vene luulet. Grigorjeva muusikat on esitanud
paljud tuntud koorid ja muusikud nii Eestis kui välismaal.
Käesolev CD on Grigorjeva esimene autoriplaat. CDl kõlavad tsükkel „Nox
vitae” meeskoorile, „Recitativo accompagnato” sonaat tšellole (solist Allar
Kaasik), „Diptühhon” meeskoorile, „Palve” tšellole ja meeskoorile ja „In
Paradisum” meeskoorile.

CD „UNELIND”, MUSAMARI SEGAKOOR, DIRIGENT INTA
ROOST
Esitaja: Eesti Segakooride Liit
Unelaul on üks vähestest žanridest, mis on tuntud kõikides kultuurides. Ka
eesti heliloojate ja rahvalaulikute poolt loodud ning lauldud unelaulude valik
on ääretult lai. Sellel plaadil kõlavate palade seast leiavad äratundmisrõõmu
erinevate põlvkondade lapsed ja lapsevanemad. Eriliseks teevad need lood
aga eranditult värsked kooriseaded, mille on teinud Maria Kõrvits, Thea
Paluoja, Pärt Uusberg ja Erki Pehk.
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CD „EESTI CAPRICCIO”, POLITSEI- JA
PIIRIVALVEORKESTER, DIRIGENT HANDO PÕLDMÄE
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
2104. a oktoobris ilmunud CD-plaadil „Eesti capriccio” on jäädvustatud
aastatel 2007-2013 Politsei- ja Piirivalveorkestri poolt eesti heliloojatelt Margo
Kõlarilt, Tõnis Kaumannilt, Tauno Aintsilt, Ülo Krigulilt, René Eesperelt
tellitud ja esmaesitatud puhkpillimuusika. Lisaks sellele kõlab plaadil
nimiloona Rein Ploomi 1982. a valminud teos „Eesti capriccio”. Plaat on
salvestatud aastatel 2010-2014 Eesti Raadio 1. stuudios. Toonmeistri tööd
tegid Tanel Klesment ja Kaspar Karner.
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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 23 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”.
HOLi rahaline toetus 2014. a laulu- ja tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse
aeg” protsessile oli 14 200 eurot. Sel aastal said iga-aastast tegevustoetust
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Harjumaa Keelpilliorkester ja Harjumaa
Sümfooniaorkester. Suurematest projektidest leidis 2014. a rahastust
Harjumaa noorte vokaalansamblite festival, Harjumaa Laululaps 2014,
lastekooride projekt „Rõõm laulust”, laste ETNOpäev.

HOTELL PESA
Esitaja: MTÜ E STuudio
Hotell Pesa, mis asub Põlva linnas, on toetanud käesoleval aastal kõiki
E STuudio kontserdi- ja kooriprojekte. Pikaaegne koostöö kestab hotell Pesa
ja meie kooride vahel juba aastaid ning asutuse juhtkonna missioonitunne
ja panus eesti koorimuusika toetamiseks on meie arvates nimetamisväärne.
Olulisemate koostöö- ja kontserdiprojektidena käesoleval aastal
nimetame:
• E STuudio noortekoori ja ansambli Kõrsikud „Sõbrapäevakontsert”
Vanemuise kontserdimajas;
• E STuudio kooride kontsert Tartu Ülikooli aulas;
• E STuudio noortekoori ja kammerkoori kontsert Põlva kirikus;
• E STuudio noortekoori kontsert Harjumaal Padise kloostris;
• E STuudio noortekoori kontsert Tallinnas Niguliste kirikus.
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Hotell Pesa suurim ja märkimisväärseim panus E STuudio tegevusse oli
noortekoori sõidu toetamine Corki rahvusvahelisele koorikonkursile Iirimaal,
kus koor saavutas konkursi üldvõidu. Kuna kooris laulavad õpilased ja
üliõpilased, siis nimetatud toetus oli koorile väga oluline nii materiaalselt
kui ka moraalselt. Samuti on hotell Pesa toetanud kõiki eelmiste aastate
E STuudio konkurssreise. E STuudio noortekoor salvestas käesoleva aasta
augustis Harjumaal koori esimese muusikavideo Henri Kääriku loole „Ave
Maria” ning mis pühendati Kurkse katastroofis ning parvlaev Estonia hukus
elu kaotanud inimestele. Muusikavideo valmimisega seonduvad kulutused
kattis kõige suuremal määral taas hotell Pesa.

TARTU LINN
Esitaja: Liidia Konsa
Tartu linn toetas 2014. a järgmisi koori- ja puhkpillimuusika sündmusi:
Põhjamaade Üliõpilaskooride Festival Tartus, Tartu laulupidu „Enne ja nüüd”,
XX rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill”, XX Tartu ja Tartumaa
naiskooride ja Lõuna-Eesti meeskooride laulupäev. Samuti toetati Tartu
linna kollektiivide osalemist laulu- ja tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse
aeg” ning eelproovide läbiviimist ja korraldust.
Tartu linn toetab iga-aastaselt huvitegevusega tegelevaid kollektiive projektitoetuste ja kollektiivitoetuste kaudu. Toetust eraldatakse kultuuriühingutele,
mis tegelevad rahvakultuuri (koori-, puhkpilli- ja rahvamuusika, rahvatantsu,
harrastusteatri ja -kunsti) arendamisega.
Kollektiividele makstakse ka saavutustoetust ja igal aastal valitakse esinduskollektiivid, kes saavad suuremat toetust. Linn toetab ka kollektiivide juubelite korraldust, kollektiive, kes osalevad rahvusvahelistel konkurssidel ja
premeerib edukalt esinenud kollektiive ning toetab külaliskollektiive, kes
annavad kontserte Tartu linnas.
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VILJANDI LINN
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Viljandi linn on viimastel aastatel palju panustanud nii kultuuri vaimse poole
arendamisse kui ka kultuurikeskkonna loomisesse. On säilitatud kooride
rahalise toetamise ning välja töötatud noorte pillimängijate õpetamise
süsteem. Näiteks on puhkpilliõpilaste arv kasvanud linna muusikakoolis
kolm korda, ulatudes 2014. a 98ni.
Viljandis tegutseb kaks noorte puhkpilliorkestrit ja sümfooniaorkester, nende
hulgas 2014. a Eesti Noorteorkestrite Konkursil EST-NOK esikoha saavutanud
kooliorkester – Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester.
Viljandi linn on tõstnud viie noortekollektiivi dirigendi palgad Eesti
Koorijuhtide Liidu poolt soovitatud palgatasemeni.
Linna abiga on renoveeritud Pärimusmuusika Ait ja Sakala Keskus. Pärliks
on aga 2014. a valmis saanud uus laululava, maksumusega 1 454 242 eurot,
millest linna osalus on 369 599 eurot. Laululava lähteülesande tegemisse
kaasati ka dirigente ja tantsujuhte, mistõttu võib öelda, et saadi see, mida
oodati. 2014. a on uuel väljakul toimunud nii laulupeod, Hansapäevade
sümfooniakontserdid kui ka Balti keti 25. aastapäeva tähistamine.
Koostöös Eesti Puhkpillimuusika Ühinguga toetas Viljandi linn 2014. a rahvusvahelise muusikaorganisatsioonide ühenduse Confederation Internationale
des Societes Musicales (CISM) aastakoosoleku korraldamist Eestis.
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TAUNO AINTS
Esitaja: Eesti Muusikaõpetajate Liit
Tauno Aints on lõpetanud Tartu I Lastemuusikakooli Ene Koppeli klaveri-
klassi ning Miina Härma nim Tartu 2. Keskkooli. Tegutses mitmetes koorikollektiivides Kadri ja Riho Leppoja juhendamisel. 1998. a lõpetas ta Viljandi
Kultuurikolledži levimuusika eriala (Evald Raidma ja Guldžahon Jussufi)
ning 2004. a Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni eriala cum
laude (prof Lepo Sumera ja lektor Helena Tulve).
1995–1997 töötas Aints Viljandi meeskoori Sakala ja 2000–2001 Eesti
Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli kontsertmeistrina. 1999–2004
oli kooristuudio Ellerhein teoreetiliste ainete õpetaja, alates 2002 töötab
Tallinna Muusikakeskkoolis muusikateoreetiliste ja -ajalooliste ainete õpetajana ning alates 2012 TÜ VKA kompositsiooni õppejõuna.
2002–2007 oli Aints tegev popmuusikuna ansamblis Genialistid. Hooajal
2007–2008 oli ta resideeriv helilooja Eesti Rahvusmeeskoori juures. Talle
on omistatud Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendium 2007 ja Heino
Elleri muusikapreemia 2009. Aintsi senistest töödest on enim avalikkuse
tähelepanu pälvinud 2007. a laulu- ja tantsupeoks valminud seade Gustav
Ernesaksa lastelaulust „Rongisõit” (dirigent Aarne Saluveer), lavastatud
kantaat „Aeg armastada”, mis kanti ette 2009. a Birgitta festivalil Eri Klasi
juubelietendusel (lavastaja Mare Tommingas, dirigent Mihhail Gerts),
2010. a teatris Vanemuine esietendunud tantsulavastus „Mowgli” (lavastaja
Mare Tommingas, dirigent Aivo Välja) ning 2011. a Nargenfestivalil esietendunud ballett „Helde puu” (lavastaja Marina Kesler, dirigent Tõnu Kaljuste).
2012. a esietendus Rahvusooperis Estonia Tauno Aintsi muusikale loodud
Toomas Eduri ballett „Modigliani – neetud kunstnik” (lavastaja Toomas Edur,
dirigent Risto Joost) ning 2013. a esietendus teatris Vanemuine laialdast
vastukaja pälvinud ooper „Rehepapp” (lavastaja Marko Matvere, kunstiline
juht ja dirigent Paul Mägi).
Arranžeerijana on Aints teinud viljakat koostööd Liisi Koiksoni, Lenna
Kuurmaa, Tõnis Mägi, Sepo Seemani, Lauri Saatpalu ning teiste nimekate
Eesti artistidega. Tema loomingulist mitmekülgsust ilmestab kujukalt
2006. aastal rahvusvahelist tähelepanu pälvinud Veljo Tormise ja ansambli
„Metsatöll” seadetest sündinud kava „Raua needmine”.
Tauno Aintsi muusikat on esitanud ERSO, Tallinna Kammerorkester, Eesti
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Rahvusmeeskoor, Estonian Dream Big Band, Ansambel U:, flötist Tarmo
Johannes, tšellist Aare Tammesalu jt. Tema muusika on kõlanud rahvusvahelisel uue muusika festivalil NYYD, festivalil Eesti Muusika Päevad, Eesti
Muusikaakadeemia Sügisfestivalil, festivalidel „Time of Music” (Soome, 2006),
Jazzkaar ja Tudengijazz.
2014. a laulupeo kavas oli Tauno Aintsilt kolm teost: süit sümfooniaorkestrile
tantsulavastusest „Mowgli”, mudilaskooriteos „Minu isamaa” (tekst Jaan
Pehk) ning poistekooridele kirjutatud „Kes ma olen?” (tekst Piret Ehin).
Aprillikuus tuli Metodisti kirikus toimunud uue koorimuusika kontserdil
esiettekandele Aintsi naiskooriteos „Unelus” (tekst Gailys), mida laulis Eesti
Koorijuhtide Naiskoor ja juhatas Andrus Siimon.
MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts korraldusel toimusid 2014. a augustis
Kuusalu kirikuaias Tauno Aintsi muusikalise suurvormi „Lauritsa lubadus”
esiettekanded. 19 numbrist koosnevale teosele kirjutas libreto Urmas Lennuk.
Suurvormi muusikajuht ja dirigent oli Ott Kask, kooridirigent Taavi Esko,
lavastaja Saima Kallionsivu, kunstnik Kristin Kalamees ning solistid Ero
Esko, Riina Maidre, Triin Jõeleht, Rasmus Merivoo ja Lauri Esko. Kaasa tegid
Kuusalu kunstide kooli sümfooniaorkester, Kolga-Kuusalu kammerkoor,
Kuusalu keskkooli koor, Kolga rahvatantsu rühm ja rahvateatri näitlejad.
Kasutatud EMIK materjale.

OTT KASK
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Ott Kask (1962) on puhkpilliorkestri dirigent, arranžeerija ja vaskpuhkpillide õpetaja. Õppis trompetit Elleri koolis (1978-1982) ja Tallinna Riiklikus
Konservatooriumis (1982-1989, Aavo Ots), lisaks õppis konservatooriumis
ka trombooni (Heiki Kalaus), puhkpilliorkestri dirigeerimist (Priit Raik) ning
sümfooniaorkestri dirigeerimist (Roman Matsov ja Paul Mägi). Dirigeerimise
alal on ta end täiendanud ka Jorma Panula meistrikursusel.
Praegu juhib ta Viimsi valla kultuuri- ja spordiametit, on Kuusali Kunstide
Kooli vaskpilliõpetaja ja orkestri dirigent ning Kuusalu Pasunakoori dirigent,
Tallinna Muusikakooli puhkpilli- ja sümfooniaorkestri dirigent ning Viimsi
Muusikakooli puhkpilli- ja sümfooniaorkestri dirigent. Ta on osalenud
muusikakoolide jazz-pop õppesuuna õppekava väljatöötamisel ja EELK
Pasunakooride koraaliraamatu töögrupis ning on Eesti Sümfooniaorkestrite
Liidu juhatuse liige.
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Ott Kask on kirjutanud mitmeid ansambli- ja orkestriseadeid, transkriptsioone ning autoriteoseid, sh seadnud mitmeid teoseid laulupidude tarbeks.
2007. a noorte laulupeol kõlasid tema seatud „Kuusalu pulmamarss” (solist
Lembit Saarsalu) ning koos Tõnu Kõrvitsaga seatud „Eesti eurolaulude
popurrii”. 2011. a noorte laulupeol juhatas Harry Illak Ott Kase seatud liivi
rahvalaulu „Puhu, tuul” (solist Mairo Marjamaa). 2014. a laulupeo puhkpilliorkestrite programmis esitati Ott Kase seatud eesti rahvaviisi „Targa rehealune”.
Ott Kase „Kuusalu pulmamarss”, „Puhu, tuul” ja „Mu süda, ärka üles” on
kõlanud kontsertidel ja konkurssidel nii kodu- kui välismaiste orkestrite ja
dirigentide esituses Lätis, Tšehhis, Saksamaal, Madalmaades, Itaalias ning
USAs. Hiljuti loodud „Süit puhkpilliorkestrile” (2013) on pühendatud õpetaja
Priit Raikile (1948 - 2008) ning tellitud G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli
puhkpilliorkestri poolt.
Viimastel aastatel on Ott Kask loonud seadeid vokaalsolistidele orkestri saatel
Politsei- ja Piirivalveorkestri ning Otsa kooli puhkpilliorkestri tellimusel,
solistideks Kaire Vilgats, Bonzo, Airi Allvee, Dave Benton, Sofia Rubina jt.
Ott Kask tegi orkestratsiooni Tauno Aintsi - Urmas Lennuki muusikalavastusele „Lauritsa lubadus” ning dirigeeris selle etendusi 8.-10. augustil 2014
Kuusalu kirikuaias esiettekandena. Teos telliti Veljo Tormise Kultuuriseltsi
poolt ning selle esitasid solistid Ero Esko, Riina Maidre, Triin Jõeleht, Rasmus
Merivoo ja Lauri Esko, Kuusalu kunstide kooli sümfooniaorkester, KolgaKuusalu kammerkoor, Kuusalu keskkooli koor, Kolga rahvatantsu rühm ja
rahvateatri näitlejad. Ott Kask oli teose muusikajuht ja dirigent.
Kasutatud EMBL materjale.
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AARE KRUUSIMÄE
Esitaja: Naiskoor Carmina
Aare Kruusimäe (1972) on lõpetanud Kuressaare Gümnaasiumi, õppinud
1991–1993 G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis Alo Põldmäe juhendamisel
klassikalist laulu, muusikateooriat ning loomingut. 1997. a lõpetas ta Eesti
Muusikaakadeemia kompositsiooni erialal Raimo Kangro õpilasena. Ta on
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1999. a.
Kruusimäe töötab a-st 2000 Eesti Rahvusmeeskoori kutselise lauljana (bass)
ning tegeleb vokaalimprovisatsiooniga ansamblis Improloo.
Kruusimäe teosed on kõlanud festivalil „Eesti Muusika Päevad”, Suure-Jaani
Muusikapäevadel, Paide Raemuusika Festivalil ja Eesti Noorte Heliloojate
Festivalil. XXV üldlaulupeol esitasid ühendkoorid Jaan Krossi „Maailma
avastamise”, mille muusika on viisistanud Aare Kruusimäe.
2014. aastal kanti naiskoor Carmina 25. aastapäeval esmakordselt ette
Aare Kruusimäe koorilaulutsükkel „3 laulu naiskoorile”, mille osad on
1. Tasakaalutera (tekst: Doris Kareva)
2. Bakhanaal (tekst: Artur Alliksaar)
3. Palve (tekst: Doris Kareva)
Naiskoori Carmina on teosega tutvumise esimestest hetkedest peale vaimustanud nii helilooja valitud tekstid kui ka nendele loodud helikeel, mis oma
eri meeleoludes toob nii suurepäraselt esile seda esitava koori võimed ja
võimalused ning avavad nii inimloomuse varjatuma kui ka varjamatu poole.
Kruusimäe muusikakeeles, nagu valitud tekstideski, peegeldub mõistuslik
tasakaalutaotlus („Tasakaalutera”), ohjeldamatu rõõm ja vabadusesoov
(„Bakhanaal”) ja viimase osana harras ja sügav sisekaemuslikkus ja samas
kõigeväelise poole pööratus („Palve”). Teos mõjus naiskoorile Carmina kohe
väga omaselt ning selle tervikliku teose esitamine kontsertidel on tekitanud
palju elevust ja üliemotsionaalset vastukaja.
9. oktoobril 2014 valmis naiskooril Carmina Viimsi Püha Jaakobi kirikus Aare
Kruusimäe koorilaulutsüklist helisalvestus, mille võttis üles toonmeister
Tanel Klesment.
Viimati esitas naiskoor Carmina kogu tsükli Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäevale pühendatud pidulikul galakontserdil Estonia kontserdisaalis 19.
oktoobril 2014, mis jäädvustati ka videosalvestisena.
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Saaremaa Meeskoor SÜM tellis Aare Kruusimäelt meeskoorilaulu „Keda seal
väraval ootad siis sa?” (teksti autor Juhan Smuul), mis valmis oktoobris 2014
ning esiettekanne toimus käesoleva aasta 21. detsembril heategevuskontserdil Kuressaare Laurentiuse kirikus (dirigent Mari Ausmees).

TÕNIS KÕRVITS
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Tõnis Kõrvits (1944) on muusik, helilooja ja arranžeerija. Ta lõpetas Tallinna
Lastemuusikakooli viiulierialal, seejärel on end täiendanud iseõppimise
teel. Ta on kirjutanud muusikat filmidele („Koduõu”), kuuldemängudele ja
telelavastustele („Mõmmi ja aabits”, „Kõige suurem sõber”) ja lastelaule. Ta
on mänginud mitmetes stuudioansamblites kitarri, basskitarri ja klahvpille
ning arranžeerinud muusikat laulupidudele, filmidele („Need vanad armastuskirjad”) ja heliplaatidele.
2010. a ilmus tema lauludega CD „Õnneseen” Raadio Laulustuudio kooride
esituses.
2014. a laulupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg” esitasid puhkpilliorkestrid
Tõnis Kõrvitsa teose „Tulgõ kokko”, millest on saanud puhkpilliorkestrite üks
mängitavamatest teostest. Lisaks sellele on käesoleval aastal sündinud teoste
nimekirjas ansamblile Suprjadki ning Politsei- ja Piirivalveorkestrile: „Костёр
горит”, „В поле берёза...”, „В час да по час”, Причудские страдания”;
ansamblile Svjata Vatra ja Politsei- ja Piirivalveorkestrile „Svitlyi schljah”;
Politsei- ja Piirivalveorkestrile ning segakoorile Mari Kalkuni „Üü tulõk”, Ülo
Vinteri „Hoidkem vaid ühte” ja Olav Ehala „Valu laul”; Kaitseväe puhkpilliorkestrile: „Vogon zapeklyh ne peche” (koos ansambliga Svjata Vatra), „Imagine”,
„Mu kodu”, „Päike sõbra aknas”, „Meie Eestimaa”, „Nagu muinasjutt”, „Laul
peab kõlama”, „Poiste kool”, „Uhti-uhti uhkesti” ja „Minu elu”; Estonian
Dream Big Bandile „Õrn ööbik”, „Tuukri laul”, „Pistoda laul” ja „Me kõik
jääme vanaks”; Kaitseliidu Tallinna Maleva Big Bandile: Jonesi „Don’t know
how”, Kikerpuu „Kuldkollane”.
Kasutatud EMBL materjale.
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TÕNU KÕRVITS
Esitajad: Eesti Segakooride Liit, kammernaiskoor Sireen
Tõnu Kõrvits lõpetas 1994. a Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Raimo
Kangro kompositsiooniklassi ja omandas 1999. a samas professor Jaan Räätsa
juhendamisel magistrikraadi. Õpingute ajal osales ta noorte arranžeerijate
meistrikursustel Hilversumis (Holland, 1997) Metropole Orchestra ja dirigent
Vince Mendozaga ning Stephen Montague kompositsiooni-meistriklassis
Gdanskis (Poola, 1998). Aastast 2001 on Tõnu Kõrvits Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia kompositsiooni ja orkestratsiooni õppejõud.
Kõrvitsa mitmekesine looming hõlmab kõiki traditsioonilisi muusikažanre
alates orkestriteostest, instrumentaalansamblitest ja teostest soolopillidele
ning lõpetades koorimuusika, soololaulude ja ooperitega. Ta on tuntud ka
kui meisterlik popmuusika arranžeerija ja orkestreerija. Ta on kirjutanud
ka rohkesti muusikat tõsielu, nuku- ja animafilmidele. Lisaks eesti festivalidele on Tõnu Kõrvitsa teoseid esitatud rahvusvahelistel festivalidel Taanis,
Saksamaal, Austrias, Kanadas, Poolas, Soomes, Hong Kongis, Austraalias,
Prantsusmaal, Horvaatias ja Venemaal.
Tõnu Kõrvitsa poeetiline ja nägemuslik muusika viib kuulaja hüpnootilistele
rännakutele looduse ja rahvapärimuse, inimhinge ja alateadvuse maastikele.
Viimasel kümnendil on Kõrvitsa loomingu oluliseks inspiratsiooniallikaks
saanud eesti rahvalaul, aga mõnikord ka teiste põhjarahvaste laulutraditsioon
ja orientaalne meloodika.
2014. a pälvis Tõnu Kõrvits suurimat tähelepanu XXVI laulupeole „Aja
puudutus. Puudutuse aeg” nimiloo „Puudutus” kirjutamisega (tekst Kristiina
Ehinilt), mis võitis kiiresti koorilauljate südamed. Pärast laulupeo ametlikku
lõppu (sh „Puudutuse” ametlikku kordusesitust) laulsid ühendkoorid
„Puudutust” veel mitmeid kordi iseseisvalt algusest lõpuni. See lugu puudutas
ka pealtvaatajaid, kes enamasti eelistavad ehk pigem traditsioonilisemaid,
„äraproovitud” laulupeo laule, kuid tänu teose „Puudutus” meeldejäävale ja
kaunile viisile ning südamlikele sõnadele jäi see lugu ka kuulajate südamesse.
Lisaks on 2014. a olnud mitmeid Tõnu Kõrvitsa kooriteoste esiettekandeid:
naiskooriteose „Üks pisuke lind” esiettekanne Eesti Kooriühingu uue Eesti
koorimuusika kontserdil Eesti Koorijuhtide Naiskoori esituses, teose „Paabeli
jõgede kaldal” esiettekanne Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna
Kammerorkestri esituses Nargen Festivalil ning teose „Stabat Mater”
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esiettekanne Londonis ja salvestus briti koori The Sixteen esituses. Ka kirjutas
Tõnu Kõrvits XIV rahvusvahelisele koorifestivalile „Tallinn 2015” kaasaegse
muusika kategooria kohustusliku loo „In Paradisum”, mille esiettekanne
välismaal toimus novembris Helsingis kammernaiskoori Sireen esituses.
Peale selle kogub aina suuremat rahvusvahelist tuntust Tõnu Kõrvitsa 2007. a
kirjutatud teos „Kreegi vihik”, mida on 2014. a esitatud nii New Yorgi osariigis
ja Prantsusmaal kui Saaremaal.
Kasutatud EMIK materjale.

ANDRES LEMBA
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Andres Lemba on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli 1987 (õp Eda
Kõrgemägi) ja Eesti Muusikaakadeemia 1994 (prof Ants Soots) koorijuhtimise erialal. 2000-2006 oli ta Raplamaa noorte meeskoori peadirigent.
Töötab alates 1992 G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis muusikateoreetiliste
ainete õpetajana, a-st 2003 Rahvusooper Estonia poistekoori koormeistri ja
kontsertmeistrina ning a-st 2006 Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoori
kontsertmeistrina.
Lemba on kirjutanud nii kammer- kui koorimuusikat ning seadnud erinevates žanrites muusikat koorile ja orkestrile.
2014. a laulupeol kõlab naiskooride esituses Lemba „Haned-luiged” Ly
Seppeli sõnadele ja ühendkooride esituses tema poolt seatud Kait Tamra laul
„Oma saar”. Lisaks osales ta oma teostega edukalt rahvusvahelise vokaalmuusika festivali VocalEspoo kooriloomingu konkursil, kus tema meeskooriteos
„Sanctus” saavutas I preemia ning segakoorilaul „Miserere” jagas II preemiat
soome helilooja Cecilia Damströmi „Credoga”. Konkursi žüriis olid koorijuht
ja laulja Pasi Hyökki, muusik ja helilooja Jussi Chydenius ning koorijuht,
helilooja ja kirjastaja Reijo Kekkonen.
Andres Lemba on teinud kontsertmeistrina kaasa mitmetes projektides:
laulupeoseminaridel, laulupeo klaverisaadete salvestamisel, Tabasalu
Laulufestivalil, Kiili Laulufestivalil, Toila talvisel laulupeol „Jää hääl”, isadepäeva kontsert-aktusel Estonia kontserdisaalis ja RO Estonia poistekoori
arvukatel kontsertidel.
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TIMO STEINER
Esitaja: Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Timo Steiner (1976) lõpetas kompositsiooni erialal 1994. a Tallinna
Muusikakeskkooli (õpetajad René Eespere, Toomas Trass, Mati Kuulberg) ja
1999. a professor Jaan Räätsa õpilasena Eesti Muusikaakadeemia. 1999–2001
õppis ta Eesti Muusikaakadeemia magistrantuuris Raimo Kangro juures.
Helilooja on end täiendanud professor Marek Stachowski meistrikursustel
Rostockis ning professor Roman Ledenjovi juures Moskva konservatooriumis.
1997. a asutas Timo Steiner Poogenklaveri Ansambli ning oli selle kunstiline
juht (ansambel sündis festivaliks NYYD ning tegutses aktiivselt 2000. a-ni,
salvestades muusikat Eesti Raadiole; ansamblile kirjutasid teoseid mitmed
eesti heliloojad). 1999. a pani Timo Steiner koos Ülo Kriguliga aluse Eesti
Muusikaakadeemia Sügisfestivalile. 2000. a liitus ta festivali „Eesti muusika
päevad” korraldustoimkonnaga ning on alates 2003. aastast festivali kunstiline juht. Alates 1996 töötab Steiner Tallinna Muusikakeskkoolis kompositsiooni ja muusikateoreetiliste ainete õpetajana, alates 2005. a sügisest on
ta ka Muusikakeskkooli direktor.
Timo Steineri teosed on kõlanud lisaks Eesti nüüdismuusika festivalidele
ka Leedus (festival „Musica Ficta” Vilniuses, 1997), USA-s („Kaini järeltulijad” San Franciscos 1999), Venemaal (kantaat „Kohtumiseni” festivalil „Ot
avangarda do naših dnei” Peterburis 1999; „Meisterwerk” festivalil „Vremena
Goda” Moskvas 2003), Saksamaal („Salute to Europe” Weimaris 2003, „In
memoriam” festivalil „Internationales Jugendmusik” 2004) jm.
1998. a võitis Steineri „Minotauruse päevaraamat” festivali „Eesti muusika
päevad” kitarriteoste konkursi. Kammerorkestriteos „Päikesetõusu
akadeemia” võitis Eesti Muusikaakadeemia konkursi ja kõlas Eesti
Muusikaakadeemia uue maja avamisel 1999. a. 2002. a pälvis Timo Steiner
oma loomingu eest Heino Elleri nimelise preemia. 2006. a sai ta Eesti
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia festivali „Eesti muusika
päevad” korraldamise ja Eesti kaasaegse muusika propageerimise eest,
2011. a isikupärase uusooperi ning tõhusa tegevuse eest publitsistikas ja
haridusmaastikul. Eesti Rahvusringhääling on välja andnud Timo Steineri
autoriplaadi „Pilved tulevad vahele” (2008).
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2014. a on Timo Steiner loonud mitmeid tähelepanu pälvinud
instrumentaalteoseid:
• saksofonikontsert „Staar”
Esiettekanne: Keio Vutt (tenorsaksofon), Politsei-ja Piirivalveorkester, dirigent
Hando Põldmäe; 4.10.2014 Viljandi Pärimusmuusika Ait
Tellija: Politsei-ja Piirivalveorkester
• Flöödiunelm (2 flööti - õpilane ja õpetaja, klaver)
Esiettekanne: Tuule-Helin Krigul (flööt), Mihkel Peäske (flööt); 19.01.2014
Estonia kontserdisaal
• Madam Koto baar (klaver, keelpillikvartett)
Esiettekanne: Diana Liiv (klaver), keelpillikvartett Prezioso; 31.05.2014
Tallinna Hopneri maja, 2.06.2014 Tartu Ülikooli aula
• Vari (tšelloduo)
Esiettekanne: Petr Nouzovsky (tšello), Andreas Lend (tšello); 27.08.2014
Köismäe torn, Tallinna Kammermuusikafestival
• Kena on Sind kuulata (versioon viiulile ja klaverile)
Esiettekanne: Olga Voronova (viiul), Diana Liiv (klaver); 22.05.2014 Ruila mõis
• Seade kammerorkestrile Reinecke Flöödikontserdist
Esitasid Pipilota Neostus ja Tallinna Kammerorkester (september 2014)
Mais-juunis 2014 leidsid aset Timo Steineri autorikontserdid „Elu saade”
koostöös kirjanik Ben Okriga (Nigeeria/Inglismaa). Kontserdil kõlas esiettekandena Steineri Ben Okri loomingust mõjutatud klaverikvintett. Lisaks olid
kavas „Ballaad” (2008), „Ilu_inetus_vabadus” (2012), „Kena on sind kuulata”
(2004) jt. Kontserdil esinesid keelpillikvartett Prezioso ja pianist Diana Liiv,
katkendeid oma raamatutest „Jumalaid hämmastades” ja „Näljutatud tee”
luges Ben Okri. Kaasa tegid ka Lasteekraani Muusikastuudio koolieelne
koor (Tallinna kontserdil) ning laulustuudiote „Fa-Diees” ja „Laulupesa”
mudilaskoorid (Tartu kontserdil). Pärast kontserti toimus Ben Okri luulekogu
„Aafrika eleegia” eestikeelse tõlke esitlus.
Timo Steiner on ka ETV saateformaadi „Klassikatähed” kaasautor ning saate
„MI” autor ja saatejuht.
Kasutatud EMIK materjale.
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ERKKI-SVEN TÜÜR
Esitaja: MTÜ Collegium Musicale
Erkki-Sven Tüür (1959) õppis löökpillimängu ja flööti G. Otsa nim Tallinna
Muusikakoolis (1976–1980) ning kompositsiooni professor Jaan Räätsa
juhendamisel Tallinna konservatooriumis (1980–1984). Ta on end täiendanud
ka Lepo Sumera juures ning elektronmuusika alal Karlsruhes. 1979. a asutas
Tüür progressiivrocki ansambli In Spe, mille koosseisus oli helilooja, flötisti,
klahvpillimängija ja lauljana tegev aastani 1983.
Põhiosa Tüüri loomingus moodustab instrumentaalmuusika. Ta on kirjutanud kaheksa sümfooniat, mitmeid instrumentaalkontserte, kammerteoseid
ja ooperi.
Tüür on töötanud Heliloojate Liidus konsultandina (1983–1985) ja
Vanalinnastuudio muusikajuhina (1987–1990). 1989–1992 õpetas ta
kompositsiooni Eesti Muusikaakadeemias (seni ainsaks õpilaseks Helena
Tulve). Alates a-st 1992 on Tüür vabakutseline helilooja, kelle tööd valmivad
enamasti nimekate välisinterpreetide tellimusel ja jõuavad sageli enne
kodupublikut maailma lavadele. Tihe loominguline koostöö seob Tüüri
ka eesti interpreetidega, kelle hulgas on Eesti Filharmoonia Kammerkoor,
Tallinna Kammerorkester, NYYD Ensemble, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
jpt.
Tüüri läbimurdeteoseks kujunes 1989. a valminud „Insula deserta”, mille
esiettekandele Soomes (Keski-Pohjanmaan Kammerorkester Juha Kangase
juhatusel) järgnesid mitmed välistellimused nii Soomest kui kaugemalt.
Tüüri muusika esiettekandeid on teinud Hilliard Ensemble („Excitatio ad
contemplandum”, 1996), David Geringas ja Lausanne’i Kammerorkester
(Tšellokontsert, 1997), Birminghami Sümfooniaorkester ja Paavo Järvi
(„Exodus”, 1999), Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Ralf Otto dirigeerimisel („Aditus”, 2000), Pedro Carneiro ja BBC Walesi Rahvusorkester
(marimbakontsert „Ardor”, 2001), löökpillimängija Evelyn Glennie ja
Flandria Kuningliku Filharmoonia orkester („Magma”, 2002), Lääne-Saksa
Ringhäälingu raadiokoor ja Raschèr Saksofonikvartett („Meditatio”, 2004),
Austraalia Kammerorkester („Whistles and Whispers from Uluru”, 2007),
vioolamängija Lars Anders Tomter ja Lõuna-Jüütimaa Sümfooniaorkester
(Vioolakontsert „Illuminatio”, 2008) jt.
Tüüri helitööd on kõlanud paljudel festivalidel, New Yorgi Carnegie Hallis
(„Exodus”: Cincinnati Sümfooniaorkester Paavo Järvi juhatusel) ja BBC
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Promsil (Viiulikontsert: Isabelle van Keulen, BBC Filharmooniaorkester,
dirigent Paavo Järvi). Septembris 2007 oli Tüür üks resideerivatest heliloojatest festivalil Auftakt Frakfurdi Alte Operis, mille raames peetud ettekannetest
Tüüri muusika sümpoosionil avaldas 2008. aastal saksa kirjastus Schott Music
Erkki-Sven Tüürist raamatu „Schwarze Milch und bunte Steine” (toimetaja
Hans-Klaus Jungheinrich).
1991–2011 oli Erkki-Sven Tüür rahvusvahelise uue muusika festivali NYYD
üks kunstilisi juhte, ta on ka Eesti Muusikaakadeemia audoktor. Ta on saanud
kahel korral Eesti muusika aastapreemia (1987, 1988), EV kultuuripreemia
(1997), Balti Assamblee kultuuripreemia (1998), kahel korral Suure Vankri
preemia (1996, 1997), II klassi Valgetähe ordeni (2000), Eesti Muusikanõukogu
aastapreemia (2003) ning kolmel korral Eesti Kultuurkapitali Helikunsti
Sihtkapitali aastapreemia: 2003. aastal CD-albumi „Exodus” ja 2003. a
loomingu eest; 2005. a NYYD festivalide korraldamise eest (koos Olari Eltsi,
Madis Kolgi ja Tiiu Valperiga) ning 2007. a särava loomingulise aasta eest.
2009. a valiti Erkki-Sven Tüür aasta kodanikuks. 2014. a autasustati teda Eesti
Vabariigi kultuuripreemiaga klarnetikontserdi „Ekstaatiline palverändur” ja
orkestriteose „De Profundis” eest.
1995. a jõudis Tüüri Reekviem (Peeter Lilje mälestuseks) UNESCO heliloojate
rostrumil Pariisis soovitatud teoste hulka. 2010. a valmis režissöör Marianne
Kõrveri käe all Tüürist dokumentaalfilm „7 etüüdi piltides” (koostöös
produktsioonifirmaga Exitfilm ja ETV).
Erkki-Sven Tüüri teoseid kirjastab Edition Peters, ka Fennica Gehrman.
Heliplaate Tüüri muusikaga on andnud välja firmad ECM, BIS, Erdenklang,
Ondine, Virgin, Teldec jpt.
2014. a kõlas laulupeol ühendkooride esituses Erkki-Sven Tüüri „Taandujad”.
Samuti valmis käesoleval aastal esimene a cappella koorimissa, „Missa brevis”,
mille maailmaesiettekanne toimus maikuus Saksamaal ja Eesti esiettekanne
augustis Hiiumaal.
Endrik Üksvärav tutvustas teost augustis erinevatele koorijuhtidele-muusika
õpetajatele Vigala seminar-laagris toimunud Eesti nüüdismuusika töötoas,
samuti Jaapanis Karuizawa koorifestivalil toimunud Eesti muusika workshopil. Mõlemal puhul võeti teos suure huviga vastu. Ühtlasi olid teose osad
valitud kohustuslikuks teoseks 2014 novembris toimunud noorte koorijuhtide konkursi finaalis.
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Erkki-Sven Tüür kasutab „Missa brevises” traditsioonilist missa teksti. Nagu
enamik missasid koosneb see viiest osast: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/
Benedictus ja Agnus Dei. Teost on võimalik esitada osade kaupa, samuti
sobib see ka missal/jumalateenistusel liturgiliste vaheosadena laulmiseks.
Kasutatud EMIK materjale.

PÄRT UUSBERG
Esitaja: Eesti Kooriühingu muusikanõukogu
Pärt Uusberg (1986) on koorijuht ja helilooja, üks praegu enim esitatavaid laululoojaid Eesti kooride kavades. Ta lõpetas G. Otsa nim Tallinna
Muusikakooli koorijuhtimise erialal (Heli Jürgenson), samas õppis valikainena heliloomingut (Alo Põldmäe ja Galina Grigorjeva). 2012. a kevadel
omandas Uusberg Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias bakalaureuse kraadi
heliloomingu erialal Tõnu Kõrvitsa juhendamisel ning 2014 sai samast
magistrikraadi (Toivo Tulev ja Tõnu Kõrvits).
2008. a asutas Pärt Uusberg kammerkoori Head Ööd, Vend, mis on tegutsenud aktiivselt nii Eestis kui ka välismaal ning saavutanud tunnustusi
mitmetel konkurssidel, sh Grand Prix’ rahvusvahelisel koorifestivalil „Tallinn
2013” ning kuldmedal ja kaks hõbemedalit rahvusvahelisel koorifestivalil
Gorizias 2013.
Pärt Uusbergi loomingu põhiosa moodustab koorimuusika, mis on loodud
enamasti eesti autorite (Juhan Liiv, Ernst Enno, Viivi Luik, Karl Ristikivi,
Indrek Hirv) või liturgilistele tekstidele.
Suurem osa tema koorimuusikast on ettekandele tulnud autori juhatusel
kammerkoori Head Ööd, Vend esituses, koostöö seob teda ka Eesti Noorte
Segakooriga, Mitte-Riinimanda noortekooriga, kammerkooridega Voces
Musicales ja Collegium Musicale, segakooriga HUIK! ning kammermeeskooriga JÕUD. Temalt on uudisloomingut tellinud Eesti Rahvusmeekoor,
TTÜ Akadeemiline Meeskoor jt.
2009. a saavutas Uusbergi koorilaul „Ilus ta ei ole” I koha Tallinna
Keskraamatukogu poolt korraldatud isamaaliste laulude konkursil.
2010. a veebruaris võitis tema „Taaveti psalm nr. 121” Eesti Heliloojate Liidu
ja Pirita Kloostri koostöös korraldatud kompositsioonikonkursi „Taaveti laul”.
2011. a noorte laulupeol anti Pärt Uusbergile üle Veljo Tormise Fondi
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stipendium. 2012. a sai tema meeskoorilaul „Kuule mu palve häält” konkursil
European Award for Choral Composers 2012 eripreemia a cappella koorilaulu
kategoorias. Samal aastal valisid Eesti Kooriühing ja Eesti Heliloojate Liit
Pärt Uusbergi aasta kooriheliloojaks 2012.
Pärdi koorimuusika on jõudnud ka Eesti laulupidude kavadesse: lastekoorilaul „Omanäoline” kõlas Rapla maakonna laulupeol 2010. a, „Nad
vaatavad üksteise otsa” kõlas noormeestekooride esituses 2011. a XI noorte
laulupeol „maa ja ilm”. 2014. a laulupeol kõlas kolm Uusbergi teost: „Lauldes”
mudilaskoorile, „Muusika” segakoorile ja „Mis on inimene?” meeskoorile.
Alates 2012. a on ta Eesti Heliloojate Liidu liige.
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EESTI KOORIÜHINGU AASTAAUHINDADE VÄLJAANDMISE
PÕHIMÕTTED
Antakse välja järgmised tiitlid ja preemiad:
AASTA KOOR
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:
• muusikalised saavutused, konkursitulemused, kontserttegevus
möödunud aastal
• koori mõju oma ümbruskonnale, algatatud traditsioonid, panus
(kohalikku) kultuuriruumi
AASTA DIRIGENT
Aastal 2014 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koorijuht.
AASTA DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA
Aastal 2014 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koolikooridega
töötav dirigent.
AASTA PUHKPILLIORKESTER
Aastal 2014 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud
puhkpilliorkester.
AASTA ORKESTRIDIRIGENT
Aastal 2014 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud
puhkpilliorkestri dirigent.
AASTA NOOR DIRIGENT
Aastal 2014 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud noor koorijuht
(kuni 35-aastane).
AASTA TOETAJA
Koorivaldkonda 2014. aastal kõige enam toetanud ettevõte või ka üksikisik.
Aasta toetaja 2013 tiitli saanud ettevõtet või isikut sel aastal esitada ei saa.
AASTA KORRALDAJA
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:
Oma tööd isetegevuslikus korras tegevad organisaatorid (koori- ja
orkestrivanemad jt), kes selle eest enamasti tasu ei saa.
Korraldajad, kes teevad oma tööd põhitööna, aga on silmatorkavalt tublid,
töötavad südamega ja teevad palju rohkem, kui neilt töölepingu järgi oodata
võiks.
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AASTA KOORIPLAAT
Perioodil detsember 2013 – detsember 2014 ilmunud silmapaistev koori- või
puhkpillimuusika plaat (CD ja/või DVD).
AASTA TEGU
Aasta tegu on sündmus või konkreetne asi, mis omab koori- või puhkpillimuusika valdkonna jaoks olulist tähtsust 2014. aastal.
AASTA KOOSTÖÖPREEMIA
AASTA ÜKSMEELEPREEMIA
Neile kahele preemiale saab esitada inimesi ja institutsioone, kes ei ole
otseselt koorivaldkonnas tegevad, kuid töötavad kooride ja koorijuhtidega
koos või aitavad nende tegevustele üksmeelselt kaasa.
Lisaks valitakse Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Kooriühingu koostöös ka
AASTA KOORIHELILOOJA – see tiitel antakse aastal 2014 valminud silmapaistva kooriteose autorile või seoses ühe autori loomingule pühendatud
suursündmusega. Ootame ka selles osas ettepanekuid!
1. Ettepanekuid võivad teha nii alaliidud, maakonnad, koolid, koorid,
organisatsioonid kui üksikisikud. Ükski neist institutsioonidest ei saa
esitada iseennast (sh koorilaulja oma koori, koor oma kontserti jne).
2. Kooriühingu (KÜ) muusikanõukogul on õigus esitada nominente
kõigis kategooriates.
3. Esitatute hulgast valib KÜ muusikanõukogu nominendid, kes lähevad
kirja aastakontserdi bukletti ehk koorimuusika aastaalmanahhi.
Nominente on preemiasaajatest rohkem ning nende hulka kuuluvad
kõik möödunud aastal märkimisväärsete saavutustega silma paistnud
kollektiivid ja koorimuusikategelased. Nii kujuneb iga aastakontserdi
bukletist pikapeale tõeline aastaalmanahh, kust hea konkreetse aasta
saavutusi ja saavutajaid ka tagantjärgi vaadata.
4. Nominentide hulgast valib KÜ muusikanõukogu AASTA tiitli saajad
hääletamise teel.
5. Kindlasti ei tasu kõhelda taasesitamast kollektiivi või inimest, kes juba
möödunud aastal esitati. Kui tal ka sel aastal tublisid saavutusi on,
tuleb ta kindlasti taas aastaraamatus ära märkida ning aastapreemiat
taotleda!
6. Aasta toetaja on ainus kategooria, milles tiitlisaajat järgmisel aastal
taas nominendiks esitada ei saa. See tiitel „kestab” kaks aastat.
7. Kandidaadid preemiatele esitatakse kirjalikult KÜ-sse koos põhjendusega iga kandidaadi kohta.
8. Kõik nominendid kutsutakse aastakontserdile, nad on nimetatud
koduleheküljel ja edaspidi aastaraamatus.
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MIS AASTAAUHINNAGA 2014 KAASAS KÄIB?
•

AASTA KOOR – saab õiguse tellida enda poolt valitud heliloojalt teos
oma koorile, tasu eest hoolitseb Kooriühing.

•

AASTA DIRIGENT – sõidab osalema täienduskoolitusele Euroopas.

•

AASTA PUHKPILLIORKESTER – saab õiguse tellida enda poolt valitud
heliloojalt teos oma orkestrile, tasu eest hoolitseb Kooriühing.

•

AASTA ORKESTRIDIRIGENT – sõidab osalema täienduskoolitusele
Euroopas.

•

AASTA NOOR DIRIGENT – sõidab osalema täienduskoolitusele Euroopas.

•

AASTA TOETAJA ja AASTA TEO tegija – saab aukutse kõigile Kooriühingu
2015. aasta kontsertidele, festivalidele ja muudele üritustele

•

AASTA KORRALDAJA – saab SPA tuusiku

•

AASTA KOORIPLAAT – saab eripreemia Eesti Rahvusringhäälingult

•

AASTA KOORIHELILOOJA - preemiaga kaasneb uue kooriteose tellimus
ühele aasta koorile
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KOORIÜHINGU AASTAAUHINDADE SAAJAD
2003
Aasta koor – Revalia Kammermeeskoor (dirigent Hirvo Surva)
Aasta dirigent – Hirvo Surva
Aasta puhkpilliorkester – Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (dirigent Harry
Illak)
Aasta orkestridirigent – Jüri Tüli (Tapa Linnaorkester)
Aasta noor dirigent – Triin Koch (Tartu Ülikooli Kammerkoor)
Aasta toetajad – AS Kalev ja Sokos Hotel Viru
Aasta korraldaja – Mare Rennel (Oonurme Külaseltsi juhatuse esimees)
Aasta tegu – Eesti mees- ja poistekooride võistulaulmine (Eesti Meestelaulu
Selts)
2004
Aasta koor – Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Ants Soots) ja EMLS üle-eestiline poistekoor Kalev (dirigendid Hirvo Surva ja Indrek Vijard)
Aasta dirigent – Ants Soots
Aasta puhkpilliorkester – puhkpilliorkester Tartu (dirigent Margus Kasemaa)
Aasta orkestridirigent – Aavo Ots ( Tallinna Muusikakeskkooli
Puhkpillisümfoonikud, Eesti Noortebrass)
Aasta noor dirigent – Risto Joost (kammerkoor Voces Musicales)
Aasta toetajad – Tallinna Piimatööstuse AS ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Aasta korraldaja – Ilmar Moss (laulupidude korraldaja) ja Tiia Penjam (Eesti
Teaduste Akadeemia Naiskoori koorivanem)
Aasta tegu - Gustav Ernesaksa monumendi püstitamine Lauluväljakule
(Eesti Meestelaulu Selts)
Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti Lauluja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Raadio eripreemia
pälvis XXIV üldlaulupeo kunstiline juht Alo Ritsing.
2005
Aasta koor – Tallinna Muusikakeskkooli lastekoor (dirigent Ingrid Kõrvits)
ja Tartu Noortekoor (dirigendid Kadri ja Riho Leppoja)
Aasta dirigent – Vaike Uibopuu
Aasta puhkpilliorkester – Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigendid Harry
Illak ja Ott Kask)
Aasta orkestridirigent – Harry Illak
Aasta noor dirigent – Peeter Perens
Aasta toetajad – Tallinna linn, Tartu linn, Tartu Miina Härma Gümnaasium
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Aasta korraldajad – Katrin Puur (Eesti Segakooride Liidu ja Kammerkooride
Liidu vastutav sekretär) ja Rutt Ridbeck (Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate
Harjumaa Ühenduse esimees)
Aasta tegu – Miina Härma Muusikapäevad Tartus (Eesti Segakooride Liit)
Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti Lauluja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Raadio eripreemia
pälvis Ingrid Kõrvits, Tallinna linn andis eripreemia Tehnikaülikooli
Akadeemilisele Meeskoorile (dirigent Peeter Perens).
2006
Aasta koor – Miina Härma Gümnaasiumi segakoor (dirigent Kadri Leppoja)
ja Riinimanda Kooristuudio (dirigent Urve Uusberg)
Aasta dirigent – Raul Talmar
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Thea Paluoja
Aasta puhkpilliorkester – Tallinna Muusikakeskkooli Puhkpillisümfoonikud
(dirigent Aavo Ots)
Aasta orkestridirigent – Aavo Ots
Aasta noor dirigent – Hando Põldmäe (G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli
puhkpilliorkester ja sümfoniettorkester, Harjumaa Noorte Keelpilliorkester)
Aasta toetajad – IS Music Team ja Tallinna Tehnikaülikool
Aasta korraldajad – Jaan Ots (Eesti Meestelaulu Seltsi esimees) ja Margus
Arak (Tartu Akadeemilise Meeskoori president)
Aasta tegu – L. van Beethoveni Missa C-duur ettekanne MHG 100. aastapäeval
Tartus Tõnu Kaljuste juhatusel (Tartu Miina Härma Gümnaasium)
Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti Lauluja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigent-muusikaõpetajale
Haridus- ja Teadusministeerium.
2007
Aasta koor – tütarlastekoor Ellerhein (dirigent Tiia-Ester Loitme) ja meeskoor
Forestalia (dirigendid Alo Ritsing ja Ilmari Johansson)
Aasta dirigent – Aarne Saluveer
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Ave-Maria Sild
Aasta puhkpilliorkester – Eesti Noorte Brass (dirigendid Aavo Ots, Valdo
Rüütelmaa, Priit Sonn)
Aasta orkestridirigent – Valdo Rüütelmaa
Aasta noor dirigent – Maarja Soone
Aasta toetajad – Tallinna linn, Rapla Vallavalitsus ja AS Kalev
Aasta korraldajad – Aet Maatee (suvise noorte laulu- ja tantsupeo ILMAPUU
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LÄVEL korraldaja) ja Riho Leppoja (Eesti Segakooride Liidu Tartu ürituste
korraldaja)
Aasta tegu – X noorte laulupidu ILMAPUU
Aasta kooriplaat –„Luule, see ei tule tuulest” (Eesti Filharmoonia
Kammerkoor ja Mikk Üleja)
Aasta korraldajatele andsid oma eripreemia ka Eesti Rahvusringhääling ja
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, aasta dirigendile Eesti Koorijuhtide Liit
ning dirigent-muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium.
2008
Aasta koor – Tartu Ülikooli kammerkoor (dirigent Triin Koch) ja Tallinna
Reaalkooli segakoor (dirigent Eve Karp)
Aasta dirigent – Triin Koch
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Niina Esko
Aasta puhkpilliorkester – Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigendid
Aavo Ots ja Priit Sonn)
Aasta orkestridirigent – Arno Anton
Aasta noor dirigent – Darja Selivanova
Aasta kooriplaat – Tartu Akadeemilise Meeskoori CD „Eesti laul”
Aasta toetajad – Tartu linn ja OÜ Viljandi Õhumeister
Aasta korraldajad – Kaie Tanner (Eesti Kooriühingu vastutav sekretär) ja
Maret Oja (Alo Mattiiseni muusikapäevade korraldaja)
Aasta tegu – festival „Gustav Ernesaks 100”
Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti Lauluja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigent-muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium, aasta kooriplaadi salvestajale Eesti
Rahvusringhääling.
2009
Aasta koor – kammerkoor Voces Musicales (dirigent Risto Joost) ja segakoor
Suisapäisa (dirigent Kuldar Schüts)
Aasta dirigent – Risto Joost
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Maarja Soone
Aasta puhkpilliorkester – Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester
(dirigent Bert Langeler)
Aasta orkestridirigent – Aavo Ots
Aasta noor dirigent – Külli Kiivet
Aasta kooriplaat – Kammerkoor Voces Musicalese CD „Pilgrim’s Song”
Aasta toetajad – Tallinna linn, Järvamaa Omavalitsuste Liit ja AS A. Le Coq
Aasta korraldajad – Aet Maatee (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse
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juhataja) ja Indrek Mustimets (Tartu Ülikooli Kammerkoori president)
Aasta tegu – XXV laulupidu ÜhesHingamine
Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti Lauluja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigent-muusikaõpetajale
Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister Laine Randjärv (Jänes)
andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
2010
Aasta koor – Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor (dirigent Ingrid Kõrvits)
ja Tartu Poistekoor (dirigendid Undel Kokk ja Annelii Traks)
Aasta dirigent – Ingrid Kõrvits
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Anne Pääsuke
Aasta puhkpilliorkester – Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigendid Aavo
Ots, Jaan Ots ja Valdo Rüütelmaa)
Aasta orkestridirigent – Kahro Kivilo
Aasta noor dirigent – Janne Fridolin
Aasta kooriplaat – „Priiuse hommikul”. Konstantin Türnpu koorilaule
Aasta toetajad – Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Nopri Talumeierei
Aasta korraldajad – Liidia Konsa (Tiigi Seltsimaja rahvakultuurispetsialist
ning Tartu laulupidude korraldaja) ja Triinu Ojar (Uma Pido korraldaja)
Aasta tegu – Inglise eufooniumivirtuoosi Steven Meadi kontsert-koolitusprogramm Eestis
Aasta üksmeelepreemia – Ludmilla Dombrovska-Keis
Aasta koostööpreemia – Heldur Harry Põlda
Aasta korraldajale ja aasta dirigendile andsid oma eripreemia ka Eesti Lauluja Tantsupeo Sihtasutus ja Eesti Koorijuhtide Liit, dirigent-muusikaõpetajale
Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister Laine Randjärv (Jänes)
andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
2011
Aasta koor – kammerkoor Collegium Musicale (dirigent Endrik Üksvärav) ja
Miina Härma Gümnaasiumi segakoor (dirigent Kadri Leppoja)
Aasta dirigent – Andrus Siimon
Aasta dirigent-muusikaõpetaja – Lydia Rahula
Aasta puhkpilliorkester – Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester
(dirigent Valdo Rüütelmaa)
Aasta orkestridirigent – Valdo Rüütelmaa
Aasta noor dirigent – Endrik Üksvärav
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Aasta kooriplaat – „12 laulu püha neitsi Maria auks. Te Deum”
Aasta puhkpilliplaat – noorteorkestrite CD „Aavo Ots 60”
Aasta toetajad – Tallinna linn ja Harjumaa Omavalitsuste Liit
Aasta korraldajad – Aet Maatee (Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja,
laulupidude korraldaja) ja Heli Sepp (Harjumaa lastekoori Rõõm Laulust
projektijuht, koorireiside korraldaja)
Aasta tegu – kontserdisari „Ants Üleoja 75 ja Alo Ritsing 75”
Aasta koostööpreemia – Klassikaraadio
Aasta üksmeelepreemia – Leelo Talvik
Aasta kooriplaadile andis oma eripreemia ka Eesti Rahvusringhääling, aasta
dirigendile Eesti Koorijuhtide Liit ning dirigent-muusikaõpetajale Haridusja Teadusministeerium. Kultuuriminister Rein Lang andis üle tänukirjad
konkurssidel edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite dirigentidele.
2012
Aasta koor - Tartu Akadeemiline Meeskoor (dirigent Alo Ritsing) ja kammerkoor Solare (dirigent Elo Üleoja)
Aasta puhkpilliorkester - Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Sirly Illak)
Aasta dirigent - Alo Ritsing
Aasta dirigent-muusikaõpetaja - Elo Üleoja
Aasta noor dirigent - Kaspar Mänd
Aasta orkestridirigent - Lembit Leetna
Aasta toetajad - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja IS Music Team
Aasta korraldajad - Arvi Karotam (Eesti Meestelaulu Seltsi esimees, Põhja- ja
Baltimaade meestelaulupäevade peakorraldaja) ja Riina Roose (Mart Saare
130. sünniaastapäeva kontserdid)
Aasta kooriplaat – „Peegel peeglis” (kammerkoor Collegium Musicale,
dirigent Endrik Üksvärav)
Aasta tegu - Põhja- ja Baltimaade meestelaulupäevad
Aasta koorihelilooja - Pärt Uusberg
Aasta koostööpreemia - Eesti Rahvusringhääling
Aasta üksmeelepreemia - Heidi Pruuli
Aasta dirigendile andis oma eripreemia ka Eesti Koorijuhtide Liit
ja dirigent-muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium.
Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik andis üle
tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride ja puhkpilliorkestrite
dirigentidele.
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2013
Aasta koor - kammerkoor Head Ööd, Vend (dirigendid Pärt Uusberg ja Külli
Kiivet) ja Saaremaa Meeskoor SÜM (dirigendid Mari Ausmees ja Ester Soe)
Aasta puhkpilliorkester - Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Sirly Illak-Oluvere)
Aasta dirigent - Heli Jürgenson
Aasta dirigent-muusikaõpetaja - Janne Fridolin
Aasta noor dirigent - Maarja Helstein
Aasta orkestridirigent - Sirly Illak-Oluvere
Aasta toetaja - Suure-Jaani vald
Aasta korraldaja - Kaie Tanner, Sander Tamm
Aasta tegu – raamat „Kogemuste kuld. Vestlusi koorijuhtidega”
Koostööpreemia - KasTan Meedia
Üksmeelepreemia - Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Aasta koorihelilooja - Mart Siimer
Aasta kooriplaat – CD „Õhtul”, kammerkoor Head Ööd, Vend
Aasta dirigendile andis oma eripreemia Eesti Koorijuhtide Liit ning
dirigent-muusikaõpetajale Haridus- ja Teadusministeerium. Kultuuriminister
Urve Tiidus andis üle tänukirjad konkurssidel edukalt osalenud kooride ja
puhkpilliorkestrite dirigentidele.
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EESTI KOORIÜHINGU ALALIIDUD 2014

kooriyhing.ee

Eesti Naislaulu Selts
naislauluselts.ee

Eesti Meestelaulu Selts
emls.ee

Eesti Segakooride Liit
segakoorideliit.ee

ekkl.ee

Eesti Puhkpillimuusika Ühing
puhkpy.ee

Eesti Muusikaõpetajate Liit
emol.ee

Eesti Kooriühingu koolikooride
sektsioon
Eesti Koorijuhtide Liit
kooriyhing.ee
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EESTI KOORIÜHINGU JUHATUS 2014

Raul Talmar
esimees

Janne Fridolin

Heli Jürgenson

Tõnu Kaljuste

Arvi Karotam

Ants Soots

Tonio Tamra

Peep Ratas

Aarne Saluveer

Kaie Tanner
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EESTI KOORIÜHINGU MUUSIKANÕUKOGU 2014

Ants Soots
esimees

Kadi Härma

Heli Roos

Hirvo Surva
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Valdo Rüütelmaa

Inta Roost

Raul Talmar

Jüri Rent

Martin Sildos

Merike Toro

Margit Võsa

EESTI KOORIÜHINGU ALALIITUDE ESIMEESTE NÕUKOGU 2014

Arvi Karotam
esimees

Veronika Portsmuth

Raul Talmar

Kadi Härma

Harry Illak

Kuldar Schüts

Hirvo Surva

Urve Uusberg

Margit Võsa
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EESTI KOORIÜHINGU BÜROO 2014

Kaie Tanner
tegevjuht

Kristel Pedak
programmitoimetaja

Piia Härmson
raamatupidaja
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Mare Zaneva
sekretär-asjaajaja,
projektijuht

Varje Vürst
laste- ja noortekooride konsultant,
koolitusjuht

EESTI KOORIÜHINGU AULIIKMED
Valitud aastal 1986
Gustav Ernesaks 12.12.1908 - 24.01.1993
Arvo Ratassepp 17.03.1926 - 22.12.1986
Richard Ritsing 25.03.1903 - 08.07.1994
Harald Uibo 09.03.1920 - 24.01.2002
Jüri Variste 10.10.1907 - 04.03.1989
Lembit Verlin 29.10.1917-13.04.2004
1988
Rauni Uolevi Silvester Lassander
6.01.1924- 10.03.2011
1989
Elmar Peäske 14.11.1907 - 16.03.1995
Aadu Regi 3.11.1912 - 10.10.2011
1998
Kuno Areng
Venno Laul
Ester Mägi
Olev Oja
Veljo Tormis
Artur Vahter 23.02.1913 - 12.08.2004
2000
Aksel Pajupuu 08.01.1926 - 28.07.2009
Ants Üleoja
2005
Aino Strutzkin 07.12.1925-01.02.2002
(valiti auliikmeks postuumselt)
2006
Olaf Leps
Alo Ritsing

2007
Tõnu Kaljuste
Tiia-Ester Loitme
Ants Sööt
08.08.1935-17.10.2013
2008
Vaike Uibopuu
2010
Ilmar Moss
2011
Vello Loogna
Roman Toi
Ene Üleoja
2012
Silvia Mellik
Aarne Saluveer
2013
Arvo Pärt
Lennart Jõela
Uno Uiga
2014
Olav Ehala
Ants Soots
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VAATAME TAGASI 2014
25. jaanuar
31. jaanuar

1. veebruar
2. veebruar
8. veebruar
9. veebruar
13. veebruar
15. veebruar
16. veebruar
16. veebruar
22. veebruar
24. veebruar
1. märts
14. märts
15.-22. märts
16. märts
23. aprill
26. aprill
27. aprill
30. apr – 3. mai
2. mai
3. mai
3. mai
10. mai
11. mai
9.-10. juuni
11. juuni
14.-15. juuni
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Eesti Kooriühingu aastakontsert Estonia kontserdisaalis (KÜ)
VII muusikaolümpiaadi piirkondlikud voorud
maakondades (EMÕL)
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu volikogu
Tartu rahu aastapäeva kontsert Estonia kontserdisaalis
(EMLS)
I ansamblite võistulaulmine Tuljak Tartus (ESL)
Miina Härma 150 Tartu Vanemuise kontserdimajas
(ESL)
kontsert sarjast „Kuulajale” TÜ ajaloomuuseumi valges
saalis (EKKL)
VII muusikaolümpiaadi vabariiklik voor
Tallinnas(EMÕL)
Miina Härma 150 Estonia kontserdisaalis (ESL)
kontsert sarjast „Kuulajale” Mustpeade maja Olavi saalis
(EKKL)
EV 96. aastapäevale pühendatud naiskooride kontsert
Tallinna Metodisti kirikus (ENLS)
EV aastapäeva tähistamine, EV riigilipu pidulik
heiskamine Pika Hermanni torni (EMLS)
Eesti noorteorkestrite konkurss EST-NOK 2014 (EPÜ)
emakeelepäeva kontsert Jõgeval (ESL)
koorijuhtide õppereis Iisraeli (KÜ)
Arvo Ratassepa mälestusüritus Hopneri majas (ENLS)
Uue koorimuusika kontsert Tallinna Metodisti kirikus
(KÜ)
ESL volikogu
kontsert sarjast „Kuulajale” Mustpeade maja Olavi saalis
(EKKL)
II rahvusvaheline muusikaõpetuse olümpiaad Riias
(EMÕL)
EKKLi volikogu koosolek
ENLS volikogu aruande- ja valimiskoosolek
kontsert sarjast „Kuulajale” TÜ ajaloomuuseumi Valges
saalis (EKKL)
Tabasalu metsasarvepäev (EPÜ, Tabasalu Muusikakool)
emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis (EMLS)
EMÕL volikogu töökoosolek
Eesti Kooriühingu volikogu
festival „Muusika ja rütm minus ning minu ümber”
Kehras (EMÕL, Kehra LV)

2.-7. juuli

rahvusvaheline koolitusnädal koorimuusika
mänedžeridele ja festivalikorraldajatele (KÜ)
4.-6. juuli
XXVI laulupidu ja XIX tantsupidu „Aja puudutus.
Puudutuse aeg” (ELTSA)
16.-20. juuli
puhkpillifestival Võsu Viis (EPÜ)
29. juuli - 5. august rahvusvaheline laste- ja noortekooride festival EUROPA
CANTAT junior 7 Bergenis
18.- 22. august
XXXII koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminarlaager
Vigalas (KÜ)
22.-24.august
koorilauljate suvekool Haapsalus (ESL)
11.-13. sept
IV noorte puhkpilliorkestrijuhtide konkurss (EPÜ)
27. september
Kooriühingu alaliitude teabepäev EMTA
kammersaalis (EKKL)
27. september
R. Pätsi koolimuusikafondi laureaatide
tunnustamine (EMÕL)
3.-5. oktoober
CISMi aastakonverents Viljandis (EPÜ)
11. oktoober
kontsert sarjast „Kuulajale” TÜ ajaloomuuseumi Valges
saalis (EKKL)
12. oktoober
kontsert sarjast „Kuulajale” Mustpeade majas (EKKL)
18. oktoober
Eesti Segakooride Liidu 20. aastapäeva tähistamine
(ESL)
18. oktoober
EMÕL suurkogu EMTA kammersaalis
25. oktoober
Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäeva kontsert ja vastuvõtt
(ENLS)
4.-7. november
VI Eesti noorte koorijuhtide konkurss (KÜ, EMTA, RAM)
9. november
isadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis (ENLS)
18. november
Koolimuusikapäev ja ERKF H. Kaljuste fondi
koolimuusika eriala tudengi tunnustamine (EMÕL)
20.-22. nov
muusikaõpetajate sügispäevad Pärnus (EMÕL)
6. detsember
advendikontsert Tallinna Jaani kirikus (ESL)
7. detsember
jõuluootuskontsert Viljandi Pauluse kirikus (EKKL)
13. detsember
advendikontsert Tartu Jaani kirikus (ESL)
13. detsember
naiskooride advendikontsert Tallinna Rootsi-Mihkli
kirikus (ENLS)
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IN MEMORIAM 2014
Ottniell Jürissaar (27.03.1924 – 7.09.2014) oli mitmekülgne ja ere loomeinimene, luuletaja, kirjanik, helilooja ja dirigent, endine metsavend, soomepoiss
ja poliitvang. 1963. a lõpetas ta Tartu Muusikakooli ja 1967. a Tallinna konservatooriumi dirigeerimise erialal. Alates 1961. a tegutses muusikaõpetaja ja
dirigendina Kohtla-Järvel, Toila-Orul, Sakus, Arukülas ja Tallinnas. Asutas
mitu koori, rajas Saku laulupäevade traditsiooni, organiseeris ja juhatas
Tallinna Pedagoogilise Kooli muusikaosakonda ning õpetas samas dirigeerimist. 1963. a hakkas ajakirjanduses ilmuma tema luuletusi, on ilmunud
tema laulude, luule- ja mälestusteraamatud „Laule trellide ja okastraadi
tagant” jpt, viimane sonetikogu „Eestimaa ingel” ilmus 2014. a kevadel tema
90. sünnipäevaks.
Helmut Kostabi (20.02.1933 – 16.07.2014) sündis muusikalembeses peres.
Tulevane muusikapedagoog, pilliõpetaja, koori- ja orkestridirigent sai muusikahariduse Tartu Muusikakoolis (1964) trompeti erialal (August Metsa, Kaupo
Antzoni ja Aadu Regi kl) ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1971)
puhkpilliorkestri dirigeerimise erialal (Jaan Kääramehe, Leopold Vigla ja
Helmut Orusaare kl). Helmut Kostabi töötas alates 1961. a muusikaõpetajana
Osula Põhikoolis, kus juhatas ka kooli koore ning asutas puhkpilliorkestri,
mille dirigendiks oli viiskümmend aastat. Peale konservatooriumi lõpetamist asus Helmut Kostabi õpetama vaskpille Võru Muusikakoolis. Kaks
aastat hiljem võttis ta vastu Võru kultuurimaja Kannel puhkpilliorkestri
peadirigendi koha.
Kohaliku kultuurielu edendajana oli Helmut Kostabi palju kordi maakondlikel laulupäevadel koondorkestri juhiks. Tema sihikindla töö tulemusena
saavutas kultuurimaja Kannel puhkpilliorkester kõrgema kategooria ja tehti
mitmeid salvestusi Eesti Raadio fonoteeki. 2002. a toimunud H. Orusaare
nim noorte puhkpilliorkestrite konkursil tõi Helmut Kostabi Võrru ühe
peapreemiatest. Suur roll helilooja Eduard Tamme loomingu taasavastamisel
oli täita Helmut Kostabil, kes koos Osula ja Võru puhkpilliorkestritega tõi
publiku ette juba ajaloo hõlma kadunud repertuaari. Helmut Kostabi oli
Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri VOP üks asutaja liikmetest,
osales orkestri töös 1965-2008.
Peeter Lokk (15.01.1927 – 3.01.2014) asus algselt Tartu muusikakooli õppima
orelit, lõpetas aga koorijuhina. Hiljem õppis muusikapedagoogikat ja koorijuhtimist Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Riho Pätsi ja Ants Kiilaspea
juures. Üle 40 a oli ta Tartu Muusikakoolis koorijuhtimise eriala õpetaja ja
13 a samas koolis ka õppealajuhataja. 1944. aastast kuni möödunud sajandi
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viimase kümnendini oli ta ka tegev Tartu Pauluse, Peetri ja Maarja koguduste
organistina.
Koorijuhina tegutses ta 1946. a alates ja oli rohkem kui 10 koori dirigent.
1962-1999 juhatas ta Juhan Simmi nim meeskoori, mis oli talle kõige südamelähedasem. 1966-94 juhatas ta kõigil Tartu linna ja maakonna laulupidudel
ning 1980-86 meeskooride vabariiklikel laulupäevadel.
1974. a omistati talle ENSV teenelise kunstitegelase aunimetus, aastast 2007
oli ta Tartu medali kavaler.
Maimu-Koidula Sirel (15.03.1930 – 30.12.2014) lõpetas Heino Elleri nim
Tartu Muusikakooli koorijuhtimise erialal Richard Ritsingu õpilasena.
Maimu-Koidula Sirel tegi elutöö Elva Gümnaasiumi muusikaõpetajana.
Peale muusikatundide töötas kooridega, viis lapsi konkurssidele, innustas
jätkama tegevust muusikaga. Mitmest tema õpilasest on saanud elukutselised muusikud. Maimu püüdis teha koorilaulu laste jaoks huvitavaks. Tema
elu ilusaimad silmapilgud on olnud laulupeod. Aastatel 1960-2014 viis ta
laulupeole 58 koori.
Tema kooriliikmetegi puhul torkab silma, et need inimesed jõuavad kõikjalekoorijuhi eeskuju on nakkav. Maimu jõudis teha ise muusikat, samuti jõudis
ta külastada teiste muusikute kontserte ja muusikaüritusi. Maimu armastas
lapsi, elas nende elusse sisse. Pensionipõlveski oli Maimu pea igapäevane
töötaja Elva Gümnaasiumis, kus ta juhatas poistekoori.
2014 .a laulupeol käis ta kahe kollektiiviga - Elva Gümnaasiumi poistekooriga
ja Elva naiskooriga Kaja.
Viimati juhatas Maimu-Koidula Sirel 22. novembril 2014. a Vanemuise
kontserdimajas Tartu ja Tartumaa naiskooride ühendkoori (XX Tartu ja
Tartumaa naiskooride ja Lõuna-Eesti meeskooride laulupäev). Elva linn
andis aastal 2005 Maimu-Koidula Sirelile Elva linna aukodaniku tiitli.
Jüri Takjas (14.02.1964 – 21.08.2014) õppis Rakvere Lastemuusikakoolis
akordionit. Edasised õpingud viisid ta G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja
seejärel Eesti Muusikaakadeemiasse saksofoni erialale (õp Olavi Kasemaa).
Jüri Takjas juhatas 22 aastat Rakvere Linnaorkestrit ning viis selle kõrgele
tasemele. Ta oli Rakvere Saksofonikvarteti asutaja ja juht. Rakvere
Muusikakooli pedagoogi ja puhkpilliosakonna juhatajana kasvatas ta
kümneid heal tasemel saksofoni- ja flöödimängijaid, kellest paljud on
saavutanud auhinnalisi kohti mitmetel konkurssidel.
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Jüri Takjas on teinud hulgaliselt seadeid nii Rakvere Linnaorkestrile kui
ka Virumaa Kammerorkestrile, olnud pedagoogiks üleriigilistel saksofonipäevadel ja suvekoolides. Ta juhatas 15 aastat Uhtna Pasunakoori ning
õpetas Rakvere Muusikakooli kõrval Kuusalu Kunstidekoolis. Ta oli Rakvere
Saksofonipäevade ja Kunda saksofoni suvekoolide kunstiline juht. Jüri Takjas
oli professionaalne pillimees ja kahtlemata Rakvere linna olulisemaid muusikuid ja kolleegide poolt hinnatud pedagoog.
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MÕTTEID JA VÄLJAVÕTTEID KOORIÜHINGU
KALENDRIST 2014
Kaie Tanner
Eesti Kooriühingu tegevjuht

Küllap oli 2014. aasta kõigi Eesti koorimuusikute jaoks aja puudutuse
nägu. Laulupeo eelproovid, ettelaulmised, valikkoori kava harjutamine, ja
ühiskonnas laiemat või kitsamat kõlapinda leidnud arutelud, kas peole ikka
võib pileteid müüa, kas kooride lauluoskust üldse tohib enne peolepääsemist
kontrollida, kas lauluväljakul siidrit tohib juua, kas mõni laul või selle tekst
on peole sobiv, kas mudilaskoorid tuua peole üheks või kaheks päevaks jne
jne – kõik nõudis aega ja tähelepanu ning väsitas vaimu lõpuks üsna ära.
Ometi tundsid vist kõik asjaosalised laulukaare all, et saadud elamus oli
kõike läbitehtut kuhjaga väärt.
Esmakordselt püüdsime me laulupeo kui fenomeni olemust jagada oma
piiritaguste kolleegidega – juuli alguses korraldas Kooriühing Tallinnas
rahvusvahelise muusikamänedžeride kursuse, mille põhisisuks oligi laulupeokorralduse selgitamine ja lavataguste näitamine. Kuidas organiseerida
koorimuusikasündmust, mille osalejate arvu mõõdetakse kümnetes ja
pealtvaatajate arvu sadades tuhandetes; kuidas saavad koorid Tallinna,
kus nad ööbivad, kuidas korraldatakse proove ja toitlustamist, kuidas töötab
selliste masside organiseerimisel logistika, meditsiiniteenistus, turvateenistus, side; kuidas jõuavad koorid õigeks ajaks lavale ja lavalt ära jne jne.
Laulupeoliikumise ja Eesti koorimuusika tausta aitasid osalejatele selgitada Margit Siim, Marju Lauristin, Ants Soots, Kristel Pedak ja allakirjutanu.
Suurem osa kursusest aga toimuski laulu- ja tantsuväljakutel ning lavatagustes, jälgides nende inimeste tööd, kes peo praktiliselt valmis teevad.
Tegelikult polnud me väga kindlad, kas seda miskit, mis teeb laulupeost
laulupeo, ikka õnnestub edasi anda. Kas tundidepikkune eestikeelse muusika
vabaõhukontsert avaldab mõju ka teisest kultuurist pärit inimesele, kas
laulupeorongkäigu viis kilomeetrit on marssimiseks jõukohane. Vastus
kõigile küsimustele oli „jah”. Meie paarikümneliikmelise õpperühma töös
osalenud Euroopa Kooriühingu president Gábor Móczár kirjutas peale
laulupidu Kooriühingule:
„Me teadsime, et laulupidu on midagi erilist, aga pean ütlema, et see oli üks
suuremaid elamusi mu elus. Mind hämmastas, kui palju mahub laulupeole
positiivset energiat, patriootilisi tundeid, armastust vabaduse vastu ning
uhkust oma maa üle. Ma soovin, et võimalikult paljud inimesed saaksid seda
kogeda – ning juba praegu on kindel, et 2019. aastal tulen siia tagasi koos
oma perega. Vaatan siiani Youtube’ist mitu korda päevas laulupeosalvestusi
ning tunnetan seejuures ikka ja jälle, kuivõrd avardava kogemuse võib anda
koorimuusika.”
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JAANUAR
Kooriühingu traditsiooniline aastakontsert sai mullu esmakordselt pealkirja
– kunstilise juhi Raul Talmari ja lavastaja Tanel Jonase soovil kandis see
nime „Päikese poole”. Aastapreemiad said muuhulgas kammerkoor Head
Ööd, Vend, Saaremaa Meeskoor SÜM, Heli Jürgenson, Janne Fridolin, Sirly
Illak-Oluvere ja Otsa kooli puhkpilliorkester, teist korda sai kontserti vaadata
otseülekandes Tallinna Televisiooni vahendusel.
Tartu Akadeemiline Meeskoor sõitis esimese Eesti amatöörmeeskoorina
kontsertreisile Jaapanisse, trükist ilmusid Raimond Valgre laulude kooriseaded, parima kooriesituse Grammy võitis Tõnu Kaljuste Arvo Pärdi
„Aadama itku” (Adam’s Lament) esituse eest ning Eesti Muusikaauhinnad
2014 tseremoonial sai Aasta Klassikaalbumi auhinna Eesti Filharmoonia
Kammerkoori album „Vivit!”.
VEEBRUAR
2015. aastal toimuva Põhja- ja Baltimaade Koorifestivali ettevalmistuskoosolekul Riias käisid Eesti-poolne kunstiline juht Triin Koch ja korraldaja Kaie
Tanner. Eestit esindavaks lauluks valiti Kreegi „Ma kõndisin vainul”.
Kooriühingu kontserdisarjad – „Kirikukontserdid” Niguliste ja Rootsi-Mihkli
kirikutes ning „Cantus Revaliensis” Hopneri Majas jätkusid täie hooga.
Eesti Kammerkooride Liit jätkas edukalt kontserdisarja „Kuulajale”, Eesti
Segakooride Liit korraldas Tartus esimese vokaalansamblite võistulaulmise.
Tartu Kultuurikandjateks valiti koorijuht Triin Koch ning harrastuskollektiivina Big Band Tartu, Eesti Naislaulu Selts nimetas aasta naiskooriks Emajõe
Laulikud.
MÄRTS
Eesti Kooriühing koostöös Iisraeli kooriorganisatsiooniga „Hallel” korraldas
esmakordselt eesti dirigentide õppereisi Iisraeli. Sealsete kooritraditsioonide
ja esinemisvõimalustega tutvuma, kooridega töötama ning Eesti muusikat
tutvustama lendas 21 koorijuhti. Kui Heli Jürgenson ja Mikk Üleoja viisid
läbid meistriklassid Jeruusalemma ja Tel Avivi muusikaakadeemiates, siis
teised dirigendid rändasid läbi riigi ning tegid kooriproove erinevates piirkondades nii tütarlaste-, nais- kui ka segakooridega.
Euroopa Kooriühingu juhatuse ja muusikatoimkonna koosolekutel Bonnis
ja Budapestis käis Kaie Tanner. 2015. aasta festivalile EUROPA CANTAT valiti
kaks eestlasest lektorit: Hirvo Surva ja Kadri Hunt. Kooriühingusse tulid
müügile rändnoodid, mis osutusid niihästi vajalikuks kui ka populaarseks.
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Välja hõigati üleskutse kooridele teha kaasa rahvusvahelise muusikapäeva
tähistamisel 1. oktoobril, seekord hüüdlause „Õhus on muusikat!” all.
APRILL
Teist aastat järjest korraldas Kooriühing koostöös Heliloojate Liiduga uue
koorimuusika esiettekannete kontserti, sedakorda Tallinna Metodisti
kirikus ning salajase tööpealkirjaga „Esimene vasikas läheb ikka aia taha”.
Kontserdi lustakas vasikapiltidega plakat pälvis sotsiaalmeedias hulga
laike. Esmakordselt kutsusime projekti etteotsa kunstiliste juhtide tandemi:
helilooja Ardo Ran Varres ja koorijuht Janne Fridolin. Kontserdil tuli ettekandele 16 teost 15 heliloojalt, millest 13 kõlasid kontserdisaalis esmakordselt.
Budapestis toimus Ungari Kooriühingu korraldusel rahvusvaheline sümpoosion „How can singing belong to everyone”, mis käsitles laulmist muusikahariduses. Eesti poolt tegid ettekanded Ingrid Kõrvits, Mall Ney, Kadri Hunt
ja Anu Sepp, paneeldiskussioonides osalesid Raul Talmar ja Kaie Tanner.
Eesti Rahvusmeeskoor esitles kontserdiga Estonia kontserdisaalis Galina
Grigorjeva autoriplaati ning Klassikaraadio vahendusel jõudis kontserdi
otseülekanne ka Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) liikmesmaadesse.
Tartus toimus IX Põhjamaade Üliõpilaskooride Festival (NSSS) alapealkirjaga „Me/We”. Kammerkoor Voces Musicales (dirigent Risto Joost)
jõudis Londonis toimunud rahvusvahelisel koorifestivalil finaali, Tallinna
Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor (dirigent Andres Heinapuu) sai kulddiplomi Horvaatias toimunud koorikonkursilt.
MAI
Kooriühing kuulutas välja registreerimise VI Eesti noorte koorijuhtide
konkursile. Neidudekoor ArgentumVox Toomas Volli juhatusel pälvis Grand
Prix’ rahvusvahelisel koorifestivalil Kaunas Cantat ning E STuudio noortekoor
(dirigent Külli Lokko) võitis Corkis toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil
esikoja ja Fleischmanni auhinna.
JUUNI
Kooriühingu volikogu toimus ka seekord Eesti Keele Instituudi saalis. Lisaks
muudele olulistele päevakorrapunktidele valiti Kooriühingu auliikmeteks
Ants Soots ja Olav Ehala.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu kinnitas laulupeoprotsessi õppestipendiumi II osa eraldamise 524 koori- ja orkestrijuhile ning II ja III osa
eraldamise 509 dirigendile. Kooriühing maksis stipendiumid juuni ja juuli
jooksul saajatele välja.
Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toele saime välja kuulutada registreerimise Vigala seminarlaagris toimuvatesse tasuta dirigeerimistundidesse.
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Bernis toimus Euroopa Muusikafoorum ning Euroopa Muusikanõukogu
aastakoosolek ühes juhatuse valimistega. Allakirjutanu valiti kolmandaks
2-aastaseks ametiajaks Euroopa Muusikanõukogu juhatusse ning laekuri
ametikohale.
Andres Lemba pälvis rahvusvahelisel kooriloomingu konkursil I preemia
meeskooriteosega „Sanctus” ning II preemia segakooriteosega „Miserere”.
Preemiad anti üle vokaalmuusika festivali VocalEspoo avakontserdil.
JUULI
Juba nimetatud laulupidu ja Kooriühingu korraldatud rahvusvaheline muusikamänedžeride kursus täitsid kogu meie aja. Kuid juuli oli edukas kuu veel
paljudele rahvusvahelistel konkurssidel osalenud Eesti kooridele: tütarlastekoor Ellerhein (Ingrid Kõrvits) sai Grand Prix’ Gorizias, Püha Miikaeli
Poistekoor (Kadri Hunt ja Maret Alango) I preemia Leccos, EMLS üle-eestiline
poistekoor Kalev (Hirvo Surva, Indrek Vijard js Kuldar Schüts) kaks II kohta
Istanbulis ja segakoor K.O.O.R. (Raul Talmar) III koha Llangollenis. Riias
toimunud Maailma Koorimängudelt tõid kuldmedalid Raadio Laulustuudio
Mudilaskoor (Kadri Hunt ja Kaie Tanner) ja Tallinna Muusikakeskkooli
Kammerkoor (Janne Fridolin) ning hõbemedalid noorte segakoor Vox Populi
(Janne Fridolin) ja Euroopa Kultuuripealinna Segakoor (Veronika Portsmuth).
AUGUST
Lõuna-Koreas Seoulis toimus järjekordne Maailma Koorimuusikasümpoosion.
Meie suureks rõõmuks oli esinejate hulka valitud ka Eesti esindaja – Mikk
Üleoja tegi Põhja- ja Baltimaade koorimuusikast kaks ettekannet, mis
mõlemad läksid täissaalile. Kahjuks ei saanud finantside nappuse tõttu
sümpoosionile esinema sõita samuti kutse saanud Eesti Filharmoonia
Kammerkoor.
Traditsiooniline koorijuhtide ja muusikaõpetajate suveseminar Vigalas oli
sel suvel tavalistest õige mitmes mõttes erinev. Esmakordselt töötas seal
kolm välislektorit: Hilary Llystyn-Jones Inglismaalt hääleseadekursuse,
Kari Turunen Soomest koori kõla õpitoa ning Heikki Seppänen Soomest
Sibeliuse muusikaga. Esmakordselt toimus laagri jooksul neli kontserti:
Eesti Filharmoonia Kammerkoor ning Head Ööd, Vend esinesid Kivi-Vigala
kirikus, noortekollektiivid ja seminarikoor laululaval ning poistekoori
Kalev noormeesteansambel EHA koolisaalis. Ning kuna Vigala toimus sel
suvel mõnevõrra tavalisest hiljem, nii et selle sisse jäi ka taasiseseisvumispäev, 20. august, toimus seal esmakordselt Eesti Kooriühingu presidendi
pidulik vastuvõtt laagris osalenud koorijuhtidele ja noortekollektiivide
lauljatele-mängijatele.
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Üle mitmekümne aasta andsime uudisloomingu ateljees osalejatele kätte
valiku Kooriühingu poolt tellitud teoste noote, harjutasime neid tuntud
dirigentide käe all ja esitasime mõned isegi laululava kontserdil – nii sai
seminarikoor ise uut muusikat laulda. Iga uus mõte on aga äraunustatud
vana – ka Vigala algusaegadel töötas seminarlaagris eksperimentaalkoor,
mis heliloojate uudisteoseid laulis.
Kooriühing esitles Vigalas ka oma järjekordset väljaannet: Arne Oidi kooriseadete nooti „Lauluveski” laste-ja mudilaskooridele.
Üle-eestiline neidudekoor Leelo (Külli Kiivet) sõitis Vigalast Peterburi rahvusvahelisele koorikonkursile, kus võitis Grand Prix’! Arezzo koorikonkursilt
tõi Tallinna Muusikakeskkooli Noortekoor (Ingrid Kõrvits) I ja II koha ning
Musamari Lastekoor (Tiina Mee) II koha. E STuudio kammerkoor (Küllike
Joosing ja Eliisa Sakarias) saabus III kohaga Ohridi rahvusvaheliselt koorifestivalilt Makedoonias.
SEPTEMBER
Avasime järjekordse taotlusvooru laulupeoprotsessis osalevate kollektiivide
tegevustoetuste taotlemiseks ning kuulutasime välja kandideerimise uueks
hooajaks Kooriühingu kontserdisarjadesse.
EMTA kammersaalis toimus Kooriühingu alaliitude teabepäev, seekord
Kammerkooride Liidu korraldusel. Huvi oli suur ja osalejaid rohkelt.
OKTOOBER
Laulupeoprotsessis osalevate kollektiivide tegevustoetused eraldati 968
kollektiivile (koorid, puhkpilliorkestrid ja sümfooniaorkestrid), igaühele
285 €. Kooriühing asus toetusesaajatega lepinguid sõlmima.
Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisel lõi kaasa hulk koore, kes
andsid tasuta kontserte nii tavapärastes kui tavapäratutes paikades. Nii
sai Stenbocki Maja õues ja sotsiaalministeeriumis kuulata kammerkoori
Collegium Musicale, Kaubamajas ETV tütarlastekoori, Balti jaamas naiskoori
Meelika, Scoutspataljoni Paldiski linnakus tütarlastekoori Ellerhein, Tallinna
Lennujaamas Eesti Rahvusmeeskoori, Eesti Kaitseväe Vahipataljonis tütarlastekoori Ellerhein jne.

135

Prantsusmaal toimus arvult kümnes ja kahjuks ka viimane koorimuusika
showcase Polyfollia, mille raames korraldati ka muusikamänedžeride kursus
ning Euroopa Kooriühingu muusikanõukogu koosolek. Eestist osalesid
allakirjutanu ja Kristel Pedak.
NOVEMBER
Eesti Kooriühing koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga korraldas
VI Eesti noorte koorijuhtide konkursi, millel seekord osales 11 dirigenti.
Esmakordselt võtsid osa ka Eestis õppivad välistudengid – muudatus, mille
osas oli algul ka vaidlusi, kuid lõpuks leiti, et konkursile on teretulnud kõik
koorijuhid, kes Eestis elavad. Võistlejaid hindas žürii koosseisus Māris Sirmais
(Läti Riikliku Akadeemilise Segakoori Latvija kunstiline juht, tema töötas
ka eelmise konkursi žüriis 2010. aastal), Seppo Murto (Helsingi Toomkiriku
kantor, segakoori Dominante ja kammerkoori Viva Vox dirigent, Sibeliuse
Akadeemia dirigeerimisõppejõud), Jüri-Ruut Kangur, Lauri Sirp ja Triin Koch.
Esmakordselt oli žüriis kaks välisliiget.
Võistlejad töötasid EMTA koori, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Filharmoonia
Kammerkooriga – konkurss on noortele suurepärane võimalus panna end
proovile professionaalse koori ees. Konkursikavas oli Eesti muusika: Pärt,
Kreek, Mägi, Tubin, Grigorjeva, Seppar, Tormis, Tulev ja Tüür.
Konkursi esikoha võitis Valter Soosalu, kellele kuulub ka Rahvusmeeskoori
eripreemia – õigus teha 2015. aastal meeskooriga kontsert. II koha sai Josep
Gil Gil ning talle andsid oma eripreemiad Eesti Filharmoonia Kammerkoor
(kontsert EFKga 2015-2016) ja EMTA koor (parim „Magnificati” interpretatsioon I voorus). III koha ja EMTA koori eripreemia parima „Mis sa sirised,
sirtsukene” tõlgenduse eest I voorus pälvis Edmar Tuul. Finaali jõudsid lisaks
neile veel Ksenija Grabova ja Mai Simson. Žürii esimehe Seppo Murto sõnul
olid kõik 11 osalejat huvitavad muusikud, keda tahaks tulevikus kontserdilavadel näha.
Konkursi kolm parimat saavad lisaks preemiarahale sõita 2015. aastal
Torinosse võistlema Euroopa noorte dirigentide konkursile. See on pärast
2002. aastal Tallinnas toimunud rahvusvahelist konkurssi esimene kord, kus
Eesti noored oma Euroopa kolleegidega taas mõõtu võtavad, ning soovime
neile selleks edu!
Euroopa Kooriühingu EUROPA CANTAT peaassambleel Barcelonas osalesid
Raul Talmar ja Kaie Tanner. Tallinn kinnitati ametlikult Euroopa Koorifestivali
toimumiskohaks aastal 2018!
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Koostöös Eesti Muusika Arenduskeskusega lähetasime 18. novembril
Helsingis Eesti Suursaatkonnas toimunud eesti klassikalise ja jazzmuusika
kontaktüritusele kammernaiskoori Sireen (dirigendid Tiiu Sinipalu ja Ülle
Tuisk).
Ürituse eesmärgiks on tutvustada eesti klassikalist ja jazzmuusikat Soomes
tegutsevatele kontserdikorraldajatele, manageridele, muusikaettevõtjatele,
festivalikorraldajatele jt. Varem on sarnasel kontaktüritusel Berliinis osalenud
kammerkoor Voces Musicales.
Kontaktüritus toimus projekti „Muusikaettevõtluse ja -ekspordi arendamine,
II etapp” raames, mida toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning
Euroopa Regionaalarengu Fond. Varem on toimunud EMAK-i eestvedamisel
kontaktüritused Peterburis (september 2012), Berliinis (mai 2013), Londonis
(jaanuar, veebruar 2014) ja Poznańis (oktoober 2014).
Kooriühing kuulutas välja kandidaatide esitamise koori- ja puhkpillimuusika
aastapreemiatele ning konkursi noore koorijuhi stipendiumile osalemaks
vaatlejana Põhja- ja Baltimaade Koorifestivalil 2015 Riias.
DETSEMBER
Jõulukuu möödus Kooriühingus aastakontserdi ettevalmistamise, aastaraamatu koostamise, kokkuvõtete tegemise ning kollektiivitoetuste väljamaksmise tähe all.
Lastekoor Mariel (Maire Eliste ja Maret Alango) saabus esikohaga Krakowi
advendi- ja jõululaulude konkursilt. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
koorijuhtimise tudeng, Gustav Adolfi Gümnaasiumi segakoori dirigent ja ETV
Tütarlastekoori laulja Karin Kuulpak võitis maailma ühe tuntuima, Grammy
võitnud a cappella vokaalgrupi Chanticleer V rahvusvahelise heliloomingu
konkursi.
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Kokkuvõtteks
Kooriühingu kalender näitab vaid murdosa meie tegemistest möödunud
aastal. Kõik need on seotud muusikaga ning saanud teoks tänu säravatele
inimestele, kellega koos ja kellega koos me oma tööd teeme.
Aitäh teile kõigile tulemast ja olemast!

Laulupeorongkäigu tegid kaasa ka Kooriühingu töötajad ning rahvusvahelise mänedžeride seminari osalejad. Pildil (vasakult): Mari Murumets,
Varje Vürst, Ryan LaBoy, Zsuzsanna Szálka, Frédérique Retail, Kaie Tanner,
Mare Zaneva, Jacqueline Leroux, Anne-Marie Cretté, Sylvain Leroux,
Gábor Móczár, Jacques Vanherle, Sylvain Chapelliere, Samuel SaintMartin, Réka Balog. (Foto: Kristel Pedak)
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Kammerkoor Collegium Musicale esitas uue koorimuusika kontserdil
Peeter Volkonski teost „Käänded”, dirigent Endrik Üksvärav.
(Foto: Vahur Lõhmus)

VI Eesti noorte koorijuhtide konkursi parimad (vasakult): Edmar Tuul (III
koht), Valter Soosalu (I koht) ja Josep Gil Gil (II koht).
(Foto: Vahur Lõhmus)
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EESTI KOORIÜHINGU MENTORID
SEISUGA 1. JAANUAR 2015
KOORIMUUSIKA MENTORID

PUHKPILLI MENTORID

1.Lauri Breede
2. Taavi Esko
3. Kadri Hunt
4. Heli Jürgenson
5. Anne Kann
6. Külli Kiivet
7. Triin Koch
8. Ingrid Kõrvits
9. Kadri Leppoja
10. Aivar Leštšinski
11. Peeter Perens
12. Thea Paluoja
13. Veronika Portsmuth
14. Lydia Rahula
15. Jüri Rent
16. Alo Ritsing
17. Aarne Saluveer
18. Kuldar Schüts
19. Heli Sepp
20. Andrus Siimon
21. Maarja Soone
22. Ants Soots
23. Hirvo Surva
24. Raul Talmar
25. Kaie Tanner
26. Annelii Traks
27. Veljo Tormis
28. Merike Toro
29. Vaike Uibopuu
30. Indrek Vijard
31. Toomas Voll
32. Elo Üleoja
33. Ene Üleoja
34. Mikk Üleoja

35. Harry Illak
36. Aavo Ots
37. Hando Põldmäe
38. Valdo Rüütelmaa
39. Peeter Saan
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HÄÄLESEADEMENTORID
40. Anu Aimla
41. Viviane Kallaste
42. Kalev Keeroja
43. Leelo Talvik

EESTI KAMMERKOORIDE LIIT 2014
Kristel Pedak
Eesti Kammerkooride Liidu tegevsekretär

Eesti Kammerkooride Liit korraldas 2014. aastal kuus kontserti sarjast
„Kuulajale”, toimus Kooriühingu alaliitude teabepäev ning jätkus koostöö
kontserdiagentuuriga Corelli Music. Eesti Kammerkooride Liitu kuulus
2014. a 16 koori.
2014. aasta jaanuaris sõlmis Eesti Kammerkooride Liit koostöölepingu Eesti
Filharmoonia Kammerkooriga, et võimaldada kammerkooride liidu lauljatel
kuulamas käia EFK proove ning tulevikus anda harrastuslauljatele võimalus
osaleda EFK kontserdiprojektides. Esimene koostööprojekt saabki toimuma
juba 2015. aasta advendiajal.
Jaanuaris pidi EKKLi juhatus loobuma Eesti kammerkooride festivali korraldamisest 2014. aasta kevadel, kuna 10 registreeritud koorist neli otsustas
viimasel hetkel osalemisest loobuda. Laulupeo protsessis osalemine võttis
kooridel enamiku ajast. XIII Eesti kammerkooride festival toimub 2016.
aasta aprillis Jõhvis.
Veebruaris toimus kaks kontserti 2013. aasta sügisel alguse saanud kontserdisarjast „Kuulajale”. Kontsertidel pealkirjaga „Põhjataeva all” Tartu Ülikooli
ajaloomuuseumis ja Mustpeade majas laulsid eesti, soome, norra, rootsi
ja läti muusikat Kammerkoor A. Le Coq, dirigent Eve Paap ja E STuudio
Kammerkoor, dirigendid Küllike Joosing ja Eliisa Sakarias. Kontserdi salvestas
Klassikaraadio.
Kevadistel „Kuulajale” kontsertidel olid esinejateks kammernaiskoor Sireen
(dirigendid Tiiu Sinipalu ja Ülle Tuisk) ja Püha Vaimu kiriku kammerkoor
Crede (dirigendid Ülle Tuisk ja Gerli Arras). Kontserdi pealkiri oli „Pärlisosin”
ja kooride esituses sai kuulda armastusteemalisi laule läbi aja ja erinevate
kultuuride eesti, soome, norra, prantsuse ja ameerika heliloojate loomingust.
Kontserdi salvestas Klassikaraadio.
2. mail toimus Eesti Kammerkooride Liidu volikogu koosolek. Koosoleku
esimeses pooles jagasid oma teadmisi Kristel Üksvärav pressiteate koostamisest ja Indrek Mustimets koorielu korraldamisest.
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Koosoleku teises pooles kinnitati EKKLi tegevus- ja majandusaruanne ning
revisjonikomisjoni otsus. Volikogu otsustas nõustuda EKKLi juhatuse ettepanekuga, et juhatus jätkab hooajal 2014/2015 neljaliikmelisena koosseisus
Külli Kiivet, Kuldar Schüts, Martin Sildos ja Liis Siinor, kuna juhatuse esimees
Kalev Kukk otsustas juhatuse töös osalemisest loobuda.
Septembris korraldas Eesti Kammerkooride Liit Kooriühingu alaliitude
teabepäeva, mis toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis.
Teabepäeval osales 92 koorijuhtide ja kooride esindajat. Osalejad pidasid
eriti huvitavaks Eesti Rahvusmeeskoori peadirigendi Mikk Üleoja ettekannet
teemal „Mõtteid koorivaldkonnast pärast laulupidu”, samuti jättis kuulajatele väga positiivse mulje Tiia Järg, kes kõneles hooaja 2014/2015 olulistest
juubelitest ja aastapäevadest. Vajalikke teadmisi kommunikatsioonist jagas
Kristel Üksvärav, rahvusvahelisi koorifestivale ja osalemisvõimalusi tutvustas
Rahvusvahelise Koorifestivalide Assotsiatsiooni president Kaie Tanner. Lisaks
said osalejad teavet kollektiivide riigitoetusest hooajal 2014/2015 ja koorijuhi
uuest kutsestandardist. Vokaalpedagoog Leelo Talvik tuletas meelde peamisi
vokaalprobleeme ja rääkis lahendustest. Teabepäev õnnestus suurepäraselt, osalejad ja lektorid pidasid korraldust professionaalseks ja teemasid
huvitavaks.
„Kuulajale” II hooaja avakontserdid toimusid 2014. aasta oktoobris.
Kontsertidel pealkirjaga „Siin mu rõõmumaa” esinesid Tartu Ülikooli
kammerkoor, dirigent Triin Koch ja Tallinna Ülikooli kammerkoor, dirigent
Sander Tamm. Esmakordselt astusid ühisel kontserdil üles Tallinna ja Tartu
Ülikooli kammerkoorid, kelle esituses kõlasid Palestrina, Schnittke, Holsti,
Mäntyjärvi, Whitacre’i, Pärdi, Tormise, Saare, Ritsingu, Kreegi ja Maimetsa
teoseid. Kontserdid pälvisid publiku sooja vastuvõtu.
Eesti Kammerkooride Liidu 2014. aasta lõpetas teist aastat järjest koostöös
agentuuriga Corelli Music toimunud „Jõuluootuskontsert”. Kui eelmisel aastal
esitati Pergolesi ja Haydni suurvorme Tartu ja Tallinna publikule, siis sel aastal
toimus kontsert Viljandi Pauluse kirikus. Kontserdil esinesid EKKLi koorid:
kammerkoor SoLeMiJo, kammerkoor A. Le Coq, Eesti Maaülikooli kammerkoor Camerata Universitatis, E STuudio kammerkoor, Tallinna Kammerkoor
ja Tallinna Püha Vaimu kiriku kammerkoor Crede. Solistideks olid Pirjo Püvi
ja Galina Morozova-Iljenko, ajastu pillidel mängisid Corelli barokkorkestri
solistid, juhatas Martin Sildos.
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Kammerkoor A. Le Coq kontserdil „Põhjataeva all” sarjast „Kuulajale”
veebruaris 2014 Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis.
(Foto: Maari Soekov)

Kammernaiskoor Sireen kontserdil „Pärlisosin” sarjast „Kuulajale” aprillis
2014 Mustpeade majas.
(Foto: Vahur Lõhmus)
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EESTI KOORIJUHTIDE LIIT 2014

Varje Vürst
Eesti Koorijuhtide Liidu konsultant

2001. a asutatud Eesti Koorijuhtide Liidus on 2014. a 102 liiget. EKL juhatuse
esimees on Hirvo Surva, liikmed Heli Jürgenson, Lauri Aav, Kuldar Schüts ja
Indrek Vijard, lisaks on kaasatud juhatuse töösse Kooriühingu esimees Raul
Talmar ja Sander Tamm.
26. mai 2014 juhatuse otsusega on nimetatud seitse auliiget, kes kõik said
kinnitatud 6. juunil toimunud üldkogul:
Silvia Mellik
Vaike Uibopuu
Olev Oja
Alo Ritsing
Kuno Areng
Ants Üleoja
Ants Soots
22 inimest on teatanud oma liikmelisuse taandamisest seoses dirigendi tööst
loobumise ja/või kõrge vanusega.
20. novembri 2013 Kultuuri Kutsenõukogu otsusega on tunnistatud kehtivusaja lõppemise tõttu kehtetuks senine kutsestandard. 2014. a oli uue
kutsestandardi väljatöötamise töörühmale väga töine – luua tuli eelnevaga
täiesti uutel põhimõtetel kompetentsipõhine kutsestandard, mis koosneb
eelmise kolme asemel viiest erinevast tasemest. Kutsestandardi juurde
kuulub ka vastav hindamisstandard. Uus, kompetentsipõhine kutsestandard,
kus on kirjeldatud töömaailma ootused vastava erialaga spetsialistidele, saab
olema õppekavade aluseks ja see sai kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogus
2014. a kevadel.
Eesti Koorijuhtide Liit on 2004 – 2013 väljastanud 262 kutsetunnistust, neist
koorijuhtidele 222 (sh 40 taastaotlust) ja 40 orkestrijuhtidele (2006-2009 oli
EKL juures ka orkestrijuhtide kutsekomisjon).
Koorijuhtidele omistatud kutsetunnistused arvudes:
2009 – 21
2004 – 6
2010 – 19
2005 – 8
2011 – 30
2006 – 71
2012 – 22
2007 – 35
2013 – 20
2008 – 30
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Kõik vana kutsestandardi põhjal väljastatud kutsetunnistused kehtivad
tunnistusel oleva kuupäevani, seega on 2014. a lõpul kehtivaid kutsetunnistusi 95, neist Koorijuht III 33, Koorijuht IV 45 ja Koorijuht V 17.
Alates 2006. a kevadest on riiklike kutseõppeasutuste (G. Otsa nim Tallinna
Muusikakool ja H. Elleri nim Tartu Muusikakool) ning Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia lõpetajatel võimalik ühitada oma dirigeerimise riigieksam
kutseeksamiga. 2014. a kevadel said uue kutsestandardi järgi tunnistused
Koorijuht, tase 4 seitse noort dirigenti, Tallinna ja Tartu muusikakoolide
lõpetajat: Laura Virkkunen, Anne Lomakina, Jekaterina Lomakina, Eliisa
Sakarias, Karina Kivikas, Helen Seppa ja Artur Nagel.
Kutsetaseme taotlemine on endiselt tasuline ja omistatakse vastavate
dokumentide läbivaatamisel hindamiskomisjoni poolt ning kinnitatakse kutsekomisjonis, kuhu kuuluvad tööandjate esindajatena inimesed
Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusest
ja Eesti Meestelaulu Seltsist; tööandjate, spetsialistide esindajatena Eesti
Kooriühingust ja Eesti Koorijuhtide Liidust ning koolitajate esindajatena
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, G. Otsa nim Tallinna
Muusikakoolist ja H. Elleri nim Tartu Muusikakoolist. Kutsekategooria määramisel arvestatakse endiselt dirigendi haridust, täiendkoolitustel osalemist,
saavutusi oma koori(de)ga kohalikel ja välismaistel konkurssidel, aktiivsust
kohalikus kultuurielus ja panust koorimuusika valdkonda tervikuna.
Laias laastus jagunevad koorijuhi uued kutsed kompetentsipõhiselt:
4 – kutseharidus, keskhariduse baasil kutseõpe
5 – kutseharidus + töökogemus
6 – bakalaureusetase
7 – magistritase
8 – doktoritase
Hea meel on nende kohalike omavalitsuste ja teiste tööandjate üle, kes
peavad lugu oma dirigendist ja ka tema kvalifikatsioonist ning püüavad
vastavalt võimalustele arvestada seda ka töötasu maksmisel. Peamine on
inimest ennast ja tema tööd tähele panna.
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Eesti Koorijuhtide Liit on omalt poolt tunnustanud silmapaistvaid Eesti
dirigente – Kooriühingu aastakontserdil on aasta dirigendi tiitli kandja
saanud Eesti Koorijuhtide Liidu stipendiumi, mille eelmisel aastal pälvis
Heli Jürgenson.

Aasta dirigent 2013, Heli
Jürgenson Kooriühingu
aastakontserdil Estonia
kontserdisaalis jaanuaris
2014.
(Foto: Vahur Lõhmus)
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EESTI KOORIÜHINGU KOOLIKOORIDE
SEKTSIOON

Varje Vürst
Eesti Kooriühingu laste- ja noortekooride konsultant

Aega puudutamas
Koorilauljate ajaarvamise järgi oli 2014. a laulupeoaasta, repertuaari on
lisandunud üks ilus uus nimilaul, mille järgi hakkame alati meenutama
puudutuse-laulupidu. Paljud laulud on ju koorilauljail meeles just konkreetse
laulupeo järgi. Möödunud laulupidu puudutas tuhandete hingi, kes
Lauluväljakul vastamisi seisid. Enamuse täiskasvanud eestlaste peades
liikusid teatud laule kuulates mälestused Eesti ärkamisajast ja laulvast
revolutsioonist. Publikus olevad välismaalased vaatasid neid pärani silmi, ehk
sisuliselt toimuvat mõistmata, kuid mõistes emotsiooni, ja see juba ei jätnud
kedagi puudutamata. Tänapäeva praktilises maailmas on üha sagedamini
vaja kõike mõõta, võrrelda ja siis veelkord kõike üle mõõta. Enamasti on see
väga vajalik selleks, et näiteks raha saaks õiglasemalt jaotatud. Kuidas aga
mõõta puudutust? Kui me puudutame käega, siis saab see olla füüsiliselt
tugev või nõrk. Kuidas mõõta hinge puudutust? Kuidas mõõta nende tuhandete noorte koorilauljate hingeliigutusi ja sellest tulenevaid tagajärgi. Lapse
hing on õrn ja jäljed, mida me loodame sinna jätta, peaksid olema positiivsed.
Targalt talitasid need muusikaõpetajad, kes kogusid vahetult peale laulupidu
oma lauljatelt kirjalikult nende emotsioone. Nendest killukestest moodustub
mosaiik, mis jätab selle laulupeo puudutuse jälje kogu eluks.
XXVI üldlaulupeo laval oli 198 mudilaskoori 6422 väikese lauljaga, 161
lastekoori 4582 lauljaga ja 81 poistekoori 2319 lauljaga – kokku pea 18 000
väikest inimest, kes on saanud puudutuse osaliseks näoga publiku poole
olles. Lisaks kõik need väikesed inimesed, kes olid näoga lava poole. Kui
me arvestame juurde veel laulupeol osalenud kümmekond noormeeste
koori, 40 neidudekoori ja 68 koolisegakoori, siis on mõõdetav arv veelgi
suurem. Kõigi nende koolinoorte mõõdetamatu suurus jääb igaühe enda
edasi mõelda. Seda kõike polegi nii vähe. Kõik nad võtavad Lauluväljakult
kaasa emotsioonid ja meenutused, mis neid edaspidi ikka ja jälle siia tagasi
toovad, kas siis lauljatena (loodetavasti!) või publiku sekka koos oma perega.
Laulupeolaulude õppimine on laulupeoaastal enamikele koolikooridele selle
hooaja põhilisim tegevus. Mahukas repertuaar ei saaks selgeks ilma suure
lisatööta laululaagrites. Alati tundub, et just selle laulupeo laulud on läbi
aegade kõige keerulisemad omandada… Enne laulupidu kütab see kirgi üles,
tundub, et koolikooride dirigentide töötingimused muutuvad iga aastaga
üha kitsamaks, sest koorilaulule on tunniplaanis üha raskem kohta leida.
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Nii mõnigi koorijuht õpetab häälepartiisid tundide vaheajal või siis loetud
minutitel enne koolibussi väljumist. Nõudliku repertuaari omandamisele
kulunud kooriproovide aeg sai neil päevil vääriliselt tasutud. Selle kõige eest
suur kummardus dirigentidele, kaasa arvatud muusikaõpetajatele-koorijuhtidele, kes teevad oma tööd suure südamega.
Bergenit puudutamas
2011. a korraldas Eesti Kooriühing Pärnus rahvusvahelise laste- ja noortekooride festivali Europa Cantat junior 6, kus osalesid ka paljud Eesti koorid
ning said sealt kaasa elamuse, mida kaua mäletada. Kolme aastaga polnud
too mälestus kuigivõrd tuhmunud ja nii otsustasidki Harjumaa muusikaõpetajad-koorijuhid peale sellesuvist laulupidu oma laululapsed veel
Norrasse Bergeni linna viia, et osaleda Europa Cantat junior 7, õppides
laulupeo repertuaari kõrval ära ka festivali repertuaari. See on järjekordne
tõestus: kui muusika on kord juba puudutanud, siis pole ükski raskus (loe:
repertuaar) ületamatu.
30. juulist 6. augustini 2014 toimus Norras Bergenis Europa Cantat junior 7,
kus osales 40 laste- ja noortekoori 16st erinevast riigist. Eestit esindas festivalil
Harjumaa projektkoor Rõõm Laulust, mis on loodud 2005. a ühendamaks
paljusid Harjumaa lastekooride lapsi erinevates ettevõtmistes. Sel aastal
liitusid festivalil osalemiseks Rae Huvialakooli ja Kose Gümnaasiumi lauljad.
Nädala jooksul said üle Euroopa kohale tulnud lapsed õppida erinevates
töötubades, mida juhendasid oma ala tippspetsialistid. Eesti lapsed osalesid
õpitoas nimega Stage Lights, õpetajateks Pärnu festivalilt tuttavad Panda
van Proosdij ja Hans Cassa Hollandist.
Repertuaar koosnes muusikalide lauludest, kava oli raske, töö toimus inglise
keeles ja kõigi laulude juurde tuli selgeks õppida liikumine. Finaalkontserdil
esinesid kõik festivalil osalenud koorid. Lisaks toimus igal päeval lauljatele
Open Singing, mida juhendas Sanna Valvanne Soomest.
Lapsed said nautida Bergeni kaunist loodust ja Eestimaast mõnevõrra
jahedamat ilma. Nad leidsid endale palju uusi sõpru Belgiast, Hispaaniast,
Saksamaalt ja mujalt. Igal õhtul oli võimalus kuulata kontserte erinevate
lastekollektiivide esituses.
Rõõm Laulust osalemine sellel rahvusvahelisel üritusel sai teoks tänu
Harjumaa Omavalitsuste Liidu toetusele, kellele kuulub osalejate eriline tänu.
Uute puudutusteni muusikas!
Muljeid festivalist jagasid laste muusikaõpetajad Külli Ovir ja Heli Sepp ning
lauljad Anabel-Carmen Kerner ja Bretta Meryl Ruul.
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Heli Sepp koos eesti laululastega Bergenis festivalil Europa Cantat junior
7. (Foto: erakogu)
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EESTI MEESTELAULU SELTSI TEGEVUSEST
AASTAL 2014
Arvi Karotam
Eesti Meestelaulu Seltsi esimees

1988. aastal asutatud Eesti Meestelaulu Seltsi liikmeteks on 33 meeskoori,
7 noorte meeskoori ja 55 poistekoori - kokku ligi 2600 lauljat ja dirigenti.
Seltsi missiooniks on meeste- ja poistelaulu edendamine ja jätkusuutlikkuse
tagamine ning rahvusliku ühtsustunde arendamine.
Eeltoodud missioonist ja eesmärkidest lähtuvalt on Eesti Meestelaulu Selts
korraldanud 2014. aastal ka oma igapäevast tegevust.
Algatatud ürituste ja traditsioonide jätkamine
Selts korraldas koostöös Eesti Kaitseväega Tartu rahu 94. aastapäeva tähistamiseks Estonia kontserdisaalis piduliku kontsert-vastuvõtu. Kontserdil
esinesid Eesti Kaitseväe Orkester Peeter Saani juhatusel, Eesti Maaülikooli
meeskoor Gaudeamus ja meesansambel EMMA Lauri Breede juhatusel
ning Viljandi meeskoor Sakala Mareks Lobe ja Liisi Toomsalu juhatusel
ning meeskoori Sakala topeltkvartett. Päevakohase tervituskõnega esines
Riigikogu esimees Ene Ergma. Kontserdi juht oli Alo Rammo ja kava kunstiline juht Lauri Breede.
Pühapäeval, 11. mail korraldas selts emadepäeva tähistamise piduliku
kontserdi Estonia kontserdisaalis, mille traditsiooni taasalgatas Eesti
Meestelaulu Selts 1989. aastal. Kontserdil esinesid 20. sünnipäeva tähistanud
Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev, Tallinna Ülikooli
Meeskoor, Politsei- ja Piirivalveorkester, solistid ja rahvatantsijad.
Kontserdi kunstiline juht oli Indrek Vijard. Kontserdil esines tervituskõnega
EV president Toomas Hendrik Ilves ja Eesti Naisliit kuulutas välja aasta ema,
kelleks sai kohtunik Helve Särgava.
22. novembril toimus Vanemuise kontserdimajas XX Tartu ja Tartumaa
naiskooride ja Lõuna-Eesti meeskooride ühine laulupäev, millest võtsid
osa Lõuna-Eesti meeskoorid ning Tartu ja Tartumaa nais- ja neidudekoorid.
Kokku osales kontserdil 22 koori. Ühendkooris said laval kokku ligi 600 lauljat.
Ürituse peakorraldaja oli Tiigi Seltsimaja. Laulupäeva kunstilised juhid olid
Triin Koch ja Alo Ritsing. Kontserdi kavas olid Miina Härma, Gustav Ernesaksa,
Aleksander Lätte, Ester Mägi, Alo Ritsingu, Tõnu Kõrvitsa, Kait Tamra, Pärt
Uusbergi ja teiste heliloojate loomingut. Kontserdil oli kaastegev Vanemuise
Teatri ooperisolist Reigo Tamm.
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Juubelite tähistamine
Pühapäeval, 9. märtsil toimus EMLSi 25. juubeli tähistamine piduliku kontserdiga Estonia kontserdisaalis. Esinesid Eesti parimad mees- ja poistekoorid,
ansamblid ja solistid. Kava kunstiline juht oli Kuldar Schüts. Kontserdile
järgnes pidulik vastuvõtt Tallinna Ülikoolis. Seltsi juubeliks valmis ka Eesti
mees- ja poistekooride CD-plaat, kuhu oli koondatud 2013. aasta võistulaulmise parimad esitused. Samuti valmis juubeliks kogumik EMLSi tegevusest.
10. mail tähistas kontsertidega Tallinna Metodisti kirikus ja Tallinna Ülikooli
aulas oma 20. sünnipäeva EMLS üle-eestiline poistekoor Kalev. Koori
juhatasid Hirvo Surva, Indrek Vijard ja Kuldar Schüts. Koori administraator
on Varje Vürst.
Poistekooride ja noorte meeskooride tegevuse toetamine
Selts jätkas maakondlike poistekooride ja noorte meeskooride tegevuse
toetamist.
Seltsi korraldustoimkond on alustanud ettevalmistusi 2015. aasta juunis
Tartus toimuvaks rahvusvaheliseks poistekooride festivaliks. Festivali raames
toimuvad külaliskooride kontserdid ka teistes eesti linnades. Kokku on
festivalile oodata üle 500 väliskooride laulja, ligi 2000 Eesti poistekooride
lauljat ja 100 Eesti meeskooride lauljat.
Osavõtt rahvusvahelistest üritustest
Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev osales IV rahvusvahelisel koorikonkursil 21.-26. juulil Istanbulis. Meeskooride ja folkloori
kategoorias saavutati II koht ja kaks hõbekarikat.
Eesti Meestelaulu Seltsi sai kutse osaleda meeskooriga KLENK-IEP 2015
päevadel, mis toimuvad 2015. aasta jaanuaris Kariibi merel kruiisilaeval
Ruby Princess. Sellel üritusel osalemiseks moodustati 12 erineva meeskoori
lauljatest ühendmeeskoor. Koori dirigendid on Jüri Rent ja Siim Selis.
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Eesti Meestelaulu Seltsi 25. aastapäeva tähistamine Estonia kontserdisaalis märtsis 2014.
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EESTI MUUSIKAÕPETAJATE LIIT 2014
Kadi Härma
EMÕLi esimees

Eesti Muusikaõpetajate Liit on loodud 1990. aastal üldhariduskoolide ja
lasteaedade muusikaõpetajate toetamiseks nende erialases töös. Liidu sihiks
on hoida kultuuriväärtusi ning eesti kultuuri ja loomingulist keskkonda
väärtustavate noorte õpetamine ja kasvatamine; muusikahariduse edendamine, muusikaõpetaja elukutse olulisuse teadvustamine ja tutvustamine,
õpetajate valmisoleku kujundamine elukestvaks õppeks, nii Eestisisese
kui rahvusvahelise erialase info vahendamine ning hariduses toimuvate
protsesside mõjutamine. Käesoleval aastal kuulub liitu 173 muusikaõpetajat.
Oma rõõmude ja esilekerkinud probleemide jagamiseks oleme sel aastal
enam kui kunagi varem kasutanud kõige mõjusamat infokanalit - meediat.
Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse liikmed on erinevaid meediakanaleid
kasutades kõnelnud ja kirjutanud uuendustest muusika ainekavas, süvaõppega klasside olukorrast, kontsertidel käimise harjumuse kujundamisest ja
koolikontsertide osast selles, hindamisest muusikaõpetuses, noorte muusikaõpetajate ettevalmistusest ja muusikaolümpiaadidest.
2002. aastal alguse saanud muusikaolümpiaadi korraldamise traditsioon
jõudis veebruaris VII üleriigilise vooruni, millele eelnesid piirkondlikud
voorud. Sooviga jagada Eesti muusikahariduse kogemust maailmas, andis
Eesti 2012. aastal muusikaolümpiaadile rahvusvahelise mõõtme - aprillis
Läti pealinnas Riias J. Vitolsi nimelises Muusikaakadeemias toimus kuue
riigi - Läti, Leedu, Poola, Sloveenia, Tšehhi ja Eesti - osavõtul teine omataoline,
millelt Eesti tõi koju 5 hõbe- ja 1 pronksdiplomi ning 2 olümpiaadi helilooja
ja žürii esimehe Eriks Ešenvaldsi eripreemiat loomingu eest.
Juunis toimus Kehras festival „Muusika ja rütm minus ning minu ümber”,
mille õnnestumises on alati olnud suur panus Kehra Kunstidekoolil ja plaatpillide õpetajal Ülle Raual. 90-le osalenud õpilasele viisid töötubasid läbi
Tuuli Jukk, Anu Ott ja Kaja Kaus, kes lavastasid kohapeal õpitust ja ansamblite
eeskavadest valitud numbritest muusikalise etenduse „Väike valge pilv”.
Juuni alguses toimunud liidu volikogu töökoosolekul arutati muuhulgas
põhikooli riikliku õppekava muusika ainekava rakendumisega seonduvaid
küsimusi. Tuginedes sellekohasele küsitlusele leiti, et kuigi õpilastele meeldib
vägagi pilli mängida, pole paljudes koolides võimalik õppekava täiel määral
ellu viia, kuna puuduvad muusikainstrumendid. Probleemile lahendust
otsides pöördusime haridusminister J. Ossinovski poole palvega leida algaval
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eelarveaastal võimalusi koolidele pillide muretsemiseks. Kahjuks sai pöördumine negatiivse vastuse. Sellele vaatamata püüab liit jätkuvalt leida võimalusi
õpetajate töökeskkonna vastavusse viimiseks riikliku õppekava nõuetega.
Tulemuslik on olnud koostöö Riho Pätsi Koolimuusika Fondiga, mille eesmärgiks on silmapaistvate koolimuusika-alaste saavutuste eest stipendiumide
määramise kaudu jäädvustada ja väärtustada muusikaõpetajate, muusikapedagoogika uurijate ning koolimuusika edendajate tegevust. 2014. aastal
omistati laureaaditiitlid vastavalt Ljudmila Sjominale (Tallinna Õismäe Vene
Lütseum), Inge Raudsepale (SA Innove) ja Celia Roosele (Lüllemäe Põhikool/
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia).
Oktoobris toimunud suurkogul, milles osalesid volikogu liikmed, laiendatud juhatuse ning liidu liikmed maakondadest, kinnitati liidu arengukava,
järgmise aasta tegevuskava, revisjonikomisjoni otsus ning põhikirja muudatus.
Juhatus jätkas traditsiooni - tunnustada auliikme nimetusega neid, kes oma
tegevusega on toetanud ja panustanud liidu eesmärkide elluviimisesse ning
väärtustanud muusikaharidust laiemalt. 2014. aastal nimetati auliikmeteks
emeriitprofessor ja dirigent, Eesti muusikaõpetuse järjepidevuse hoidja
ja toetaja Ene-Juta Üleoja ning EMTA Täienduskoolituskeskuse juhataja,
dotsent Ene Kangron, kes on Liidus aastaid rahvusvaheliste suhete valdkonda
juhtinud: tutvustanud Eesti muusikaõpetust Euroopas ja maailmas; tema
initsiatiivil on alguse saanud rahvusvahelised muusikaolümpiaadid.
Oktoobris toimus koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika
instituudi, H. Kaljuste fondi ning J. Westholmi Gümnaasiumiga professor
Heino Kaljuste mälestuseks koolimuusikapäev. Seekordne oli pühendatud
50 aasta möödumisele süvaõpetuse algusest J. Westholmi gümnaasiumis.
Ettekannetega esinesid emeriitprofessor Ene-Juta Üleoja, dotsent Urve
Läänemets ja dotsent Anu Sepp. Anti üle H. Kaljuste ja U. Järvela fondi stipendiumid silmapaistvatele tudengitele Reet Ristmägile ja Annely Leinbergile.
Lisaks said osalejad külastada lahtisi tunde ning nautida kooli õpilaste
kontserti.
Liidu pikaajaliseks traditsiooniks on iga-aastased maakondades/linnades
toimuvad sügispäevad. Sel aastal jõudsid need ringiga taas Pärnusse, kus
20.-22. novembril said kokku 163 koolide ja lasteaedade muusikaõpetajat.
Kolme koos veedetud päeva jooksul kohtuti kolleegide ja sõpradega, jagati
kogemusi, kogeti parimaid praktikaid lasteaedades ja koolides muusikatunde
külastades, ikka selleks, et omagi igapäevatöö loovamaks ja põnevamaks
muuta. Eesti Muusikaõpetajate Liidu Pärnu linna ja maakonna esindajate
poolt pakutud sügispäevade kava osutus põnevaks ja valikuterohkeks nii
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kooli- kui lasteaiaõpetajatele. Kuulati Tõnu Otsa loengut headusekasvatusest, Toomas Volli näpunäiteid solistide hääleseadest jm. Suurepärane
võimalus oli osa saada Pärnu linna ja maakonna solistide lauluvõistlusest
„Sügisulg”. Oma lemmikud valis välja ja premeeris ka EMÕLi juhatus. Kolme
päeva jooksul toimus hulk põnevaid töötubasid, näiteks: käsikellamäng,
loovliikumine, liikumine kooridele, kasetohust rütmipillide valmistamine,
seltskonnatantsud ja –mängud, koolibändi juhendamine. Kaupluse „Muusik”
esindajad tutvustasid riikliku õppekava muusika ainekavas nimetatud pille,
kirjastused ja laulude autorid pakkusid uudisloomingut. Kõige põnevama
osa moodustasid Pärnu koolide muusikaõpetajate lahtised klassi-, solfedžoja kooritunnid.
Novembris valmis liidu uus, kaasaegsem ja selgema struktuuriga veebileht (www.emol.ee). Tänased head koostööpartnerid on Haridus- ja
Teadusministeerium, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kooriühing,
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus Innove, Eesti Kontsert, Tallinna Filharmoonia,
Eesti Pärimusmuusika Keskus, ajakiri Muusika, Euroopa Koolimuusika
Assotsiatsioon.

EMÕLi vastutav sekretär Aive Skuin, auliige Ene Kangron, endine esimees Janne Fridolin, auliige Ene-Juta Üleoja ja liidu esimees Kadi Härma
EMÕLi suurkogul. (Foto: Veiko Vellend)
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EESTI NAISLAULU SELTS 2014
Meeli Müller
Eesti Naislaulu Seltsi vastutav sekretär

Aastat alustasime oma arengukava koostamisega ning 6. veebruaril toimunud
juhatuse koosolekul kinnitati seltsi arengukava aastateks 2014 – 2020.
9. veebruaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 16. veebruaril Tallinnas
Estonia kontserdisaalis laulsid meie parimad naiskoorid koos teiste kooridega Miina Härma 150. sünniaastapäevale pühendatud kontsertidel. 22.
veebruaril toimus Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud kontsert
Metodisti kirikus, kus laulsid Avinurme naiskoor, Pärnu naiskoor Linda,
naiskoorid Virvik ja Gaudete ning TTÜ akadeemiline naiskoor ja TTÜ vilistlaskoor. Kuulutati välja aasta naiskoor – Emajõe Laulikud, dirigent Vilve
Maide, koormeister Mariell Piispea. Pidupäevakõnega esines seltsi patroon
proua Ingrid Rüütel.
16. märtsil Arvo Ratassepa mälestuskontserdil Hopneri majas laulsid Eesti
Teaduste Akadeemia nais- ja meeskoorid. Arvo Ratassepa mälestusauhinna
pälvis koorijuht ja pedagoog Linda Kardna, kes oli juhatanud Tallinna Ülikooli
naiskoori 40 aastat ning andis nüüd koori üle uuele dirigendile, Killu Rikkerile.
3. mail toimunud seltsi volikogu koosolekul Eesti Keele Instituudi saalis valiti
seltsi uueks juhatuse esinaiseks Margit Võsa ja liikmeteks Andrus Siimon,
Anneli Surva, Anne Nelling ja Aivar Leštšinski.
Kevadhooaeg kulus seltsi duubelplaadi ettevalmistamisele ning juuli alguseks
see ka valmis. Duubelplaat „Eesti Naislaulu Selts 20” annab läbilõike eesti
heliloojate rikkalikust naiskooriloomingust kuni tänapäevani välja. Plaatide
koostamisel lähtusime ideest, et seal kõlaksid põhiliselt eesti heliloojate
teosed võimalikult erinevate kooride esituses. Kõlab läbilõige nende aastate
jooksul salvestatud nais- ja neidudekooride parimatest paladest. Salvestused
on pärit erinevatelt kontsertidelt ja mitmetelt võistulaulmistelt ja neid on
üles võtnud meie tuntumad helirežissöörid: Mati Brauer, Tanel Klesment,
Maido Maadik, Tiit Varts, Kaspar Karner.
Samuti sai laulude valikul väga oluliseks ka koorijuhtide valik – et oleks laule
juhatamas võimalikult paljud praeguse aja tuntumad naiskooride juhid üle
Eesti ja neid sai 29. Plaatidel laulab kokku 25 erinevat koori - 16 naiskoori ja 9
neidudekoori ja muusikat on ligi 1,5 tundi. Kokku kõlab 34 laulu. Salvestused
on tehtud meie parimates saalides ja kirikutes – Mustpeade Majas, Eesti
Ajaloomuuseumis, Kaarli kirikus, Viimsi Püha Jaakobi kirikus jne.
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Kaksikplaatide mõte on jätta järeltulevatele põlvedele jälg meie aja naiskoorilaulu seisust.
Plaadi juurde kuuluvast bukletist saab ülevaate seltsi tegevusest 20 aasta
jooksul, tõlgituna ka inglise keelde.
19. oktoobril tähistasime Estonia kontserdisaalis piduliku kontserdi ja
plaadiesitlusega seltsi 20. aastapäeva kõikide seltsi liikmeskooride osavõtul.
Kontserdi kunstiliste juhtide Killu Rikkeri ja Sander Tamme ideed olid
huvitavad ja lavastus kaasahaarav. Laval olid ajaloolised seltsi eelkäijate,
Tartu Naislaulu Seltsi (pühitsetud 1937.a.) ja Tallinna Naislaulu Seltsi
(pühitsetud 1938.a.) lipud, ning nendest anti pidupäevakõnes ka huvitav
ülevaade. Kuulutati välja uued auliikmed: Alo Ritsing, Viktoria Jagomägi,
Maiu Linnamägi ja Elviira Lill. Kõik koorid said mälestuseks kaasa uue CD.
Isadepäeva kontserdi Estonia kontserdisaalis lavastasid Järvamaa tuntud
tegijad Ave ja Andris Avamere, muusikajuht oli Külli Kiivet. Meeleoluka
kontserdi tegid huvitavaks ekraanil kuvatud liivajoonistused. Üle-eestilise
neidudekoori Leelo, Eesti Rahvusraamatukogu naiskoori ja naiskoori Carmina
kõrval esinesid veel mudilased, mitmed ansamblid ja instrumentalistid.
22. novembril korraldasid Tartu ja Tartumaa naiskoorid ja Lõuna-Eesti
meeskoorid Tartu toimkonna ja Tiigi Seltsimaja eestvedamisel Vanemuise
kontserdimajas XX laulupäeva.
Aasta lõpetas naiskooride advendikontsert 13. detsembril Rootsi-Mihkli
kirikus, mille pühendasime Cyrillus Kreegi 125. sünniaastapäevale.
Kontserdil laulsid naiskoorid Baltika, Virvik, Rukkilill, Vanaemad, Helia ja
neidudekoor Kevad.
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Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäeva kontsert Estonia kontserdisaalis. Äsja
seltsi auliikmeteks kuulutatud Maiu Linnamägi, Viktoria Jagomägi ja
Elviira Lill. Pildilt puudub Alo Ritsing. (Foto: Aime Pärisalu)
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EESTI PUHKPILLIMUUSIKA ÜHING

Valdo Rüütelmaa
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu vastutav sekretär

Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ) asutati 8. novembril 2003. 1. detsembri
2014. aasta seisuga kuulus EPÜ liikmeskonda 93 puhkpilliorkestrit. Eesti
Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse liikmed on EPÜ volikogu otsusega alates
2. veebruarist 2013 Harry Illak (esimees), Andres Avarand (aseesimees),
Peeter Änilane, Bert Langeler, Kaido Kivi ja Riho Sild (asendusliige). Eesti
Puhkpillimuusika Ühingu vastutava sekretäri teenust osutab EPÜ juhatuse
otsusega 17. jaanuarist 2004 Valdo Rüütelmaa.
Alates 2007. aastast on EPÜ rahvusvahelise muusikaorganisatsioonide
ühenduse CISM liige.
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juures tegutseb ajalootoimkond (juhataja
Andres Avarand), mille põhitegevus oli 2014. aastal Eesti puhkpillimuusika
bibliograafia koostamine.
Eesti Puhkpillimuusika Ühing aitab korraldada Eesti puhkpillimuusikaelu
ja on viinud läbi igal aastal vähemalt ühe üleriikliku puhkpilliorkestrite
konkursi. Üle aasta toimuvad Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir ja Eesti
noorteorkestrite konkurss EST-NOK, kus võistlevad ainult noorteorkestrid.
Hindab rahvusvaheline žürii.
Eesti Kooriühingu juures tegutsevad viis puhkpillimentorit: Aavo Ots, Harry
Illak, Valdo Rüütelmaa, Hando Põldmäe ja Sirly Illak-Oluvere.
EPÜ oli peakorraldaja järgmistel 2014. a üritustel:
Eesti noorteorkestrite konkurss EST-NOK 2014, suveakadeemia Võsu Viis, IV
Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide Konkurss ja CISMi aastakonverents Viljandis.
2014. aastal korraldas Eesti Puhkpillimuusika Ühing Eesti noorteorkestrite
konkursi EST-NOK 2014. Võisteldi kolmes erinevas grupis. Kontsertorkestrite
seas saavutas I koha Eesti Noorte Kontsertorkester (dirigendid Aavo Ots ja
Priit Sonn), koolide orkestrite parim oli Viljandi Muusikakooli vanema astme
puhkpilliorkester (dirigent Bert Langeler), II koha sai Nõmme Muusikakooli
puhkpilliorkester (dirigendid Aigar Kostabi ja Mart Kivi) ja III koht läks Tartu
Mart Reiniku Gümnaasiumi puhkpilliorkestrile (dirigendid Lembit Leetna
ja Jaan Tilgar). Kuni 13-aastastest mängijatest koosnevate orkestrite seas
pälvis I koha Tapa Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Jüri Tüli), II koha
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester (dirigendid
Valdo Rüütelmaa ja Riina Rüütelmaa), III kohale tuli Viljandi Muusikakooli
noorema astme puhkpilliorkester (dirigent Bert Langeler).
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Juulis toimus EPÜ korraldatav suveakadeemia Võsu Viis ’14, kus õpetajateks olid Marc Lange Saksamaalt ning Jüri Alperten, Bert Langeler ja Valdo
Rüütelmaa Eestist. Toimusid proovid, kontserdid ja õpitoad.
8.-11. septembril 2014 korraldas Eesti Puhkpillimuusika Ühing koostöös
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga Eesti Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide
konkursi. Konkurss viidi läbi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ruumides.
Osales 9 kuni 35-aastast noort dirigenti. Finaalis juhatasid osavõtjad Politseija Piirivalveorkestrit. Võistlejaid hindas žürii koosseisus Eri Klas (esimees),
Toomas Vavilov, Aavo Ots, Hando Põldmäe ja Valdo Rüütelmaa. I koha pälvis
Henri Christofer Aavik, II koha sai Mihkel Kallip ja III koha Anton Kogan.
2013. aastal sai Eesti Puhkpillimuusika Ühing konkursi korras õiguse
olla rahvusvahelise muusikaühingute organisatsiooni (Confederation
Internationale des Societes Musicales - CISM) järgmise aastakoosoleku korraldajaks. 2014. aastal toimuski CISM-i aastakoosolek Viljandis.
Võõrustajana õnnestus Eestil tutvustada oma ettekannete ja mahuka kultuuriprogrammi kaudu Euroopa puhkpillimuusika valdkonna autoriteetidele
eesti puhkpillimuusikat, meie autoreid ja arranžeerijaid, siinseid õppimise
ja õpetamise võimalusi. CISM-i aastakonverents Eestis lõi võimaluse kõigile
meie puhkpillimuusika valdkonnas tegutsejatele rahvusvaheliste võrgustikega otsekontaktide loomiseks. Eestit esindav delegaat Bert Langeler on
aastakoosoleku järgselt kaasatud CISM-i arendustegevusega tegelevasse
töörühma.
EPÜ tegevus hõlmas ka teisi puhkpillivaldkonna üritusi:
Jaanuaris toimus ENPO laager ja kontsert Türil. Veebruaris toimus EPÜ
volikogu. Märtsis osales VOP Põhjamaade puhkpillimuusika konverentsil
Järvenpääl Soomes, samal kuul toimusid ka Nõmme Pasunapäevad. Maikuus
toimusid XV saksofonipäevad Rakveres ja II Tabasalu Metsasarvepäev, juunis
leidis aset Halinga Puhkpill. Juuli lõpus olid Pühajärve Puhkpillipäevad
ja augusti alguses Suure-Jaani Trompeti Suveakadeemia ning Hiiumaa
Puhkpillipäevad. Võru Vaskpillipäevad, E. Tamme nim puhkpillifestival,
XIII saksofoni suvekool Kundas, ENPO avatud laager ja kontsert ning Balti
Puhkpillikool toimusid samuti augustis. Oktoobris oli ENPO sügisene laager
ja kontsert Viljandis CISM-i aastakoosolekul ning novembris VOPi isadepäeva
proovilaager ja kontserdid Põltsamaal ja Jõgeval. Reeglina oli ürituse korraldamise initsiatiiv paikkondlik ja vastavalt vajadusele toetas selle läbiviimist
Eesti Puhkpillimuusika Ühing.
2014. aastal tegutsesid Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juures järgmised
üleriiklikud kollektiivid:
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Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) peadirigent Bert Langeler,
dirigendid Hando Põldmäe, Ott Kask ja Valdo Rüütelmaa. Direktor Valdo
Rüütelmaa ja orkestrivanem Triin Viljus.
Eesti Noorte Puhkpilliorkester (ENPO) peadirigent Sirly Illak-Oluvere,
dirigent Riivo Jõgi ja direktor Maria Mägar.
Suuremad piirkondlikud puhkpilliorkestrid on Lõuna-Eesti Noorte
Puhkpilliorkester, Eesti Saarte Noorte Puhkpilliorkester ja Eesti Noorte Brass.
Maakondades tegutsevad Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Põlvamaa
Noorte Puhkpilliorkester, Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkester ja Pärnu
Noorte Puhkpilliorkester.

Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester Estonia kontserdisaalis.
(Foto: Veiko Vellend)
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EESTI SEGAKOORIDE LIIT 2014
Katrin Puur
Eesti Segakooride Liidu tegevsekretär

2014. aasta läheb Eesti Segakooride Liidu (koore - 95) ajalukku kui erakordselt tihe, põnev, esmakordsete sündmuste rohke ning erinevaid juubeleid
tähistav aasta.
Veebruari alguses, 6.-7. veebruarini viisime koostöös Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiaga läbi Taani vokaalpedagoogi Line Grothi koolituse. Taani
Kuninglikus Muusikaakadeemias laulmist, dirigeerimist ning arranžeerimist
õppinud Line Groth valdab erinevaid vokaaltehnikaid ning suutis oma
nakatava isiksusega kiirelt haarata saalitäie õppejõudude, dirigentide ja
üliõpilaste tähelepanu.
Sellele järgnes 7.-8. veebruaril I ansamblite võistulaulmine Tuljak, mille
toimumispaigaks oli Hugo Trefferi gümnaasium. Kuna esimest korda toimuva
sündmuse puhul ei oska midagi loota ega karta, siis oli kõik, mis teoks sai,
huvitav ning õpetlik. Kolmes kategoorias võistles kokku 19 kollektiivi: 5
nais-, 6 segaansamblit ja üllatuslikult enim osalejaid oli meesansamblite
kategoorias – koguni 8. Žüriisse kuulusid Kadri Voorand, Mare Väljataga, Thea
Paluoja, Ants Üleoja ja Tõnis Kõrvits. Naisansamblitest võidutses Türi Naized,
segaansamblitest Maneo Viljandist ja meesansamblite võidu viis Tartusse
ansambel EMMA. Napi 0,2 punktiga saavutas Maneo Grand Prix’ Naizede ees.
Enim küsimusi tekitas võimenduse kasutamine vokaalansamblite konkursil.
Vaidluste tulemusel lubati kõigil soovijail võimendusega esineda ja nii mõnigi
neist jõudis ka auhinnalisele kohale, kuid juhatus otsustas oma kokkuvõtval
koosolekul edaspidi jääda vaid akustiliste esituste juurde.
Juba järgmisel päeval, 9. veebruaril sai teoks üks 2014. aasta suursündmustest – Miina Härma 150. sünniaastapäeva tähistav kooride kontsert
Vanemuise kontserdimajas, kus osalesid Tartu ja Lõuna-Eesti koorid. Nädal
hiljem toimus sama kavaga Tallinna ja Põhja-Eesti kooride kontsert Estonia
kontserdisaalis. Kunstiline juht Elo Üleoja oli mõlemale kontserdile valinud
esinema parimad nais-, mees- ja segakoorid, lisaks olid kaasatud ka lastekoorid. Muusikateadlase Saari Tamme kokkupandud tekste esitasid Rakvere
teatri näitlejad Marika Mesipuu ja Toomas Suuman. Mõlemast kontserdist
valmis videosalvestus, mida saab näha Eesti Segakooride Liidu kodulehel.
Emakeelepäeva kontsert 14. märtsil viis kuulajad seekord Jõgeva kultuurikeskusesse. Meeleolukal kontserdil esinesid Jõgevamaa kooridest Palamuse
Kuus Õuna, Jõgeva kammerkoor, Torma kammerkoor, Torma segakoor
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Sõbrahing ja Põltsamaa kergemuusikakoor. Kutsutud kooridena astusid
üles NUKU koor Reeda Tootsi ja Jaanus Väljaotsa juhatusel ning Miina
Härma Gümnaasiumi segakoor Kadri Leppoja juhatusel. Tekstilist osa esitas
ja Olav Ehala laule laulis Tallinna Linnateatri armastatud näitlejanna Hele
Kõrve, kes on Jõgevalt pärit.
4. mail toimus Tallinna Ülikooli Riho Pätsi auditooriumis ESLi korraline
volikogu.
Väga tegusaks ja huvitavaks kujunes 22.-24. augustini Haapsalu kutsehariduskeskuses läbi viidud I lauljate suvekool. ESLi esimehe Veronika Portsmuthi
algatus tõi Haapsallu ca 100 aktiivset koorilauljat, kes soovisid suvelõpu kauni
muusika õppimisele pühenduda. Välja oli valitud kaks suurvormi: Antonio
Vivaldi „Gloria” (dirigent Lilyan Kaiv) ning Arvo Pärdi „Te Deum” (dirigent
Risto Joost). Töö toimus nelja koormeistriga: Veronika Portsmuth, Kuldar
Schüts, Sander Tamm ja Taavi Kull. Vivaldi jaoks oli kaasatud kolm noort
solisti: Maria Leppoja, Sigrid Mutso ja Aule Urb. Koore saatis Üle-eestiline
Noorte Sümfooniaorkester.
Suvekooli kroonis täissaalile antud kontsert Haapsalu toomkirikus. Kuna
esimene vasikas ei läinudki aia taha, siis saab 2015. aastal 21.-23. augustini
teoks järgmine suvekool.
Lähenevat ESLi 20. aastapäeva silmas pidades otsis juhatus kaua, milline
võiks olla segakooride teemaga hästi haakuv juubelikingitus. Ja välja mõeldi!
Maikuus kuulutati välja konkurss koorifotodele, millest panna kokku Eesti
Segakooride Liidu kalender. Septembri keskpaigaks laekunud fotode seast
valis žürii välja 12 parimat, millest saigi üks lustakas läbilõige meie segakooridest. Iga koor sai valida, millise kuu juures ta kõige rohkem oma fotot näha
sooviks. Tulemus sai kaunis ning ainulaadne.
Eesti Segakooride Liidu 20. aastapäeva tähistamine kulmineerus 18. oktoobril,
mil sai teoks koguni kolm iseseisvat sündmust:
• konverents „Väärtused” Õpetajate majas;
• kontsert Niguliste kirikus;
• bankett külalistele ja ESLi liikmeskooride esindajatele Õpetajate majas.
Konverentsi teemasid kokku pannes sooviti mõelda natuke laiemalt kui ainult
koorimuusika või segakoorid, sestap kustuti esinema ka teiste alade lektoreid. Väärtustest inimestes, ühiskonnas, omavahelistes suhetes kõnelesid
muusikateadlane Urve Lippus, Tallinna Ülikooli rekreatsiooni professor
Kaarel Zilmer, koorijuht ja EMTA emeriitprofessor Ene-Juta Üleoja. ESLi
juhatuste endiste esimeeste ümarlauas said sõna Toomas Kams, Riho Leppoja
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ja Veronika Portsmuth. Oma tervituse saatis Raul Talmar. Muusikaliste tervitustega astusid üles ansambel Maneo ja Eesti Noorte Segakoor (dirigent
Peeter Perens).
Konverentsi ajal pandi alus ka ühele väga ilusale algatusele. Eesti
Rahvuskultuuri fondi esimees Eri Klas ja ESLi esimees Veronika Portsmuth
allkirjastasid uue allfondi, Miina Härma nimelise fondi lepingu. Fond on
loodud Eesti segakooriliikumise ja selle valdkonna aktiivsete ning silmapaistvate esindajate toetamiseks ja sinna saab teha annetusi:
Eesti Rahvuskultuuri Fond
EE672200221001101347
Miina Härma fond

Veronika Portsmuth ja Eri Klas pärast Miina Härma nimelise fondi
lepingu allkirjastamist. (Foto: Vahur Lõhmus)
Niguliste kirikus toimunud juubelikontserdil tulid uuesti esitusele suvekoolis
õpitud suurvormid, mida dirigeerisid Lilyan Kaiv ja Tõnu Kaljuste. Täissaalile
antud kontsert jättis nii lauljatele, orkestrantidele kui publikule helge ja
sügava mulje.
Õhtu lõppes meeleoluka banketiga Õpetajate majas, kus sai veel kord kuulda
I ansamblite võistulaulmise Tuljak võitjat, ansamblit Maneo.
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Traditsioonilised advendikontserdid toimusid 6. detsembril Tallinna Kaarli
kirikus ja 13. detsembril Tartu Jaani kirikus. Seekord otsiti kontsertidele uut
lähenemisteed ja loobuti kooride eraldi esinemistest. Seda asendasid kolm
eri raskusastmega plokki. Koorid said ise valida, millises plokis soovivad
osaleda. Kas lugeda seda ühekordseks eksperimendiks või kasvab sellest
tulevikus välja uus kontserdivorm, seda näitavad aeg ja järgmine aasta.
Rõõmustas, et esmakordselt osales kontserdil koor mere tagant – Kihelkonna
segakoor Saaremaalt.
Eesti Segakooride Liidu pikalt ette valmistatud juubel ja kogu juubelihõnguline 2014. aasta avasid mitu ust ja näitasid teed uutele võimalustele, kuidas
edasi areneda, et kooridel oleks jätkuvalt meiega huvitav ja meil nendega.

Ühendkoor „Miina Härma 150” kontserdil Estonia kontserdisaalis. (Foto: Vahur Lõhmus)
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KONKURSSIDEL AUHINNALISTELE KOHTADELE TULNUD
KOORID, PUHKPILLIORKESTRID JA DIRIGENDID 2014.
AASTAL
(Eesti Kooriühingu andmetel)
Anton Kogan – III koht IV Eesti Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide konkursil
Edmar Tuul - III koht VI Eesti noorte koorijuhtide konkursil
Eesti Noorte Kontsertorkester (dirigendid Aavo Ots ja Priit Sonn) – I koht
Eesti noorte puhkpilliorkestrite konkursil 2014 A-grupis
EMLS üles-eestiline poistekoor Kalev (dirigendid Hirvo Surva, Indrek Vijard
ja Kuldar Schüts) – II koht meeskooride ja II koht folkloori kategoorias IV
rahvusvahelisel koorifestivalil Istanbulis
E STuudio kammerkoor (dirigendid Küllike Joosing ja Eliisa Sakarias) – III
koht rahvusvahelisel koorifestivalil Ohridis (Makedoonia)
E STuudio noortekoor (dirigent Külli Lokko) – I koht rahvusvahelisel koorifestivalil Corkis (Iirimaa)
Euroopa Kultuuripealinna Segakoor (dirigent Veronika Portsmuth)
hõbemedal tšempionide segakooride kategoorias VIII Maailma
Koorimängudel Riias
Henri Christofer Aavik – I koht IV Eesti Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide
konkursil
Ingrid Kõrvits (tütarlastekoor Ellerhein) - dirigendipreemiad romantismi ja
kaasaegse muusika ning gospelmuusika kategooriates 53. rahvusvahelisel
C. A. Seghizzi nim koorifestivalil Gorizias (Itaalia)
Josep Gil Gil - II koht VI Eesti noorte koorijuhtide konkursil
Keila segakoor La&Do (dirigent Ilona Laido) - hõbediplom folkloori avatud
kategoorias VIII Maailma Koorimängudel Riias
Laagri Kooli lastekoor (dirigent Iveta Jürisson) - hõbediplom lastekooride
avatud kategoorias VIII Maailma Koorimängudel Riias
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Lastekoor Mariel (dirigendid Maire Eliste ja Maret Alango) – I koht ja
kulddiplom V Krakowi advendi- ja jõululaulude festivalil
Mihkel Kallip – II koht IV Eesti Noorte Puhkpilliorkestrijuhtide konkursil
Musamari Koorikooli Lastekoor (dirigent Tiina Mee) – II koht lastekooride
kategoorias rahvusvahelisel koorifestivalil Arezzos (Itaalia)
Neidudekoor Argentum Vox (dirigent Toomas Voll) –
Grand Prix, publiku preemia ja konkursi parima koori eripreemia rahvusvahelisel koorifestivalil Kaunas Cantat
II koht koht pop-jazz kooride konkurssfestivali „Lauluragin 2014” Valgas
Noorte segakoor Vox Populi (dirigent Janne Fridolin) –
hõbemedal tšempionide segakooride kategoorias VIII Maailma
Koorimängudel Riias
I koht pop-jazz kooride konkurssfestivali „Lauluragin 2014” Valgas
Nõmme Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigendid Aigar Kostabi ja Mart
Kivi) - II koht Eesti noorte puhkpilliorkestrite konkursil 2014 C-grupis
Püha Miikaeli Poistekoor (dirigendid Kadri Hunt ja Maret Alango) – I
preemia rahvusvahelisel Giuseppe Zelioli nim koorifestivalil Leccos (Itaalia)
Raadio Laulustuudio Mudilaskoor (dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner) –
kuldmedal ja III koht tšempionide mudilaskooride kategoorias VIII Maailma
Koorimängudel Riias
Segakoor K.O.O.R. (dirigent Raul Talmar) – III koht folkloori kategoorias
rahvusvahelisel koorifestivalil Llangollenis (Wales)
Segakoor Noorus (dirigendid Maarja Helstein ja Markus Leppoja) - II koht
ilmaliku muusika kategoorias ning II koht folgi kategoorias rahvusvahelisel
koorikonkursil Tonen2000 Hollandis
Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester (dirigendid
Valdo ja Riina Rüütelmaa) - II koht Eesti noorte puhkpilliorkestrite konkursil
2014 D-grupis
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Tallinna Muusikakeskkooli Kammerkoor (dirigent Janne Fridolin) –
kuldmedal tšempionide noorte segakooride kategoorias VIII Maailma
Koorimängudel Riias
Tallinna Muusikakeskkooli Noortekoor (dirigent Ingrid Kõrvits) - I koht
naiskooride ning II koht 20.–21. sajandi muusika kategooriates rahvusvahelisel koorifestivalil Arezzos (Itaalia)
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor (dirigent Andres Heinapuu)–
kulddiplom IV rahvusvahelisel kooride ja orkestrite festivalil Porecis
(Horvaatia)
Tapa Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Jüri Tüli) - I koht Eesti noorte
puhkpilliorkestrite konkursil 2014 D-grupis
Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi puhkpilliorkester (dirigendid Lembit
Leetna ja Jaan Tilgar) - III koht Eesti noorte puhkpilliorkestrite konkursil
2014 C-grupis
Tartu Üliõpilassegakoor (dirigent Küllike Joosing) – III koht pop-jazz kooride
konkurssfestivali „Lauluragin 2014” Valgas
Tütarlastekoor Ellerhein (dirigent Ingrid Kõrvits) – Grand Prix, eripreemiad
Female Voice Prize ja Poetry in Music, publikupreemiad rahvamuusika ja
gospelmuusika kategooriates, dirigendipreemiad romantismi ja kaasaegse
muusika ning gospelmuusika kategooriates 53. rahvusvahelisel C. A. Seghizzi
nim koorifestivalil Gorizias (Itaalia)
Valter Soosalu – I koht VI Eesti noorte koorijuhtide konkursil
Viljandi Muusikakooli noorema astme puhkpilliorkester (dirigent Bert
Langeler) – III koht Eesti noorte puhkpilliorkestrite konkursil 2014 D-grupis
Viljandi Muusikakooli vanema astme puhkpilliorkester (dirigent Bert
Langeler) – I koht Eesti noorte puhkpilliorkestrite konkursil 2014 C-grupis
Üle-eestiline neidudekoor Leelo (Külli Kiivet) – Grand Prix, esikohad
kaasaegse muusika ja rahvamuusika kategooriates ning eripreemia parima
rahvusliku kostüümi eest rahvusvahelisel koorikonkursil „Singing World”
Peterburis
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KUTSELISED KOORID EESTIS 2014
Eesti Rahvusmeeskoor (RAM) tähistas 2014. aastal 70. sünnipäeva. Algselt
a cappella-repertuaari laulev meeskoor on tänaseks kasvanud kogu maailmas
tuntud professionaalseks kollektiiviks, mille tegevuses on tähelepanuväärne
osa suurvormide ettekannetel.
Lauljaid 49
Asutamisaeg 1944
Kunstiline juht ja peadirigent Mikk Üleoja
Külalisdirigendid hooajal 2014/2015 Kaspar Mänd, Ants Soots
Koormeistrid hooajal 2014/2015 Andrus Siimon, Igor Nikiforov, Rasmus
Erismaa
Direktor Indrek Umberg
Koduleht http://www.concert.ee/eesti-rahvusmeeskoor
Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) on kujunenud üheks tuntumaks
Eesti muusikakollektiiviks maailmas.
Lauljaid 28
Asutamisaeg 1981
Kunstiline juht ja peadirigent Kaspars Putniņš
Audirigent Tõnu Kaljuste
Külalisdirigendid hooajal 2014/2015 Tõnu Kaljuste, Heikki Seppänen,
Gregory Rose, Paul Hillier, Neeme Järvi, Kristjan Järvi, Risto Joost
Koormeister Heli Jürgenson
Direktor Esper Linnamägi
Koduleht http://www.epcc.ee/
Vanemuise ooperikoor on Eesti vanima kutselise teatri koor.
Lauljaid 31
Asutamisaeg 20. sajandi I pool
Peakoormeister Piret Talts
Koduleht http://www.vanemuine.ee/ooperikoor
Rahvusooper Estonia koor on välja kasvanud 1865. aastal loodud Estonia
Seltsist.
Lauljaid 40
Asutamisaeg 1907
Peakoormeister Elmo Tiisvald
Direktor Aili Roose
Koduleht http://www.opera.ee/koor/
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2014. AASTAL VÄLJA ANTUD EESTI KOORIMUUSIKA
NOODID, PLAADID JA RAAMATUD (mittetäielik loend)
KOORIMUUSIKA NOODID 2014
Kogumiku/teose nimi

Autor

Väljaandja

Sea. Forest. City

Maria Kõrvits

Academic Women’s
Choir of the
University of Tartu

Kolm episoodi põimikust „Naistelaulud”
naiskoorile

Veljo Tormis

SP Muusika

Rannamaastik
segakoorile

Martin Sildos

SP Muusika

10 laulu segakoorile

Andres Valkonen,
seade Sven Peterson

SP Muusika

Eesti mees ja tema
sugu meeskoorile

Veljo Tormis

SP Muusika

Liturgia laulud

Tiina Hirvoja

Püha Johannese Kooli
Sihtasutus

Issand, keda taevas
seal

-

SP Muusika

Koolisõbrad

Raivo Kõrgemägi

SP Muusika

Naiskooride laulud

-

EELK Kirikupäeva ja
Laulupeo Sihtasutus

Lauluveski

Arne Oit

Eesti Kooriühing

Noodiraamat

Priit Pajusaar

Elmatar

Pulmamäng

-

Tartu Üliõpilasmaja

Sa oled kui salanaine

Veljo Tormis

V. Tormis

Ühendkooride laulud

-

EELK Kirikupäeva ja
Laulupeo Sihtasutus
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KOORIMUUSIKA PLAADID 2014
Autor/esitaja

Plaadi nimi

Väljaandja

EBS Kammerkoor

CD „EBS
Kammerkoor”

Estonian Business
School

Eesti Filharmoonia
Kammerkoor

CD „Siin on ilus elada”

Estonian
Philharmonic
Chamber Choir
(1985/2014)

Eesti Üliõpilaste Seltsi
Meeskoor

CD „Me mõtted on
priid”

Eesti Üliõpilaste Seltsi
Vilistlaskogu

Erkki-Sven Tüür

CD „Symphony No. 7.
Piano Concerto”

ECM

Galina Grigorjeva

CD „In paradisum”

Eesti Rahvusmeeskoor

Iberi meeskoor

CD „First”

Elwood Muusik

Inseneride Meeskoor

CD „Inseneride
Meeskoor ja
Tuulelõõtsutajad”

Inseneride Meeskoor,
Tuulelõõtsutajad

Kalamaja Põhikooli
Tütarlaste Ansambel

CD „Sõpradele”

Kalamaja Põhikool

Lihula Meeskoor

CD „Paepealse maa
hääled”

Lihula Meeskoor

Musamari Segakoor

CD „Unelind”

Musamari Segakoor

Politsei- ja
Piirivalveorkester

CD „Eesti capriccio”

Politsei- ja
Piirivalveorkester

Polyphony

CD „Arvo Pärt”

Hyperion Records

Polyphony

CD „Arvo Pärt.
Berliner Mass.
Magnificat. Seven
Maginificat Antiphons.
De Profundis. The
Beatitudes”

Hyperion Records
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Autor/esitaja

Plaadi nimi

Väljaandja

Pärt Uusberg

CD „Liiv, meri ning
mõtted”

Kammermeeskoor
JÕUD

Raudtee Kultuuriseltsi
Laulu- ja Pasunakoor

CD „Raudtee
Kultuuriselts”

Raudtee Kultuuriselts

Riinimanda

CD „Riinimanda
südamesalv”

Riinimanda

Veljo Tormis

CD „Unustatud
rahvad”

Collegium Musicale

CD „Eesti Naislaulu
Selts 20”

Eesti Naislaulu Selts

CD „Uus eesti koorimuusika 2012-2014”

Eesti Kooriühing

DVD „Aja puudutus.
Puudutuse aeg”

Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA

DVD „Tuulefantaasia.
Aavo Ots”

Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia

KOORIMUUSIKA RAAMATUD 2014
Raamatu nimi

Autor/koostaja/
toimetaja

Väljaandja

Eesti Meestelaulu
Selts 2004-2014

toimetaja: Jüri Mellik

Eesti Meestelaulu
Selts

Estonian song and
dance celebrations

tekst: Peep
Pedmanson

Estonian Institute

Kuidas Pärnumaa
omad Tallinnas lauluja tantsupeol käisid

-

Pärnu Maavalitsus

Tallinna Meestelaulu
Selts 1916-1944 /
Heino Maripuu / H.
Maripuu
Miina Härma 150

koostajad: Sirje Endre,
Ene Kuljus, Risto
Lehiste

Tartu Linnavalitsus

Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu
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KOORILOOMING 2014

2014. aastal loodud ja/või esiettekandes kõlanud kooriteosed*
Tauno Aints
„Minu isamaa” mudilaskoorile, saateansamblile (tekst: Jaan Pehk)
Mari Amor
„Pärlijõgi” lastekoorile, klaverile (tekst: Artur Adson)
René Eespere
Oratoorium „Ante lucem” (Enne valgust) sopranile, baritonile, meeskoorile,
suurele puhkpilliorkestrile (tekst: Anne Lill, ladina keeles)
Galina Grigorjeva
„Molitva” (Palve) versioon 2005. aasta samanimelisest teosest meeskoorile,
tšellole
„Bog Gospod” (Jumal on Issand) meeskoorile, tšellole (tekst: Psalm 117)
Liisa Hirsch
„Ilmutab kaleidoskoobi pööramisel kadumise ime” segakoorile
„Vari” meeskoorile (tekst: Juhan Liiv)
Ülo Krigul
Muusika mängufilmist „Malev” puhkpilliorkestrile
Margo Kõlar
„Maarjamaa vesper” lastekoorile, poistekoorile, segakoorile, orelile, puhkpilliorkestrile (tekst: Psalmid 122 ja 127, Pauluse kiri efesoslastele 3:3–10,
Maarja kiituslaul (Luuka 1:46–55), tekstid apostliku õigeusu traditsioonist
(Apolytikion ja Tin timioteran))
„Läbi varjude oru” 2 poiss-sopranile, segakoorile, sümfooniaorkestile (tekst:
„Salve Regina”)
„Kiire, kiire, kiire!” lastekoorile, sümfooniaorkestile (tekst: Leelo Tungal)
Maria Kõrvits
„Kuldkollane on…“ segakoorile (tekst: Henrik Visnapuu)
„Meri. Mets. Linn” ühendkoorile (sega-, nais-, meeskoorid), kammerorkestrile
(tekst: erinevad autorid)
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Tõnu Kõrvits
„In Paradisum” segakoorile
„In Paradisum” naiskoorile
„In Paradisum” meeskoorile
„Stabat Mater” segakoorile
„Puudutus” ühendkoorile (tekst: Kristiina Ehin)
„Paabeli jõgede kaldail” segakoorile, keelpilliorkestrile (tekst: Psalm nr. 137,
eesti keeles, Vello Salo ja Indrek Hirve tõlge)
Urmas Lattikas
„Miks?” lastekoorile (tekst: Jaan Kaplinski)
„Nagu niuhti” lastekoorile (tekst: Peep Ilmet)
Andres Lemba
„Agnus Dei” meeskoorile
„Ave Maria” naiskoorile
„Kaks pilku sügisesse” segakoorile (tekst: Marie Under)
„Üles, üles, hellad vennad” segakoorile (tekst: rahvaluule)
„Gloria” naiskoorile
„Gaudete omnes” segakoorile
„Sanctus” meeskoorile
„Miserere” segakoorile
Riho Esko Maimets
„Magnificat” segakoorile
„Üles leida oma laul” lastekoorile, keelpilliorkestrile ad lib. (tekst: Ingel
Undusk)
Kristo Matson
„Tuul ei tea, kuhu ta läheb” segakoorile (tekst: Meelis Oidsalu)
Arvo Pärt
„Drei Hirtenkinder aus Fátima” (Kolm lapskarjust Fátimast) segakoorile,
pühendatud Gerhard Richterile (tekst: Piiblist (Ps 8:3))
Alo Ritsing
„Lumi langeb tasa” naiskoorile (tekst: Indrek Hirv)
„Kaks valgust su silmis ja südames” meeskoorile
1. Laul ja õhtu õnnelikud (tekst: Ernst Enno)
2. Siis tuleb päike (tekst: Anna Haava)
„Karjane tahab koju” segakoorile
„Kuule jälle on sügis” segakoorile (tekst: Joel Sang)
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„Mõtõ’ Võromaast” kooriseade segakoorile Urmas Kalla laulust (tekst: Urmas
Kalla)
Evelin Seppar
„Люблю глаза твои” (Ma armastan su silmi) segakoorile (tekst: Fjodor
Tjuttšev, vene keeles)
Ooper „Icarus” metsosopranile, bassile, koorile (SSAATTBB), instrumentaalansamblile (libreto: Evelin Seppar Ovidiuse Metamorfooside põhjal (VIII
raamat, Icarus ja Daedalus), kasutatud ka katkendeid Jaan Kaplinski, Mary
Oliveri, E.E. Cummingsi ja Czesław Miłosz luulest, inglise keeles)
„Lighthouse” (Majakas) vokaalansamblile (SSAATTBB), harf, löökpillid (tekst:
kokku pannud Evelin Seppar E.E.Cummingsi luuletustest ja Patrick James
Dilloni päeviku katkenditest)
Mart Siimer
„Jalgrataste talveuni” mudilaskoorile, ansamblile (klaver, 2 plokkflööti, kannel,
tamburiin, triangel, väikesed taldrikud) (tekst: Jaan Kaplinski)
Mirjam Tally
„Ljuset och mörkret” (Valgus ja pimedus) I Natten, 1.1 stjärnhimmel 1, 1.2
Kyla, 1.3 stjärnhimmel 2, II Ljuset, 2.1 Ljus 1, 2.2 Längtan, 2.3 Ljus 2, III Tiden,
3.1 Puls, 3.2 Midsommartid segakoorile, sümfooniaorkestrile (tekst: Paulus
Utsi, rootsi keeles)
„Vihmalaul” naiskoorile, tuulekellale ad lib. (tekst: Aleksander Suuman)
Jonas Tarm
„Aeg” segakoorile (tekst: Artur Alliksaar)
Veljo Tormis
„Seitse leelot lastekoorile” 1. Õhtu ilu, 2. Laevasõit, 3. Kiige katsumine, 4.
Joodikul mehel, 5. Mardilaul, 6. Kadritants, 7. Laulu otsimine lastekoorile
Toomas Trass
„Missa de Angelis” (Inglite missa) segakoorile, orelile
Toivo Tulev
„Lamentatsioonid” 5 solistile, 2 segakoorile, kammerorkestrile (tekst: Heebrea
alfabeet, „Jeremia nutulaulude” I osa, ladina keeles, „Dhammapada, inglise
keeles, tõlge Juan Mascaró)
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Helena Tulve
„Lost” 1. Lost, 2. Out of the Rolling Ocean, 3. I Carry Your Heart with Me
segakoorile (tekst: David Wagoner, Walt Whitman, E.E. Cummings)
Erkki-Sven Tüür
„Missa brevis” segakoorile
„Taandujad” segakoorile (tekst: Peep Ilmet)
Pärt Uusberg
„Antidolorosum” segakoorile (tekst: Artur Alliksaar)
„Õhtu ilu” segakoorile, väiksele koorile (ansamblile), keelpilliorkestrile
(põhineb regiviisidel ja vaimulikel rahvaviisidel, tekst: rahvaluule)
„...ka üleval on külm...” segakoorile, löökpillidele, bassklarnetile, vioolale,
tšellole, kontrabassile (tekst: Indrek Hirv, Rabindranath Tagore)
Mariliis Valkonen
„Kodune” segakoorile (tekst: Peep Ilmet)
Mari Vihmand
„Tule, uni, uksesta” meeskoorile (tekst: rahvaluule ja Andrus Kivirähk)
Peeter Vähi
„Suure vee taga” segakoorile (tekst: Läti rahvaluule, läti keeles)
* nimekiri ei sisalda teoseid, mis on juba kirjas Kooriühingu varasemates
aastaraamatutes
Allikas: Eesti Muusika Infokeskus (mittetäielik loend)
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VAATAME ETTE 2015
16.-17. jaanuar 		
IX koolinoorte segakooride konkurss-festival
			Saaremaal (KÜ)
25. jaanuar 		
Eesti Kooriühingu aastakontsert (KÜ)
2. veebruar 		
Tartu rahu 95. aastapäeva kontsert Tartus
			Vanemuise kontserdimajas (EMLS)
2. veebruar 		
EPÜ volikogu Tallinnas
6.-7. veebruar 		
XX Eesti segakooride võistulaulmine Tuljak (ESL)
21. veebruar		
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud
			
naiskooride kontsert Tartu Pauluse kirikus (ENLS)
24. veebruar 		
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine,
			
EV riigilipu pidulik heiskamine pika Hermanni
			torni (EMLS)
märts 			
noorte koorijuhtide kontsert Metodisti kirikus
			(KÜ)
märts			
Eesti Muusikaõpetajate Liidu volikogu töökoosolek
märts			
kontserdid sarjast „Kuulajale” (EKKL)
14. märts 		
Eesti Naislaulu Seltsi eelkäijate lippudele ja
			emakeelepäevale pühendatud kontsertvestlus
			Hopneri majas (ENLS)
14. märts 		
Emakeelepäeva kontsert Kuressaares (ESL)
14. märts 		
poiste-solistide võistulaulmise Lõuna-Eesti
			vahevoor, Viljandi (EMLS)
15. märts		
poiste-solistide võistulaulmise Põhja-Eesti
			
vahevoor, Salme Kultuurikeskus (EMLS)
Nõmme Pasunapäevad (EPL)
20.-22. märts 		
kontsert sarjast „Heliloojad-juubilarid” (EKKL)
aprill			
poiste-solistide võistulaulmise lõppvoor Tartus
11. aprill 		
			(EMLS)
11.-12. aprill		
Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäevale pühendatud
			
nais- ja neidudekooride võistulaulmine Tallinna
			ülikooli aulas (ENLS)
18. aprill 		
Eesti Naislaulu Seltsi volikogu aruandekoosolek
			Tallinna keskraamatukogus (ENLS)
22. aprill			
Heino Kaljustele pühendatud I Harjumaa
			lastekooride laulupäev (EMÕL)
23. - 26. aprill 		
XIV rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2015”
			(KÜ)
25. aprill 		
EMLS volikogu koosolek
mai			
kontserdid sarjast „Kuulajale” (EKKL)
mai			
EKKLi volikogu koosolek
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9.-10. mai 		
VI Viimsi JazzPopFest (Viimsi VV)
10. mai 			
emadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis
			(EMLS)
16. mai			
noorte koorijuhtide kontsert Metodisti kirikus
			(KÜ)
16.-17. mai 		
III Tabasalu Metsasarvepäevad (EPÜ)
24. mai 			
Eesti Segakooride Liidu volikogu Elleri koolis
			(ESL)
30. mai 			
suurvormi kontsert Max Filke „Missa in honorem
			
St. Caroli Boromaei” kolmehäälsele naiskoorile
			
ja orelile 15 naiskoori ettekandes Tallinna
			Metodisti kirikus (ENLS)
juuni			
Kehra Instrumentaalmuusika ja Rütmimuusika
			Festival (EMÕL)
juuni 			
Halinga Puhkpill (EPÜ)
Eesti lipu päev Toompeal (KÜ)
4. juuni 			
6. juuni 			
suurvormi kontsert Max Filke „Missa in honorem
			
St. Caroli Boromaei” kolmehäälsele naiskoorile
			
ja orelile 15 naiskoori ettekandes Tartu Jaani
			kirikus (ENLS)
17.-21. juuni 		
rahvusvaheline poistekooride festival „Estonia
			2015” Tartus (EMLS)
18.-20. juuni 		
poistekooride laulu- ja spordilaager Ülenurme
			Gümnaasiumis (EMLS)
25.-28. juuni 		
Põhja- ja Baltimaade koorifestival Riias
juuli 			
Suure-Jaani Trompeti Suveakadeemia (EPÜ)
3.- 5. juuli 		
vaimulik laulupidu „Maarjamaa - Isa maa” Tartus
22.-26. juuli 		
Suveakadeemia Võsu Viis (EPÜ)
24.-26. juuli 		
Pühajärve Puhkpillipäevad (EPÜ)
24. juuli - 2. august
Euroopa koorifestival EUROPA CANTAT XIX Pecsis
			
(Ungaris) ja Kooriühingu õppereis
august 			
Võru Vaskpillipäevad (EPÜ)
august 			
E. Tamme nim puhkpillifestival (EPÜ)
8. august 		
koorijuhi ja pedagoogi Ants Söödi 80. sünni			
aastapäevale pühendatud kooride kontsert ja
			
mälestusmärgi avamine Elva lauluväljakul (ENLS)
17.-21. august 		
XXXIII koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminar
			laager Vigalas (KÜ)
21.-23. august 		
lauljate suvekool Haapsalus (ESL)
23. august 		
suvekooli kontsert Haapsalu toomkirikus (ESL)
september		
koolitusreis Sitsiiliasse (EMÕL)
23.-26. september
õppereis Kopenhaagenisse (ESL)
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oktoober 		
Balti Puhkpillikool (EPÜ)
dirigentide seminar-õppereis Norrasse(EMLS)
oktoober 		
oktoober 		
Eesti Muusikaõpetajate Liidu 25. juubeli
			tähistamine (EMÕL)
oktoober		
volikogu töökoosolek (EMÕL)
oktoober		
sügispäevad Hiiumaal (EMÕL)
november		
Heino Kaljuste 90. juubeli tähistamine koostöös
			
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika
			instituudiga (EMÕL)
november 		
XXI Lõuna-Eesti meestelaulu päev, Tartu (EMLS)
8. november 		
isadepäeva kontsert Estonia kontserdisaalis
			(ENLS)
5. detsember 		
advendikontsert Tallinna Kaarli kirikus (ESL)
5. detsember		
Eesti Kammerkooride Liidu ja Eesti Filharmoonia
			Kammerkoori jõuluootuskontsert (EKKL)
12. detsember 		
advendikontsert Tartu Jaani kirikus (ESL)
detsember 		
naiskooride advendikontsert (ENLS)
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SÜNNIPÄEVAD 2015
Uno Uiga		
90
Veljo Tormis		
85
Viive Kübar		
80
Ilmar Moss		
80
Olev Oja			80
Aune Ork		
80
Arvo Pärt		
80
Vello Loogna		
75
Leho Muldre		
75
Elvi Oolo		
75
Heino Pehk		
75
Vaike Uibopuu 		
75
Anne Ojalo		
70
Merike Aarma		
Olav Ehala		
Taavi Esko		
Virve Kaljula		
Endel Nõgene		

65
65
65
65
65

Eda Anton		
60
Eda Heinaste		
60
Arvi Karotam		
60
Eve Karp 		
60
Urve Krivel		
60
Viive Mäemets		
60
Elin Ots			60
60
Tiia Penjam		
Raimo Reitel		
60
Imbi Umbleja		
60
Gerta Allemann		
Ingrid Kostabi		
Maris Laht		
Reet Lend		
Anu Matteus		
Tiina Oks		
Maire Pedak		
Jaanus Prükk		
Tiit Raud		
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55
55
55
55
55
55
55
55
55

Urmas Sisask		
Karin Taukar		

55
55

Anneli Kenk		
Piret Rips-Laul		
Tiina Mee		
Andrus Siimon		
Riho Sild		
Anneli Surva		
Silja Trisberg 		
Indrek Vijard		

50
50
50
50
50
50
50
50

Angelika Kadarik		
Krista Kukk		
Margit Lind		
Eve Paap		
Jana Perens		
Mikk Üleoja		

45
45
45
45
45
45

SÜNNIAASTAPÄEVAD
2015
Arno Kallikorm
Harald Uibo		
Heino Kaljuste		
Aino Strutzkin		
Heino Jürisalu		
Maimu-Koidula Sirel
Eino Tamberg		
Ants Sööt		

100
95
90
90
85
85
85
80

11. –12. aprill 2015
Tallinna Ülikooli aulas
Eesti Naislaulu Seltsi 20. aastapäevale
pühendatud

nais- ja neidudekooride võistulaulmine
Osavõtuks registreerimine 1. veebruar 2015
Täpsem info www.naislauluselts.ee

RAHVUSVAHELINE
POISTEKOORIDE

FESTIVAL
17.- 21. juunil
2015

T

XX segakooride
võistulaulmine

uljak

6.-7. veebruaril Miina Härma Gümnaasiumis
6. veebruaril kell 20 Öökontsert Tartu Jaani kirikus
7. veebruaril kell 16 Kontsert Tartu Ülikooli aulas
Lisainfo: www.segakoorideliit.ee

SISUKORD
Eesti Kooriühingu esimehe Raul Talmari tervitus

3

Aastakontserdi kava			

4

Aasta auhindade nominendid
Aasta koor				
Aasta puhkpilliorkester				
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